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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ ФАХІВЦІВ МИТНОЇ СЛУЖБИ
У статті розглянуто технологічний компонент моделі формування комунікативної компетенції
фахівців митної служби, який реалізується через інтегровану інформаційно-комунікаційну технологію.
Доведено, що ця технологія забезпечує органічне поєднання сучасних інформаційно-комунікаційних та
PR-засобів із традиційними формами міжособистісної взаємодії і ґрунтується на компетентнісному
підході, інтеграції змістів суто професійного і гуманітарного спрямування, урахуванні динаміки
особистісного комунікативного досвіду фахівця, організації його самопідготовки.
Оволодіння комунікативними знаннями, нерозвинуті вчасно комунікативні уміння відображаються на
комунікативній (у тому числі, професійній) діяльності особистості як неспроможність поєднати свою
активність з активністю інших людей. Тому без оволодіння комунікативною компетенцією (далі – КК)
будь-яка діяльність не може бути ефективною. Формуючись у процесі комунікативної підготовки
фахівців, КК виступає метою і продуктом зазначеного процесу.
Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні технологічного компоненту моделі формування
комунікативної компетенції фахівців митної служби, який реалізується через інтегровану інформаційнокомунікаційну технологію та забезпечує умови для напрацювання фахівцями нового, значущого для них
досвіду соціальної поведінки, відтворення предметного й соціального змісту професійно спрямованої
комунікативної діяльності митника, їх самореалізацію у різноманітних комунікативних ситуаціях.
Безпосередньо проблема технологій навчання розроблялася у наукових працях А. Алексюка,
В. Беспалько, О. Пєхоти, Г. Селевко, М. Сергєєва, П. Сікорського, С. Сисоєвої та інших.
Технологічність освіти означає, за твердженням С. Сисоєвої, практичне втілення сучасних концептуальних
підходів до навчання і виховання людини, які без "технологічності" залишаються лише теоретичними
гаслами [1: 53]. Для нашого дослідження важливим є погляд вченої на педагогічну технологію як на процес
створення теоретично обґрунтованої навчально-виховної системи соціалізації, особистісного і
професійного розвитку та саморозвитку людини в освітній установі відповідно до потреб і можливостей
особистості та суспільства.
А відтак і технологічний компонент моделі формування КК має забезпечити формування не тільки
готовності фахівця керуватися у своїх діях знаннями та цінностями комунікації, але й виробити
технологічну схему цього процесу як систему дій, спрямованих на: послуговування КК, застосування
комунікативних знань під час вирішення різноманітних комунікативних завдань у професійній
міжособистісній взаємодії, інформаційному виробничому та освітньому середовищі; сформованість КК
як основи подальшого професійного самоменеджменту і самовдосконалення; напрацювання і
закріплення комунікативного досвіду як певної кількості прийомів комунікативної поведінки;
адаптивність до роботи в команді, роботи з громадськістю.
Цього можна досягти шляхом обґрунтування технологічного забезпечення процесу формування КК
фахівців митної служби, а тим самим комунікативної підготовки. Ураховуючи те, що власне
компетенція відноситься до поведінкової сфери особистості, а компетентність – до функціональної,
технологічно забезпечити процес, на нашу думку, означає: виявити і розкрити сутність власне КК − це
змоделювати й зафіксувати в пам’яті особистості як і яким чином виконувати певні комунікативні дії.
Технологічність будь-якого процесу виступає показником його якості, бо дає відповіді на запитання: "Як,
яким чином організувати якісний процес?".
Саме тому ми послугувалися технологізацією педагогічного процесу в системі професійної освіти
митників, яка по-перше, чітко пов’язана з поняттям "навчання впродовж життя", а відтак вона забезпечує
реалізацію процесу комунікативної підготовки на різних рівнях контингенту. По-друге, технологізація
процесу формування КК базується на інтеграції процесу комунікативної і професійної підготовки
митника, на механізмі ієрархічності двовекторної структури феномену КК, а саме: КК посади визначає
зміст і форми стандартів роботи і процесів, змодельованих для навчальної діяльності з метою
формування необхідного рівня КК фахівця. По-третє, технологізація вимагає впровадження інновацій у
© Павленко О. О., 2012
3

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 62. Педагогічні науки

систему освіти у вигляді технологій; змінює природу педагогічного процесу, професійну діяльність
викладача і навчально-пізнавальну діяльність того, хто навчається.
Отже, поділяючи думку Н. Волкової, можна визнати, що педагогічна технологія відображає тактику
реалізації освітніх технологій і базується на знанні закономірностей функціонування системи "викладач
– середовище – студент" у певних умовах навчання (індивідуального, групового, колективного, масового
тощо). Педагогічна технологія може містити в собі інші спеціалізовані технології, якими послуговуються
в інших галузях науки і практики – електронні і нові інформаційні технології тощо [2: 194].
Першим технологічним рівнем організації комунікативної підготовки є моделювання процесу
формування КК фахівця за технологічною схемою: мета комунікативної підготовки відповідно до вимог
до КК посади → визначення необхідного рівня підготовки → завдання комунікативної підготовки →
зміст комунікативної підготовки → технології → форми комунікативної підготовки залежно від одиниці
змісту навчання, цілей, засобів тощо → визначення та відпрацювання поведінкових індикаторів →
контроль за результатами діяльності студентів => результат: бажаний рівень сформованості КК фахівця.
Другий технологічний рівень організації комунікативної підготовки передбачає впровадження інновацій
як педагогічних, так і організаційних. Передумовою результативності педагогічних інновацій у системі
навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців митної служби є, на наш погляд, сприятливе
інноваційне середовище. Його можна виявити згідно критеріїв педагогічних інновацій, до яких належать: а)
новизна, що дає змогу визначити рівень новизни досвіду; б) оптимальність, яка сприяє досягненню
високих результатів за найменших витрат часу, фізичних, розумових сил; в) результативність та
ефективність, що означає певну стійкість позитивних результатів у діяльності як викладача, так і того,
хто навчається; г) можливість творчого застосування в масовому досвіді, що передбачає придатність
апробованого досвіду для масового впровадження в системі неперервної професійної освіти [3: 409].
Аналіз наукових праць з питань технологій навчання, який детально нами описано в попередніх
працях [4], спрямованих на комунікативну підготовку фахівців свідчить, що традиційні технології
навчання не відповідають (через стереотипність, авторитарність, пасивність комуніканта) вимогам, які
ставить суспільство перед сучасним фахівцем в епоху глобалізації та інтеграції, інформаційного
"вибуху" (тобто стрімкого поширення інформаційного простору навколо споживача). Це спонукало до
пошуків нових технологій навчання, найбільш ефективних для вирішення поставленої проблеми.
Для сьогодення актуальними є інтегровані та інтерактивні технології навчання та їх комунікативні
методи. Варто враховувати, що сам феномен КК є інтегрованою категорією (виступає як процес і
результат навчання), і зважаючи на це, процес формування КК розглядається як комунікативна
професійно спрямована підготовка, яка власне спирається на зміст фундаментальної підготовки, що і
зумовлює її інтегрований характер, бо від фахівця митної служби (як керівника будь-якого рівня, так і
все частіше просто фахівця) вимагається в умовах професійної діяльності наявність організаторських і
комунікативних здібностей, високий рівень професійно орієнтованої КК. Водночас комунікативні,
професійні, суспільно-психічні й особистісні якості митника визначають його спроможність виконувати ту
чи іншу виробничу функцію на певному рівні, отже, вони мають інтегровано поєднуватись. А відтак,
дієвості означених чинників сприяє, на нашу думку, послуговування інтегрованою технологією
формування КК. Це положення про інтеграцію можна реалізувати, якщо певні навчальні дисципліни
об’єднати в блоки та інтегровані курси, з урахуванням відповідності кожної структурної одиниці вимогам
до рівня сформованості КК, які орієнтують на здійснення певної професійної комунікативної
діяльності на певному рівні відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця та кваліфікаційних
вимог його посади (орієнтованість на КК посади).
Згідно з принципами системного підходу щодо реалізації сукупності пов’язаних завдань, технологію
процесу організації комунікативної (у т. ч. й іншомовної) підготовки фахівців митної служби
розглядаємо як комбінацію декількох технологій: технології інтегрованого навчання, що для митного
дискурсу є гармонійною сукупністю PR- та традиційних особистісно-орієнтованих технологій
(ситуативного навчання, ігрових, інтерактивних, діалогічно-дискусійних), спрямована на інтеграцію
змістів власне професійного (митного) і гуманітарного спрямування, індивідуалізацію навчання,
поетапне відпрацювання окремих комунікативних дій та інформаційно-комунікаційної технології (у т. ч.
Інтернет-технології), яка забезпечує комп’ютерну підтримку навчання та надає можливість організації
глобальної комунікації. Реалізація даної технології можлива завдяки побудованій моделі формування КК, яка
на основі компетентнісного підходу та особистісно орієнтованих методів і форм роботи, з урахуванням
динаміки особистісного комунікативного досвіду, організації та специфіки комунікативно спрямованої
підготовки та самоосвіти відповідно до номенклатури посад має забезпечити сформованість КК фахівців.
Підґрунтям для вибору технології інтегрованого навчання стала, насамперед, потреба: 1) у
відпрацюванні за певний невеликий проміжок навчального часу окремих комунікативних дій фахівців
митної служби згідно компетентнісних вимог; 2) у впровадженні в навчальний процес актуального змісту,
який у галузі митної справи постійно оновлюється; 3) в розробці дидактичного матеріалу, передусім, для
системи самоосвіти та підвищення кваліфікації, актуальних програм, спецкурсів тощо. Необхідно визнати
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також вплив на вибір нами технології інтегрованого навчання специфічних умов, у яких розбудовувалася
система відомчої професійної підготовки, а саме: вимоги замовника – Держмитслужби України – до
активного впровадження в навчальні програми академії митного контенту. Цей чинник спонукав педагогів
до активного пошуку шляхів і форм поєднання змістів комунікативної та професійної підготовки.
За послуговування інтегрованою технологією цілі навчання враховують потреби та можливості
курсантів / фахівців і обумовлюють на кожному етапі професійної підготовки відповідний рівень знань,
умінь та навичок. Постійно відбувається зворотний зв’язок: у тих, хто навчається, виникає відчуття
всепроникаючості змістів митного дискурсу, зникає обмеженість часу для опанування навчальним
матеріалом, що дає змогу більшості з них досягти мети навчання. Спираючись на можливості адаптації
та різної за формою презентації навчального змісту відповідно до контингенту тих, хто навчається, даний
підхід дає змогу задіяти як комунікативний, професійний досвід кожного, так і його інтелектуальні
особливості та уможливити опанування навчального матеріалу.
В основу технології покладена максимальна програмованість і логічність в інтеграції змістів,
структурна чіткість в організації педагогічного процесу. Відзначаючи головні принципи інтегрованого
підходу до укладання та впровадження інтегрованих навчальних дисциплін та спецкурсів, варто зазначити
такі: комплексність при відносній самостійності елементів, системність, єдність, гнучкість,
прогностичність, наступність, неперервність, оптимальна передача інформаційного й методичного
матеріалу, реалізація зворотного зв’язку для оптимальної передачі інформації, контролю знань,
діагностики та самодіагностики, демократизм, гуманізм, задоволення професійного розвитку та
пізнавальних інтересів кожного фахівця.
Цей інноваційний підхід позитивно зарекомендував себе високою оцінкою серед слухачів.
Наприклад, протягом п’яти років інтегровані модулі з формування іміджу митних установ та з
формування особистості керівника під кутом зору спілкування отримували постійно високі бали при
опитуванні слухачів курсів підвищення кваліфікації Академії митної служби України.
Процес навчання на основі інтегрованого підходу дозволяє: інтегрувати та диференціювати зміст
комунікативної підготовки шляхом групування модулів навчального призначення, які забезпечують
розробку змісту дисципліни / спецкурсу в скороченому, повному або поглибленому варіантах та
відповідне структурування змісту, спрямоване на оволодіння знаннями, необхідними для вирішення
конкретних навчальних завдань.
Щодо ефективності використання інтегрованих спецкурсів і модулів у комунікативній підготовці, то
власне такий інтегрований підхід дає змогу найактивніше сприяти процесу соціалізації особистості та
професіоналізації її як фахівця, незалежно від рангу посади.
Отже, дана технологія передбачає організацію процесу комунікативної підготовки на основі створення
інтегрованих навчальних спецкурсів та модулів, акцентування на компетентнісний та індивідуальноорієнтований підходи до навчальної діяльності різного контингенту тих, хто навчається. Має місце
переорієнтація акцентів у навчально-виховному процесі з процесу викладання на процес направленої
комунікативної підготовки.
Водночас підґрунтям для вибору інформаційно-комунікаційної технології як складника авторської
комбінованої технології стала активно зростаюча потреба у послуговуванні інструментарієм ІКТ, зокрема
Інтернет-технологій, для виконання виробничих завдань митних органів щодо реалізації міжнародних
стандартів безпеки та спрощення світової торгівлі.
Йдеться про можливість створення мовного середовища для вироблення навичок комунікативної
поведінки особистості в професійному глобальному інформаційному середовищі (міжнародний,
регіональний, національний рівні) залежно від певної ситуації: виконання технологічних операцій,
довідково-інформаційне обслуговування й інформаційне забезпечення; пошук актуальної інформації;
встановлення комунікативних зв’язків з колегами (під час навчання – змодельованих навчальних
ситуацій); створення глобальних баз даних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; впровадження
автоматизованого процесу митного оформлення товарів; розширення сфери послуг митної служби
шляхом надання послуг з інформаційного забезпечення та довідкового обслуговування, пов’язаних з
підготовкою, веденням, оперативним представленням інформації тощо.
Вагомими стали такі можливості даної технології, як-от: наявність інформаційного середовища, його
варіативність; інтерактивний характер навчального процесу; використання глобальних мереж та іншого
Інтернет-інструментарію; моделювання / вирішення комунікативних завдань, у тому числі під час
іншомовної комунікації, завдань "на занурення в певне комунікативне середовище, що значно розширює
власні можливості тих, хто навчається, впливати на комунікативну взаємодію з суб’єктами комунікації;
активізує їх комунікативний досвід; "занурює" у змодельовану віртуальну комунікативну реальність.
ІКТ як технології опрацювання інформації і розв’язування завдань за допомогою найсучасніших
телекомунікаційних засобів та комп’ютера забезпечують інтерактивний режим роботи як з середовищем,
так і з навчальним матеріалом, зручний доступ до глобальних баз інформації, довідників, зосереджених у
комп’ютерних фондах академії, Держмитслужби, Всесвітньої митної організації чи у загальнодоступній
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глобальній інформаційній мережі. Вони не лише сприяють результативному процесу комунікації, сумісній
постановці виробничих / навчальних завдань, аналізу процесу їх вирішення та досягнутих результатів,
але й (як соціальна мета) уможливлюють спрощення міжнародної торгівлі.
Уважаємо, що ІКТ забезпечують формування у курсантів / фахівців митниць – слухачів курсів –
підвищення кваліфікації необхідного рівня знань, умінь щодо пошуку, аналізу, порівняння, узагальнення,
обробки інформації, встановлення та підтримки комунікації шляхом підвищення мотиваційної і
пізнавальної активності через використання нових форм організації навчального процесу: методи
ефективного інтегрованого ІКТ-навчання (рольові ігри, ініціативи "Ліленда, аналіз конкретного
прикладу, демонстрація, імітація, робота в малих групах тощо), методи дистанційного навчання
(тренінги, побудовані на використанні комп’ютерів (Computer-Based-Training / CBT), тренінги, що
побудовані на використанні веб-технологій (Web-Based-Training / WBT), онлайн навчання); ВМОтренінги (контактне (очне) навчання, дистанційне навчання, курси на замовлення, змішане навчання:
метод навчання, який комбінує можливості контактного та дистанційного навчання). Проведений аналіз
дозволяє зробити висновок стосовно доцільності впровадження сучасних ІКТ-навчання у процес
комунікативної підготовки фахівців.
Зважаючи на вищевикладене та попередній аналіз проблем технологізації комунікативної підготовки
маємо змогу запропонувати авторську версію, яка отримала назву "інтегрована інформаційнокомунікаційна технологія", як один із прикладів комбінованих технологічних процесів, що презентує
характерну інтеграцію традиційних та інноваційних процесів і ресурсів (сучасних інформаційнокомунікаційних засобів із традиційними формами міжособистісної взаємодії), побудованих на
компетентнісному та особистісно-орієнтованому підходах до навчальної діяльності. Отже, сукупність
вищезазначених технологій визначено нами як інтегровану інформаційно-комунікаційну технологію,
яка є сукупністю PR- та Інтернет-технологій, традиційних особистісно-орієнтованих технологій
(ситуативного навчання, ігрових, інтерактивних, діалогічно-дискусійних) на основі компетентнісного
підходу, інтеграції змістів суто професійного і гуманітарного спрямування, динаміки особистісного
комунікативного досвіду, організації комунікативно спрямованої підготовки та самоосвіти. Вона
орієнтована на продуктивне опанування фахівцями теоретичних положень комунікації та їх практичне
впровадження, супроводжена завданнями для самоконтролю, самостійного опрацювання навчального
матеріалу, інформаційними та інструктивними матеріалами.
Основою даної технології є особистісно орієнтовані технології навчання, урахування динаміки
особистісного комунікативного досвіду, самоосвіта (в системі підвищення кваліфікації) та самостійна
робота (в системі навчання).
Урахування динаміки особистісного комунікативного досвіду забезпечується шляхом накопичення
комунікативного досвіду у різноманітній практичній, професійно спрямованій комунікативній діяльності
комунікативних знань, умінь й навичок, накопичення власного комунікативного досвіду і закріплення
його як обмеженої кількості прийомів комунікативної поведінки. Багаторазове їх використання під час
впровадження особистісно-орієнтованих технологій навчання сприяє формуванню стратегій поведінки у
різноманітних комунікативних ситуаціях, індивідуального стилю комунікації, що передбачає самостійну
діяльність, спрямовану на оволодіння комунікативними знаннями, уміннями, збагачення
комунікативного досвіду. Вирішальну роль у формуванні сприйняття, накопичення й апробації навичок
комунікації відіграють сформований на певний момент комунікативний досвід, індивідуальнопсихологічні особливості та комунікативні здібності тих, хто навчається; безпосереднє оточення.
Отже, інтегрована інформаційно-комунікаційна технологія стає основою технологічного забезпечення
моделі формування КК, а реалізація технологічного компоненту моделі забезпечує створення умов для
напрацювання нового значимого досвіду соціальної поведінки; постановку та вирішення різних за
ступенем складності комунікативних завдань; відтворення предметного й соціального змісту професійної
комунікативної діяльності митника; організацію цілеспрямованого та поетапного відпрацювання окремих
комунікативних умінь, навичок та доведення їх до автоматизму; розвиток комунікативних умінь та
здібностей, їх самореалізацію у різноманітних комунікативних ситуаціях.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Сисоєва С. О. Педагогічна творчість : [монографія] / С. О. Сисоєва. – Х.-К. : Книжкове видавництво
"Каравела", 1998. – 150 с.
2. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : теорія, технологія, практика : [монографія] /
Н. П. Волкова. – Д. : Вид-во ДНУ, 2005. – 304 с.
3. Волкова Н. П. Педагогіка : [посібник для вищих навчальних закладів] / Н. П. Волкова. – К. : Видавничий
центр "Академія". – 2001. –576 с.
4. Павленко О. О. Формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі неперервної
професійної освіти : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04. / О. О. Павленко. – Дніпропетровськ, 2010. – 539 с.

6

О. О. Павленко. Технологічний компонент моделі формування комунікативної компетенції фахівців митної служби

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Sysoeva S. O. Pedagogichna tvorchist' [Pedagogical Creative Work] : [monografiia] / S. O. Sysoeva. – KH.-K. :
Knyzhkove vydavnytstvo "Karavela", 1998. – 150 s.
2. Volkova N. P. Profesiino-pedagogichna komunikatsiia : teoriia, tekhnologiia, praktyka [Professional and
Pedagogical Communication : Theory, Technology, Practice] : [monografiia] / N. P. Volkova. – D. : Vyd-vo DNU,
2005. – 304 s.
3. Volkova N. P. Pedagogika [Pedagogics] : [posibnyk dlia vyshchykh navchalnykh zakladiv] / N. P. Volkova. – K. :
Vydavnychii tsentr "Akademiia". – 2001. – 576 s.
4. Pavlenko O. O. Formuvannia komunikatyvnoi kompetentsii fakhivtsiv mytnoi sluzhby v systemi neperervnoi
profesiinoi osvity [The Customs Officers' Communicative Competence Formation under the System of Lifelong
Professional Education] : dys. … doktora ped. nauk : 13.00.04. / O. O. Pavlenko. – Dnipropetrovs'k, 2010. – 539 s.

Матеріал надійшов до редакції 12.02. 2012 р.
Павленко О. О. Технологический компонент модели формирования коммуникативной компетенции
специалистов таможенной службы.
В статье рассмотрен технологический компонент модели формирования коммуникативной
компетенции специалистов таможенной службы, который реализуется через интегрированную
информационно-коммуникативную технологию. Доказано, что эта технология обеспечивает
органическое соединение современных информационно-коммуникационных и PR-средств с
традиционными формами межличностного взаимодействия и основывается на компетентностном
подходе, интеграции смыслов профессиональной и гуманитарной направленности, учете динамики
личностного коммуникативного опыта специалиста, организации его самоподготовки.
Pavlenko O. O. The Technological Component of the Customs Officers' Communicative Competence
Model Formation.
The article considers the technological component of the customs officers' communicative competence model
formation, which is implemented through the integrated informational and communicative technology. It is
proved that this technology provides the organic combination of the modern informative communicative and PRmeans with the traditional forms of the interpersonal interaction and it is based on the competence approach,
the contents integration of the professional and human orientation, the accountability of an officer's personal
communicative experience, the organization of his self-training.
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ІННОВАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
У статті проаналізовано інновації менеджменту освіти у Франції, Росії та механізми їх впровадження
навчальними закладами в Україні (у Житомирському державному університеті імені Івана Франка).
Обґрунтовано фінансовий механізм підтримки органами державної та регіональної влади інноваційних
освітніх проектів, програм, грантів. Визначено, що перспективними інноваційними технологіями в
управлінні системою освіти регіону є ті, які якісно можуть вирішити суперечності між старою
системою і потребами в якісно новій освіті, сутнісною ознакою якої є її здатність впливати на
загальний рівень професійної діяльності педагога, розширювати інноваційне поле освітнього середовища
у навчальному закладі, регіоні.
Проблема пошуку оптимального менеджменту системи освіти регіону пов’язана з тим, що на
сучасному етапі становлення українського суспільства, освіта залишається заручницею традиційних
стереотипів, уявлень, канонів, які походять з минулого, відживших підходів, і немає достатнього
законодавства, інноваційних і матеріальних ресурсів, а іноді й доброї волі, щоб справді змінюватися,
переорієнтовуватися на людиноцентричні засади [1: 28]. Сьогодні в Україні розроблена відповідна
Концепція розвитку національної інноваційної системи, затверджена в 2009 році Кабінетом Міністрів
України. Однією із найважливіших підсистем національної інноваційної системи є підсистема
регіональної освіти, головним призначенням якої є забезпечення умов для високої фахової
функціональності людини у період постійних змін ідей, знань і технологій, які відбуваються набагато
швидше, ніж зміна поколінь, формування конкурентоспроможного, висококваліфікованого фахівця з
професійними та життєвими компетенціями, що відповідають потребам сучасного розвитку національної
економіки. Але, на жаль через відсутність належного фінансування зі сторони держави та регіональної
влади, впровадження інновацій в регіональній освіті відбувається за рахунок навчальних закладів та
викладачів. Сьогодні перед регіональною та національною освітою стоїть гостро питання створення
банку даних обдарованих дітей та викладачів. Його створення відбувається не системно, кожна ланка
системи освіти створює свій банк даних, використовуючи розрізнені критерії відбору, що, в свою чергу,
унеможливлює об’єктивний аналіз баз даних.
Враховуючи те, що слово "інновація" має комплексне значення, оскільки складається з двох форм:
власне ідеї та процесу її практичної реалізації [2: 338], в Житомирському державному університеті імені
Івана Франка вони є закономірним явищем. Як приклад, університет сприяє викладачам розробляти
інноваційні освітні технології за низкою напрямків:
– технологія розробки нового покоління підручників та навчальних посібників з педагогічних дисциплін
(О. Є. Антонова, О. А. Дубасенюк, М. В. Левківський, Н. Г. Сидорчук, С. С. Вітвицька, О. С. Березюк);
– технології роботи із педагогічно обдарованою студентською молоддю (О. Є. Антонова,
Ю. М. Клименюк);
– технології соціально-педагогічної підготовки майбутніх учителів (Н. А. Сейко, С. М. Коляденко,
Т. І. Шанскова, В. А. Ковальчук, Н. П. Павлік);
– проблеми міжособистісної взаємодії у вищому навчальному закладі (Н. В. Якса, Ю. О. Костюшко);
– проблеми модульно-рейтингової та кредитно-модульної системи навчання (М. М. Осадчий,
О. Л. Музика, В. Є. Литньов, О. М. Спірін);
– технології удосконалення професійно-методичної компетенції майбутніх учителів іноземної мови
(Л. В. Калініна, О. С. Гуманкова, Н. П. Сіваєва, Л. В. Темченко, Л. І. Березеньська, В. В. Доброльожа,
Н. С. Щерба, О. В. Вознюк, О. Ю. Андрушенко);
– технології підготовки майбутніх учителів до художньо-творчої діяльності (Г. І. Сотська,
Н. Є. Колесник, О. М. Піддубна, Т. В. Шмельова, Г. В. Ямчинська, М. А. Моісеєва, О. В. Плотницька).
У січні 2012 року відбулося засідання навчально-науково-виробничого комплексу "Полісся", в склад
якого входять більше 20 навчальних закладів області різних рівнів акредитації – від дитячого садка (який
працює за системою вальдорфської педагогіки) до Інституту післядипломної педагогічної освіти, на
якому було схвалено науковий проект розроблений і затверджений на кафедрі педагогіки університету
"Креативна освіта як чинник розвитку інноваційної особистості" у межах комплексу та Положення про
Банк даних обдарованих дітей (далі БДОД) навчально-науково-виробничого комплексу "Полісся".
У запропонованому проекті креативна освіта визначається як:
– освіта, спрямована на розвиток загальної креативності суб’єктів педагогічного процесу, їх
нелінійного та інноваційного мислення;
– освіта з гнучкою системою форм організації навчально-виховного процесу, відповідно до
здібностей, нахилів, потреб учнів / студентів навчальних закладів Комплексу;
– освіта, що передбачає впровадження інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують
особистісне зростання та розвиток творчого потенціалу особистості учнів / студентів закладів Комплексу;
© Кухарчук П. М., 2012
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– освіта, що зорієнтована на особистісне та професійне зростання вчителів / викладачів і загалом
педагогічних колективів навчальних закладів Комплексу.
Головна мета проекту: розробка та апробація моделей креативної освіти, визначення основних
показників творчої компетентності особистості, запровадження інноваційних технологій розвитку
творчого потенціалу суб’єктів педагогічного процесу; удосконалення системи психолого-педагогічного
супроводу особистості та навчального-методичного забезпечення в системі креативної освіти.
Основні завдання проекту:
 Розробка теоретичних засад функціонування креативної освіти.
 Відбір пакету методик діагностики творчого потенціалу учнів / студентів.
 Створення "банку даних" щодо обдарованих учнів регіону.
 Запровадження гнучкої системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним
тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим моделям роботи з обдарованою
учнівською та студентською молоддю.
 Професійний розвиток учителів, викладачів середньої та вищої школи регіону (навчальних
закладів Комплексу).
 Підготовка педагогів області до запровадження інноваційних технологій розвитку творчих
здібностей учнів шляхом удосконалення системи курсової підготовки та активізації методичної
роботи в регіоні.
 Розробка методичних рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для
особистісного та професійного зростання педагогічних працівників Комплексу у процесі роботи
над проектом.
Учасники проекту: навчально-наукові інститути, факультети, кафедри Житомирського державного
університету імені Івана Франка, кабінети, лабораторії ЖОІППО, методичні служби, освітні заклади
різних типів навчально-науково-виробничого комплексу "Полісся".
Рівні участі у проекті:
 Науково-теоретичний – навчально-наукові інститути, факультети, кафедри Житомирського
державного університету імені Івана Франка кафедри ЖОІППО, ІПООД НАПН України, ІОД
НАПН України – для консультацій та розробки науково-методичних матеріалів.
 Науково-методичний – методичні об’єднання всіх рівнів.
 Експериментальний – навчальні заклади Комплексу, що проводять науково-експериментальну
роботу та апробацію нових навчальних матеріалів та технологій.
 Загальний – освітні заклади різних типів та рівнів, що входять у склад Комплексу.
Основні пріоритети проекту:
 Визначення критеріїв, показників, що характеризують систему креативної освіти та творчий
потенціал особистості.
 Розробка пакету діагностичних матеріалів для дослідження рівня розвитку творчого мислення
учнів / студентів різних вікових груп.
 Моніторинг якості навчання та творчої компетентності учнів / студентів.
 Моніторинг рівня професійної компетентності педагогів навчальних закладів Комплексу.
 Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу, відповідно до
здібностей та нахилів учнів / студентів.
 Використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів.
 Упровадження інформаційних технологій, активізація науково-дослідницької самостійної
роботи школярів / студентів.
 Формування позитивної мотивації навчання та вибору майбутньої професії.
 Допомога учням / студентам в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації
особистості.
 Упровадження інноваційних форм, методів, технологій професійного розвитку педагогів.
 Підготовка педагогічних кадрів до використання інноваційних технологій та реалізації завдань
креативної освіти [3: 5-6].
Схвалене Положення про БДОД розроблено відповідно до Державної програми роботи з
обдарованою молоддю на 2007-2011 роки, Положення про роботу з обдарованою молоддю
Житомирського державного університету імені Івана Франка з метою організаційно-технічного та
інформаційного забезпечення діяльності щодо підтримки обдарованих учнів і визначає порядок
створення, ведення й підтримки в актуальному стані банку даних обдарованих дітей.
Відповідно до змісту БДОД є системою централізованого обліку, накопичення та збереження
інформації про учнів навчальних закладів комплексу, які є переможцями і призерами міських, обласних,
міжрегіональних, Всеукраїнських і міжнародних етапів конкурсів, турнірів, змагань, олімпіад, конкурсівзахистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, наукових конференцій
тощо, які показали високі результати в спортивній, академічній, творчій, технічній і соціальній
діяльності, та їх учителів-наставників.
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Відповідно до Положення про роботу з обдарованою молоддю Житомирського державного
університету імені Івана Франка Банк укладатиметься за такими видами обдарованості:
– академічна (учні, які мають високі досягнення в навчальних предметах);
– інтелектуальна (учні, які мають високі досягнення в дослідницькій, науковій діяльності тощо);
– практично-перетворювальна (раціоналізаторство, винахідництво, технічне моделювання,
обдарованість у ремеслах тощо);
– художньо-естетична (хореографічна, сценічна, літературно-поетична, образотворча, музична
тощо);
– комунікативно-організаторська (лідерська, ораторська, організаційна тощо);
– психомоторна (спортивна, спортивні танці тощо).
Метою створення БДОД є:
– забезпечення єдиної системи обліку обдарованих дітей навчальних закладів, що входять у
структуру Комплексу;
– збір, систематизація та збереження інформації про досягнення обдарованих дітей;
– удосконалення системи роботи з обдарованою молоддю в межах Комплексу.
Організаційне забезпечення функціонування БДОД здійснює науково-методичний центр роботи з
обдарованою молоддю Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Збір та ведення банку даних за індивідуальними досягненнями обдарованих дітей здійснює науковометодичний центр роботи з обдарованою молоддю Житомирського державного університету імені Івана
Франка, до яких включаються учні навчальних закладів, що входять у структуру Комплексу, від 11 років
та заносяться дані на педагога-наставника обдарованої дитини [3: 10-11].
На нашу думку, позитивним є досвід функціонування Центрів педагогічної документації Франції.
Передусім, це установи з інформаційними, технологічними і методичними ресурсами, які швидко
реагують на зміни в суспільстві, в педагогічному середовищі і прагнуть передбачити розвиток освітньої
ситуації в країні. В 1954 році створюється Національний Центр педагогічної документації (CPNP) у
Парижі, який координує роботу центрів у регіонах (CRDP) і департаментах (CDDP). У кожній установі
створений власний Центр документації і інформації (CDI). Основна мета центрів – повинні бути
максимально близько до установ і відповідати на щоденні запити всіх учасників педагогічного процесу:
учнів, вчителів, батьків, різних професійних асоціацій.
Крім того, Центр надає найрізноманітніші послуги, а саме: допомагає у виборі методичного
супроводу і обладнання, потім здійснює їх технічне обслуговування; розробляє навчальні комп’ютерні
програми, адаптує до кожного конкретного замовника; встановлює супутникове телебачення, здійснює
запис на відеокасети зарубіжних телепередач, фільмів, створює на їх основі відеоматеріали до уроків
іноземної мови; встановлює кабельне телебачення, що допомагає в перегляді передач дистанційного
навчання (загальна колекція нараховує близько 600 навчальних кінофільмів); розробляє і випускає
інтерактивні компакт-диски. Спеціалісти Центрів на прохання адміністрації шкіл виїжджають
безпосередньо в установи для проведення навчальних семінарів, налагодження і пуску нового
технологічного обладнання.
Досить суттєвим елементом у роботі Центру є їх видавнича діяльність. Сюди входять видання
власних журналів, каталогів, бюлетенів, випуск педагогічної і методичної літератури, комп’ютерні
програми, відіовізуальні документи. Особливою популярністю користуються щорічники для різних
категорій педагогічних працівників. Це так звана серія "Синьої книги", публікується з 1997 року, яка
побудована на нормативно-правовій основі діяльності. Характерна особливість даного видання – чітка
регламентація з питань управління освітою, кожний параграф містить посилання на нормативно-правові
акти Міністерства освіти – інструкції, циркуляри, рекомендації.
Варто зазначити, що Центр працює в тісній співпраці з іншими партнерами і організаціями. Це, передусім,
територіальні органи влади, різні Міністерства і відомства, міжнародні і національні організації, ЮНЕСКО,
Національний Центр дистанційного навчання, Національний Центр наукових досліджень, Національна
бібліотека Франції, музей Лувра, підприємства і фірми: Ситроєн, SONI, IBM, Apple, JVC, Panasonic та ін. [4].
В Росії проект "Розвиток освіти" з 2005 року надає державну фінансову підтримку інноваційним
освітнім проектам, програмам. По першому із семи напрямків підтримки, фінансова допомога школам
складає до 1 млн. руб., а для вузів до 1 млрд. руб. Отримані кошти заклади можуть використовувати для
підготовки і залучення кадрів, оновлення матеріально-технічної базі, включаючи програмне забезпечення,
проведення ремонтних робіт, розробку навчально-методичних матеріалів. В якості критерію відбору вузів
враховують наявність стратегічної програми, громадських органів управління, рівень позабюджетних
коштів, якість підготовки фахівців по незалежному рейтингу роботодавців, перехід на нові механізми
фінансування і нові організаційно-правові форми, участь в міжнародних проектах. По другому напрямку на
основі конкурсної процедури, які розроблені в регіонах, надаються щорічні виплати у вигляді грантів для
10 тис. кращих вчителів в розмірі 100 тис. руб. По п’ятому напрямку для підтримки молодих винахідників і
вчених, талановитої й ініціативної молоді, які мають високі досягнення в навчанні й суспільно вагомій
роботі, виділено 5 тис. індивідуальних грантів по 60 тис. руб., проводяться конкурси, літні виїзні школи,
вводиться база даних талановитої молоді в віці від 12 до 20 років [5: 53-55].
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Крім того, проведення міжнародних форумів, передбачає участь і талановитої молоді з інших держав.
У 2001 році, студентка 3 курсу та викладач фізико-математичного факультету нашого університету,
пройшли конкурсний відбір й приймали участь в Першому Глобальному Молодіжному Форумі
"Майбутнє світу", який проходив у м. Санкт-Петербург, учасники оплачували лише проїзд, все решта за
рахунок приймаючої сторони.
Як висновок зазначимо, що до перспективних інноваційних технологій в управлінні системою освіти
регіону нами віднесені ті, які якісно можуть вирішити суперечності між старою системою і потребами в
якісно новій освіті, сутнісною ознакою якої є її здатність впливати на загальний рівень професійної
діяльності педагога, розширювати інноваційне поле освітнього середовища у навчальному закладі,
регіоні. Пошук шляхів впровадження інновацій в освіті навчальними закладами та механізмів державної
та регіональної підтримки є одним із найбільш важливих завдань сучасного менеджменту та становить
собою напрям подальших досліджень з означеної тематики.
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Кухарчук П. М. Инновации менеджмента образования.
В статье проанализированы инновации менеджмента образования во Франции, России и механизмы их
внедрения учебными заведениями в Украине (в Житомирском государственном университете имени
Ивана Франко). Обоснован финансовый механизм поддержки органами государственной и региональной
власти инновационных образовательных проектов, программ, грантов. Определено, что
перспективными инновационными технологиями в управлении системой образования региона являются
те, которые качественно могут решить противоречия между старой системой и потребностями в
качественно новом образовании, существенным признаком которого является его способность влиять
на общий уровень профессиональной деятельности педагога, расширять инновационное поле
образовательной среды.
Kukharchuk P. M. Management Innovations in Education.
The article analyzes the management innovations in education in France, Russia and mechanisms for their
implementation by educational institutions in Ukraine (in Ivan Franko Zhytomyr State University). The financial
support mechanism is grounded for innovative educational projects, programmes and grants by the state and
regional authorities. It is determined that the perspective innovational technologies in the region's educational
management are those that can qualitatively solve challenges between the old system and the needs in the
qualitatively new education, the essential feature of which is its ability to influence on the general level of the
teacher's professional activity, expand the innovational field of the educational environment in the educational
establishment, region.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ХРОНОТОПУ В ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ТЕКСТОТВОРЕННІ:
ВІД ДІАЛОГУ ДО КАКОФОНІЇ
Статтю присвячено виявленню головних ознак хронотопу та специфіки його трансформацій у процесі
постмодерністського текстотворення. У праці також розглянуто поняття діалогізму з позиції
постструктуралізму та поняття діалогічності з погляду постмодерністської поетики. Діалогічність
постмодерністського художнього тексту визначено як композиційно-стилістичний прийом. У статті
проаналізовано прояви діалогічності в постмодерністському художньому тексті.
Постановка проблеми у загальному вигляді, її актуальність та зв’язок з науковими завданнями. У
діалогічній парадигмі науковці послуговуються поняттям діалогу, вважаючи його ключовою категорією
згаданої теорії. В енциклопедії "Українська мова" діалог розглядається, як "одна з двох типолог[ічних]
форм мовлення […]; така ситуат[ивно]-композиц[ійна] форма мовлення, коли мовець і слухач перебувають
у безпосередньому словесному контакті, а комунікат[ивний] процес становить активну мовленнєву
взаємодію: висловлення (репліки) одного змінюються висловленнями (репліками) іншого, мовець і слухач
повсякчасно міняються ролями" [1: 139]. У цьому визначенні підкреслюються такі важливі параметри
організації діалогу, як наявність адресата, загальна тематика висловлень та розмовність.
Діалог як форма спілкування людей з’явився раніше від монологу, що зумовлено соціально, а тому
монолог часом називають зупиненим діалогом, тобто висловленням, начебто вилученим з діалогу.
Починаючи з 90-х років минулого століття, лінгвістичні словники фіксують ще одне поняття –
діалогічне мовлення [1-3], під яким розуміють "форму (тип) мовлення, що складається з обміну
висловленнями-репліками, на мовний склад яких впливає безпосереднє сприйняття, що активізує роль
адресата в мовній діяльності адресанта. Для "д[іалогічного] м[овлення] типові змістовий (питання /
відповідь) і конструктивний (згода / заперечення) зв’язок реплік" [3: 135]. Вживання цього терміна
зобов’язує дослідника враховувати не лише адресата й адресанта, формальну і змістову єдність реплік,
але й "формування мовного складу висловлення адресанта під впливом адресата" [2: 37].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі гуманітарних досліджень
спостерігається "поворот до мови" [4: 232], тому чимало традиційних філософських та літературознавчих
проблем набули мовного характеру. В царині постмодерністської поетики вивчалися:
інтертекстуальність (Юлія Кристева), герменевтика підозри (Поль Рікер), смерть автора, нульове письмо
(Роланд Барт), шизо-аналіз (Жіль Дельоз, Фелікс Гваттарі), гуманізм зникнення (Мішель Фуко),
граматологія відмінності (Жак Дерріда), політика делегітимації (Жан-Франсуа Ліотар).
Основні постулати теорії діалогу визначаються в трьох аспектах: соціальному, комунікативному та
власне діалогічному [1: 142]. Відповідно до соціального аспекту, діалог слугує формою існування мови,
пов’язаною з її соціальною природою, яка виявляється повною мірою лише через діалогічну взаємодію.
Комунікативний аспект реалізується через діалогічне спілкування, а власне діалогічний – як конкретне
втілення мови в її специфічних засобах, як певна мовленнєва структура. Зазначені три аспекти покладені
в основу діалогічності постмодерністського текстотворення [5: 123], що сформувалася під впливом
філософського напряму під назвою діалогізм [6]. Незважаючи на велику кількість робіт, здійснених в
межах теорії діалогу, все ще не з’ясованими залишаються питання розмежування понять "діалогізм" та
"діалогічність", а також особливості її прояву в постмодерністському текстотворенні.
Мета статті – простежити прояви діалогічності у постмодерністському художньому тексті та виявити
лінгвопоетичні особливості трансформації хронотопу у процесі постмодерністського текстотворення.
Окреслена мета передбачає розв’язання таких завдань:
– уточнити визначення поняття діалогізму з позиції філософії постструктуралізму;
– конкретизувати зміст поняття діалогічності постмодерністського художнього тексту та його
суміжних субкатегорій, таких як поліфонія, багатоголосся, какофонія;
− виявити специфіку трансформацій хронотопу в постмодерністському текстотворенні.
Виклад основного матеріалу. Концепція М. М. Бахтіна про діалогічний характер природи
спілкування [7] найкраще виражається через термін діалогізм (термін М. Холквіста), під яким у сучасних
© Бабелюк О. А., 2012
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гуманітарних науках розуміється діалогічна філософія мови і методологія гуманітарного пізнання [2: 34].
Витоки діалогізму сягають середньовічної філософії, тих світових релігій, що виходили з особистого
досвіду спілкування людини з Богом (іудаїзм, християнство) [6]. У філософії першої половини ХХ ст.
діалогізм визначався як філософський напрям, що віддзеркалював новий тип рефлексії на основі діалогу,
тобто ставлення до Іншого як до себе, започаткувавши нову філософську орієнтацію, пов’язану
з діалогом культур.
Діалогізм визначають як спосіб організації художнього матеріалу [7: 402-403] і називають різними
світами художнього тексту. У постмодерністській поетиці світ складається з амбівалентних образних
світів, позбавлених стійкого ціннісного акцентування, що припускають суперечливі "прочитання" і
"перепрочитання" [5: 128; 8: 235], становлячи культурологічні версії цих "різних світів".
У постмодернізмі діалогізм перестає бути формою системної організації художнього матеріалу. За
твердженням М. Липовецького система змінюється на конгломерат, що втілює хаотичне переплетення
"Я" й "Іншого", тексту й контексту, "свого" і "чужого" [9: 25], багатьох різних типів письма, мов
культури. Такий гіпертрофований діалогізм ускладнює принцип оцінки. Якщо автор і герой не можуть
зайняти стійку й одночасно дистанційовану позицію або між ними розмита межа, зокрема й темпоральна,
то вони опиняються замкненими в універсальному "творчому хронотопі", з якого немає виходу,
а естетична оцінка стає принципово неможливою.
У цьому зникненні конкретної людської особистості полягає "головний недолік постмодерністської
поетики, коли "вмирає" не лише автор, а й герой" [9: 23; 10: 51]. Герой постмодерністського твору –
людина, що загубилась у повсякденному бутті, втратила зв'язок із Всесвітом, гостро переживає власну
відчуженість і втрату духовних орієнтирів. Вона не відає, куди йти, у що вірити, навіть про що думати й
що відчувати, оскільки її думки й почуття здеформовані під впливом трагічної дійсності. Таким чином
постмодернізм в образно-символічній формі відтворює загальній абсурд життя, розрив соціальних і
духовних зв'язків у світі, падіння людства у безодню, де немає шансів на спасіння.
Персонажі втрачають соціально-психологічні атрибути – ім’я, професію, становище тощо. Проте вони
не стають і просто ляльками, оскільки не імітують позатекстову реальність, а живуть справжнім життям,
однаковим із автором. Завдяки діалогізму межа між героєм і автором розмивається. Іншими словами,
образ героя в постмодернізмі створюється за логікою конструювання образу автора-творця, який також
відрізняється хронотопною невизначеністю та інтерсуб’єктивністю.
Своєю чергою, образ автора в постмодерністському художньому тексті урівнюється у правах
із персонажем. Такі прийоми називають "досягненням естетичної мети" [9: 26]. Серед них: збіг імені
героя з ім’ям біографічного автора, розщеплення авторської свідомості на "підголоски", що належать як
наратору, так і персонажам. Автор стає одним із рівноправних учасників діалогу.
У результаті виникає цілий спектр специфічно постмодерністських прийомів, пов'язаних з імітацією
спонтанності процесу письма, його миттєвості, які підтверджують думку Р. Барта про те, що
постмодерністський текст – це "генотекст, що вічно пишеться тут і зараз, розповідаючи про власне
створення" [11: 241]. При цьому показується не результат творчості, а сама творчість як діяльність,
передусім, в її початковій стадії. Процес викладу сюжету стає готовою розповіддю, яка народжується на
очах у читача. На місце автора Р. Барт ставить фігуру письма і проголошує індиферентність останнього,
відсутність у ньому будь-якої ідентичності, цілковиту нейтральність, тобто розуміє письмо
як "деструкцію будь-якого голосу" [11: 326]. Письмо повсякчасно породжує смисл, проте він одразу
зникає, відбувається систематичне вивільнення смислу. Ця бартівська теза співзвучна з положенням
постмодерністської поетики про те, що найважливішою ознакою постмодерністського хронотопу є
запрограмоване перенесення ціннісного центру твору з результату творчого акту на принципово
незавершений процес творчості.
Так у романі К. Брук-Роуз "Between" ("Серед") саме стилістична гетерогенність постмодерністського
художнього тексту знищує монолітність розповіді та її оригінальність. "Ми живемо серед різноманітних
ідей" говориться у романі (звідси, очевидно, і його назва). "Ми просто переклали ідеї інших людей, ніхто
не вимагає від нас наших власних". Читаючи роман, неможливо вибудувати яку-небудь сюжетну лінію, а
кінцівка роману яскраво засвідчує, що сам обмін ідеями, який відбувається в межах міжнародної
конференції, є неможливим через збій найважливішого засобу комунікації – мови. Велика кількість
жаргонізмів, комп’ютерний сленг разом з численними уривками сюжетних ліній створюють додатковий
"шум" при інтерпретації роману, що нагадує важкодоступне багатоголосся старого радіо.
Постмодерністські твори вирізняються особливою поетикою. Автор взаємодіє з текстом як з цілим
світом [8: 212]. Розуміння "тексту як світу" зумовлює численні ремінісценції, підкреслену цитатність, які,
з одного боку, відтворюють дійсність у розбитих образах колишньої культури, а з іншого – нагадують
про необхідність об'єднати "розірвані шматки реальності" в цілісну картину, віднайти втрачений зв'язок
між подіями, думками, почуттями. Так, роман Г. Сорентіно "Mulligan Stew" ("Мішанина") об’єднує
героїв, які пишуть романи, і одночасно авторів, які їх опротестовують, спогади, інтерв’ю, різні
фрагменти з журналів, листів, імітації ковбойських фільмів, бойовиків, детективів, порно письмо, пародії
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на героїв Джойса, Джеймса та набоковські сцени, переповнені метеликами. Це стилістичне різнобарв’я, з
одного боку, вказує на повну анархію у написанні постмодерністського художнього тексту, а з іншого, –
підкреслює значущість тексту, його глибинної структури, яка швидко розростається і поширюється
завдяки різноманітності мовних засобів. У цьому зв’язку кожен постмодерністський художній текст
розглядається як особливий жанр, а його калейдоскопічні жанрові та стилістичні трансформації
опосередковано свідчать про намагання прорвати перепони культурних пересторог, відкрити шлюзи
креативності, що спираються на новий зміст творчої інтерпретації традицій.
Наведені теоретичні міркування дають усі підстави говорити про те, що виявом діалогізму є
діалогічність, яка визначається як категорія тексту, що характеризує його спрямованість на адресата,
підкреслюючи реляційну природу всіх текстів: діалог може відбуватися не лише всередині висловлення,
але й між висловленнями, текстами [12: 2]. Зміст поняття діалогічності формують такі суміжні
субкатегорії, як поліфонія, багатоголосся, багатомовність, що віддзеркалюють специфіку взаємодії між
рівноправними свідомостями автора та персонажів твору. З цього випливає визначення діалогічності
тексту як сплетення різних "голосів" у розповіді [2: 34]. Характерним прийомом таких трансформацій
вважають гіпертрофоване розростання кожного з елементів діалогічної структури, унаслідок яких діалог
перетворюється на ярмаркове різноголосся, поліфонія – на какофонію, "в якій голоси зливаються
в нерозрізнений гул" [9: 30].
Діалогічність постмодерністського художнього тексту підкреслює його відкритість та зв’язок
з культурним контекстом. У нашому дослідженні діалогічність трактуємо як свідомий композиційностилістичний прийом, що проявляється через численні прямі звертання автора до читача під час оповіді,
великі за обсягом авторські коментарі щодо основного змісту тексту, значні внутрішні монологи, побудовані
за технікою потоку свідомості, трансформацію мовлення нараторів у какофонію різних "голосів".
Спробуємо довести наведені аргументи прикладами з оповідання Д. Бартельмі "The Rise of Capitalism"
[13: 204-208]. Про застосування цього композиційно-стилістичного прийому свідчить змішування різних
наративних форм повістування та поліфонія нараторів, за якої розібрати, чий голос звучить у певному
фрагменті тексту, неможливо. Уживання в назві оповідання "The Rise of Capitalism" соціальнополітичного терміна capitalism переключає текстовий регістр із нейтрального на більш високий, книжний
рівень, оскільки ця лексична одиниця стилістично маркована. Назва з таким компонентом, на перший
погляд, привертає увагу підготовленого читача, що має бути освіченою, ерудованою людиною, яку
цікавить суспільне, зокрема й економічне життя.
Утім, реальний автор не виправдовує його сповідань. В оповіданні йдеться не про економічні
проблеми, не про суспільний лад, а, з одного боку, про дискомфортні відчуття людини в сучасному світі,
з іншого – про іронію над cуспільством конс’юмері. Ця іронія підсилюється ще й естетично значущою
деталлю – дублюванням назви оповідання у назві фільму, який дивиться Оноре де Бальзак: Honore
de Balzac went to the movies. He was watching his favourite flick, The Rise of Capitalism, with Simone Simon
and Raymond Radiguet. Руйнація метафори "the rise of capitalism" відбувається через мовностилістичний
прийом уособлення: Capitalism arose and took off its pyjamas. Another day, another dollar. Each man
is valued at what he will bring in the marketplace [13: 205]. Капіталізм уподібнюється живій істоті. Він
підводиться, встає, знімає свою піжаму.
Діалогічність як прийом текстотворення цього оповідання імпліцитно посилюється різними формами
цитатності. На початку твору введена експліцитно оформлена цитата: "Always mindful that the critic must
"studiare da un punto di vista formalistico e semiolojico il rapportofra lingua di un testo e codificazione
di un" – "But here a big thumb smudges the text – the thumb of capitalism, which we are all under" [13: 204].
На перший погляд, її призначення – надання фактуальності, документальності цьому чужому слову.
Проте цитата наведена італійською мовою, тобто не є зрозумілою для всіх верств англомовних читачів,
а тому яскраво відбиває онтологічний аспект діалогічності: своє / чуже. Окрім того, її зміст аж ніяк
не пов’язаний ні з розвитком сюжету, ні з основною темою оповідання, оскільки тут йдеться про
взаємодію мови тексту та кодифікацію в межах формалістичного та семіологічного підходів.
Імпліцитна цитатність, цитата-алюзія слугує засобом зв’язку текстової тканини оповідання:
"Capitalism sure is sunny!" cried the unemployed Laredo toolmaker, as I was out walking, in the streets
of Laredo. Алюзія на відому пісню "Коли я йшов вулицями Ларедо" про героя, якого занапастили вино
та азартні ігри, дає авторові можливість не лише перекреслити ті уявні досягнення капіталізму, про які
він пише далі (зокрема йдеться про розважальні заклади), а й висловити власне іронічне ставлення
до них: Laredo is doing very well now, thanks to application of the brilliant principles of the "new capitalism."
Its Gross Laredo Product is up, and its internal contradictions are down. Catfish-farming, a new initiative in the
agribusiness sector, has worked wonders. The dram-house and the card-house are each nineteen stories high
[13: 207]. Наведена цитата підтримується художніми деталями протягом усього розвитку сюжету.
До цитатності можна віднести згадані імена реальних історичних осіб (часом в одному ряді
з вигаданими): Here are St. Albert (who taught Thomas Aquinas), and St. Almachius (martyred trying to put
an end to gladiatorial contests), and St. Amadour (the hermit), and St. Andrew of Crete (whose "Great Kanon"
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mns to two hundred and fifty strophes), and St. Anthony of the Caves, and St. Athanasius the Athonite, and
St. Aubry of the Pillar, and many others [13: 208]. Безпосереднє введення в сюжет інших відомих осіб
разом із згадкою про реальні події (наприклад, 1789 рік) створюють культурологічну глибину сприйняття
твору і демонструють прояви симультанності.
Алюзійна цитатність у цьому оповіданні – єдиний засіб, що дає змогу збагнути авторську концепцію
твору. Про це свідчить його фінальна частина. Кінцевий фрагмент починається з переліку тематично
невмотивованих слів: Smoke, rain, abulia. До того ж одне з них є авторським неологізмом (abulia), яке
читач не розуміє без спеціальних пояснень. Прийом поєднання випадкових речей з метою демонстрації
мозаїчності, фрагментарності світу достатньо поширений у постмодерністській прозі. Наступне
речення – питальне: What can the concerned citizen do to fight the rise of capitalism, in his own community?
Воно, якщо навіть не запрошує читача до спілкування, то принаймні активізує його увагу. Проте
спілкування не відбувається. У наступних реченнях розгортається тематично інша інформація, у зв’язку
з чим виникає хаос, ентропія. Оповідання деструктурується, і лише діалогічність як прийом його
текстотворення дає змогу уявити алогічність та хаотичність світу, утримуючи текстовий смисл.
Діалогічні стосунки між автодієгетичним наратором, читачем та персонажами мають свою специфіку,
що виявляється в рівноправності цих текстових категорій. Проте в тексті "розмовляють" не лише головні
герої або випадкові персонажі, які з’являються лише один раз, але й ремарки, авторство яких зовсім
невідоме, хоча розташовані вони в сильних позиціях – наприкінці підрозділу:"A pious fear of God makes
itself felt in this spot" [13: 207]. Такі анонімні ремарки попри створену какофонію "голосів" сигналізують
читачеві про те, що відбувається хронотопний діалог культур та світів.
Висновки. Усі щойно викладені міркування дають змогу стверджувати, що, по-перше, діалогізм – це
одна з категорій постмодерністської поетики, структурний каркас, який визначає її специфіку, провідна
домінанта постмодерністської парадигми художності; по-друге – це процес літературної еволюції від
модернізму до постмодернізму, що триває всередині творчості одного автора, пов’язаний з поступовим
переходом від монологічної домінанти модернізму до діалогічної домінанти постмодернізму.
Діалогічність визначається як композиційно-стилістичний прийом, що характеризує його спрямованість
на адресата, підкреслюючи реляційну природу всіх текстів: діалог може відбуватися не лише традиційно
між учасниками, але й між самими висловленнями, текстами, культурними контекстами. Характерною
ознакою постмодерністського хронотопу слугує запрограмоване перенесення ціннісного центру твору з
результату творчого акту на принципово незавершений процес творчості.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Українська мова : [енциклопедія] / НАН України ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; Ін-т укр. мови ;
[голова ред. кол. В. М. Русанівський]. – 3-тє вид., зі змінами і доп. – К. : "Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана",
2007. – 856 с.
2. Плеханова Т. Ф. Текст как диалог : [монография] / Татьяна Федоровна Плеханова. – Минск : Минск. гос.
лингвистич. ун-т, 2002. – 253 с.
3. Ryan M.-L. Pragmatics of personal and impersonal fiction / M.-L. Ryan // Poetics. – Amsterdam, 1981. – Vol. 10. –
N. 6. – P. 517–539.
4. Ильин И. П. Постмодернизм : Словарь терминов / Илья Петрович Ильин, РАН ; Ин-т науч. информ. по
обществ. наукам; [науч. ред. А. Е. Махов]. – М. : Intrada, 2000. – 384 с.
5. Бабелюк О. А. Принципи виявлення дієгетичного / недієгетичного наратора в американських
постмодерністських коротких оповіданнях / О. А. Бабелюк // Наука і сучасність : [зб. наук. праць] / Нац. пед.
ун-т імені М. П. Драгоманова. – К., 2005. – Вип. 48. – С. 205–217.
6. Можейко М. А. Новейший философский словарь [Електронный ресурс]. – Режим доступу :
http://www.philosophi-terms.ru/.
7. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе : очерки по исторической поэтике / М. М. Бахтин //
Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. – М., 1975. – С. 234–407.
8. Кристева Ю. Избранные труды : Разрушение поэтики / Юлия Кристева ; [пер. с фр.]. – М. : Российская
политическая энциклопедия, 2004. – 656 с.
9. Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм : очерки ист. поэтики / М. Н. Липовецкий ; М-во общ. и проф.
образования Рос. Федерации, Уральск. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург : Уральск. гос. пед. ун-т, 1997. – 317 с.
10. Фізер І. Чи таки смерть автора? : (ретроспективний погляд на тему, що не хоче вмирати) / І. Фізер // Слово і
чаc. – 2003. – № 10. – С. 50–55.
11. Барт Р. Избранные работы : Семиотика. Поэтика / Р. Барт ; [сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косиков]. – М. :
Прогресс, Универс, 1994. – 626 с.
12. Воробьева О. П. Текстовые категории и фактор адрессата / О. П. Воробьева. – К. : Вища шк., 1993. – 144 с.
13. Barthelme D. Sixty stories / Donald Barthelme. – London : Minerva, 1991 – 456.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Ukraiinska mova [The Ukrainian Language] : [entsyklopediia] / NAN Ukraiiny ; Ins-t movoznavstva
im. O. O. Potebni ; In-t ukr. movy ; [golova red. kolegii V. M. Rusanivskyi]. – 3-tye vydannia, zi zminamy i dop. –
K. : "Ukr. entsykl. im. M. P. Bazhana", 2007. – 856 s.

15

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 62. Філологічні науки
2. Plekhanova T. F. Tekst kak dialog [Text as Dialogue] : [monografiia] / Tatiana Fedorovna Plekhanova. – Minsk :
Minsk. gos. lingvistich. univ-t, 2002. – 253 s.
3. Ryan M.-L. Pragmatics of personal and impersonal fiction / M.-L. Ryan // Poetics. – Amsterdam, 1981. – Vol. 10. –
N. 6. – P. 517–539.
4. Il’in I. P. Postmodernizm : Slovar’ terminov [Postmodernism : the Dictionary of Terms] / Il’a Petrovich Il’in, RAN ;
Institut nauch. inform. po obshchestv. naukam ; [nauch. red. A. E. Makhov]. – М. : Intrada, 2000. – 384 s.
5. Babeliuk O. A. Pryntsyp vyiavlennia diiegetychnogo / nediiegetychnogo naratora v amerykanskykh
postmodernists’kykh korotkykh opovidanniakh [The Principals of Revelation of Diegetical / Non-Diegetical
Narrator in the American Postmodern Short Stories] // Nauka i suchasnist [Science and Modernity] : [zb. nauk.
prats’] / Natsionalnyi ped. universytet im. Dragomanova. – K., 2005. – Vyp. 48. – P. 205–217.
6. Mozheiko M. A. Noveishyi filosofskii slovar’ [The Newest Philosophical Dictionary] [Elektronnyi resurs]. –
Rezhym dostupu : http://www.philosophi-terms.ru/.
7. Bakhtin M. M. Formy vremeni i khronotopa v romane : ocherki po istoricheskoi poetike [Forms of Time and
Chronotop in a Novel : Sketches over Historical Poetics] / M. M. Bakntin // Voprosy literatury i estetiki.
Issledovaniia raznykh let [Questions of Literature and Aesthetics. Researches of Different Years]. – М., 1975. –
P. 234–407.
8. Kristeva U. Izbrannye trudy : Razrushenie poetiki [Selective Works : the Demolition of Poetry] / Ulia Kristeva ;
[per. s fr.]. – M. : Rossiiskaia politicheskaia entsyklopediia, 2004. – 656 s.
9. Lipovetskiy M. N. Russkii Postmodernizm : ocherki ist. poetiki [Russian Postmodernism : Sketches of Historical
Poetics] / M. N. Lipovetskiy ; M-vo obshch. i prof. obrazovaniia Ros. Federatsii, Uralsk. gos. ped. universitet. –
Ekaterenburg : Uralsk. gos. ped. un-t, 1997. – 317 s.
10. Fizer I. Chy taky smert’ avtora? : (retrospektyvnyi pogliad na temu, shcho ne khoche vmyraty) [Is It Really Author’s
Death? (Retrospective View on the Topic that Does not Want to Die)] / I. Fizer // Slovo i chas [The Word and
Time]. – 2003. – № 10. – P. 50–55.
11. Bart R. Izbrannye raboty : Semiotika. Poetika [Selected Works : Semiotics. Poetics] / R. Bart ; [sost. obsh. red. i
vstup. st. G. K. Kosikov]. – M. : Progress, Univers, 1994. – 626 s.
12. Vorobiova O. P. Tekstovye kategorii i factor adressata [Text Categories and Addressee’s Factor] / O. P. Vorobiova.
– К. : Vyshcha shk., 1993. – 144 s.
13. Barthelme D. Sixty stories / Donald Barthelme. – London : Minerva, 1991 – 456.

Матеріал надійшов до редакції 26.01. 2012 р.
Бабелюк О. А. Трансформация хронотопа в постмодернистском текстообразовании:
от диалога к какофонии.
Статья посвящена выявлению основних черт хронотопа, а также специфики его трансформаций в
процессе постмодернистского текстообразования. В работе рассматривается понятие диалогизма
с точки зрения постструктурализма и понятие диалогичности с точки зрения современной
постмодернистской поэтики. Диалогичность определяется как композиционно-стилистический
прием. В статье также анализируются проявления диалогичности в постмодернистском
художественном тексте.
Babeliuk O. A. Chronotop Transformations in the Process of the Text Formation:
from Dialogue to Cacophony.
The article deals with the main features of the postmodern chronotop and its stylistic transformations in the
process of the postmodern text formation. It also focuses on the notion of dialogism from the point of view of the
post-structuralism and the notion of the dialogisity from the point of view of the postmodern poetics. The
dialogisity is treated as a stylistic and compositional device found mainly in the postmodern literary text. The
article also focuses on its different displays distinguished in the postmodern literary text.
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ЦІЛЬОВІ СТУДІЇ МОВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТАТОРСТВА В АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ
ПРОЗІ XX СТ.: ЕНДОФАЗНЕ НЕПРЯМЕ МОВЛЕННЯ
Статтю присвячено аналізу ендофазного (внутрішнього) непрямого мовлення в англомовній
художній літературі ХХ ст. Основою лінгвальних розбіжностей між внутрішніми (невимовленими)
та зовнішніми (вимовленими) формами прямого, непрямого, невласне-прямого мовлення можна
вважати їхню функціонально-психологічну взаємодію, котра полягає у генетичній залежності
внутрішнього мовлення від зовнішнього, бо внутрішнє мовлення визначається як перенесена
всередину мовленнєва діяльність у редукованій формі.
Розвиток художньої мови ХХ ст. характеризується наявністю і взаємодією у ній двох художніх
магістралей: традиційного (конвенційного), natural (M. Fludernik), реалістичного ↔ нетрадиційного,
(неконвенційного), нереалістичного, untypical (N. Bekhta), unnatural (J. Alber), експериментального,
модерністського вияву (репрезентування) розмаїтих форм мистецтва. Усі ці поняття 'рефлектують' ті
принципово нові риси, які властиві художньому мовомисленню ХХ ст. загалом. Тому терміни
"традиційність / реалізм" часто стають надміру умовними і неточними, бо у ХХ ст. змінюється сам
предмет художнього зображення. Реальністю, а інколи єдиною експериментальною реальністю в
літературі ХХ ст. стає простір свідомості персонажів. Нетрадиційний (модерністський) тип художнього
мовомислення опирається на абсолютно нову художню модель світу і вирізняється комунікативноігровою (перформативною) природою. Перформанс при цьому розуміється як первинна настанова на
право створення художньої ілюзії, яка стає аналогом дійсності. Ця гра, декларована або недикларована, є
утвердженням права на мовленнєво-мисленнєвий експеримент.
Мета статті – розкрити функціональну здатність ендофазного непрямого мовлення в англомовній
художній літературі експериментального кшталту – модернізму та пост-модернізму.
Систему способів вербалізації свідомості персонажа, його внутрішніх або інакше ендофазних форм
мовомислення експлікованих в англомовному художньому тексті модернізму чи його останньої фази
постмодернізму, подаємо, беручи за основу традиційні способи та принцип репрезентації зовнішнього
мовлення. Форми художньої трансформації внутрішнього мовлення чи свідомості дають змогу
розглядати його за аналогією зі способами зовнішнього мовлення персонажів: непрямим, прямим,
невласне-прямим. З огляду на те, що загальна лінгвальна форма видів художньо репродукованого
внутрішнього мовлення конструюється в одному випадку за принципом прямого мовлення, в іншому – за
принципом непрямого мовлення або за принципом невласне-прямого мовлення, пропонуємо такі
текстові одиниці розглядати як внутрішнє або ендофазне: пряме, непряме, невласне-пряме мовлення (у
термінології Доріт Кон: "цитований монолог", "психонарація", "наративний монолог" відповідно [1: 14])
і користуємось ними синонімічно, на відміну від вимовленого мовлення персонажів або інакше
екзофазного: прямого, непрямого, невласне-прямого мовлення.
Категорії ендофазних процесів мисленнєво-мовленнєвої діяльності персонажа можна також
інтерпретувати у термінології західних дослідників радше, як direct thought (цитований монолог, пряма
думка), thought report (психонарація, непряма думка), free indirect thought (наративний монолог, невласнепряма думка) [2: 13], або reported speech (цитований монолог), narratized speech (психонарація) transposed
speech (наративний монолог) [3: 59]. Утім попри багатовекторний підхід до аналізу внутрішнього
мовлення базових текстових комунікантів (наратора та персонажів), принципи інтерпретації текстових
функцій ендофазного прямого, непрямого, невласне-прямого мовлення ті ж, що й для аналогічних форм
екзофазного. Хіба що основою лінгвальних розбіжностей між внутрішніми (невимовленими) та
зовнішніми (вимовленими) формами прямого, непрямого, невласне-прямого мовлення можна вважати
їхню функціонально-психологічну взаємодію, котра полягає у генетичній залежності внутрішнього
мовлення від зовнішнього. Внутрішнє мовлення визначається як перенесена всередину мовленнєва
діяльність у редукованій формі.
Аналіз внутрішнього мовлення, що має давню традицію вивчення у західноєвропейській і вітчизняній
філології, охоплює складну проблематику кореляцій суб’єктних планів нарації [4-8]. Це мовно-художній
прийом із широким спектром зображувальних можливостей, починаючи з репродукції сприйняття, точки
зору персонажа і закінчуючи фрагментами його дискурсу – лексикою, фразеологією, синтаксичними
структурами, вкрапленими в нарацію. Остання слугує гіпержанром, що охоплює різновиди художніх
сюжетно-наративних висловлень, оформлених різними способами дискурсного викладу, екзофазного
непрямого мовлення зокрема. Воно є комбінацією мисленнєво-мовленнєвих процесів персонажів у їхній
дискурсній зоні. Локалізуючись у художній текст модернізму або постмодернізму, внутрішнє мовлення
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як складова дискурсної зони персонажа, з одного боку, бере активну участь, у творенні концептосистеми
мовної особистості, а з іншого – це ендофазна форма художньої репродукції дискурсної зони, особливий
вид мисленнєво-мовленнєвої діяльності персонажа, а отже, предмета або мети зображення. Відтак
літературний текст модернізму чи пост-модернізму треба розглядати як факт художнього пізнання
закономірностей побудови психологічної натури, як наслідок його літературної трансформації, що
відбувається на ґрунті використання широкого спектра прийомів опрацювання художнього матеріалу.
Внутрішнє мовлення персонажа може бути подане у формі ендофазного непрямого мовлення
(психонарації). Його активно експлуатують у прозі постмодернізму. Воно є дієвим прийомом художньої
оповіді, який уживають, щоб передавати сегменти внутрішніх висловлень персонажа, що
репродукуються дієсловами мислення, найчастотнішими серед яких є to think, to wonder, to know, to
imagine. Утім структуру ендофазного непрямого мовлення не можна вважати абсолютно оптимальною
для реалізації мисленнєво-мовленнєвих процесів персонажів. Логізована, обмежена суб’єктивною
експресією, вона не здатна належним чином передавати мовленнєву індивідуальність, до чого особливо
прагне література ХХ ст. з її тенденцією до психологізації художнього світу, увагою до
лінгвопсихологічної характеристики персонажів.
Художні форми внутрішнього мовлення – ендофазне пряме, непряме, невласне-пряме мовлення
відрізняються від паралельних форм екзофазного мовлення на рівні стандартних моделей, передусім,
зовнішніми ознаками: як сигнали появи внутрішнього мовлення у тексті виступають лексичні одиниці
(різного категоріального статусу) із семантикою ментальної діяльності, які, насамперед, "перемикають"
оповідь на суб’єктний план персонажа або, залучаючи цей план до нарації, сигналізують перехід до
інтроспективного зображення діяльності персонажів:
(1) "He would be thirty-one in November. Would he never get a good job? Would he never have a home of
his own? He thought how pleasant it would be to have a warm fire to sit by and a good dinner to down to. He
had walked the streets long enough with friends and with girls. He knew what these friends were worth: he knew
the girls too. Experience had embittered his heart against the world. But all hope had not left him" [9: 62].
(2) "Ned always liked to travel about," she thought. "I’ll give him the chance. Some day when we are married and I
can save both his money and my own, we will be rich. Then we can travel together all over the world" [10: 85].
(3) "So he was in their power! Holmes and Bradshaw were on him! The brute with the red nostrils was snuffing
into every secrete place! "Must" it could say! Where were his papers? The things he had written?" [11: 162].
У наведених фрагментах (1, 2, 3), зовнішні сигнали обов’язкові для непрямого внутрішнього
мовлення (1), закономірні для прямого внутрішнього мовлення (2) і факультативні для невласне-прямого
внутрішнього мовлення (3). Набір внутрішніх ознак контекстових прийомів репродукції внутрішнього та
зовнішнього мовлення в художньому тексті збігається. Мовна техніка художньої трасформації
внутрішнього мовлення, скерована на відтворення таких ознак психологічного аналога, як стислість
синтаксису, ідіоматичність, суб’єктивність, діалогічність, що виявляється як у взаємодії з контекстом
(внутрішнє мовлення є частиною діалогу), так і всередині його самого (внутрішнє мовлення будується як
складовий текст, де різні "внутрішні" голоси мають власні мовленнєві партії), реалізується в межах
прямого, непрямого, невласне-прямого мовлення. Його використання веде до модифікації способів
мовлення у дискурсній зоні персонажа.
Лінгвальна структура текстових фрагментів ендофазного прямого мовлення відрізняється, як свідчать
приклади (2), від випадків передавання внутрішніх реплік і рефлексій персонажа в умовах нарації з їх
частковою композиційно-мовленнєвою трансформацією (2, 3), тобто у формах невласне-прямого
мовлення. Подібний художній метод текстової реалізації внутрішнього мовлення можна визначити як
зображене внутрішнє мовлення або невласне-пряме внутрішнє мовлення, в якому автор, залежно від
стилістичних завдань, маніпулює часткою участі в суб’єктивній перспективі персонажів.
До диференційних мовних показників ендофазного прямого, непрямого, невласне-прямого мовлення
належать особові займенники і часові форми дієслова. У прямому внутрішньому мовленні (quoted
monologue) займенники функціонують з точки зору персонажа (тобто першої особи суб’єкта), а у
невласне-прямому внутрішньому мовленні (narrated monologue) – під кутом зору автора (тобто третьої
особи суб’єкта). Щодо дієслівних часових форм, то у цитованому монолозі зображення
підпорядковується фабульному часові, а в ендофазному невласне-прямому мовленні (narrated monologue)
часові форми дієслова співвіднесені з епічним планом твору: автор розкриває внутрішній світ персонажа
через призму часового плану наратора (у теперішньому або епічному минулому).
Існують певні відмінності і в характері введення психонарації, ендофазного прямого мовлення та
ендофазного невласне-прямого мовлення у художньому тексті модернізму / постмодернізму. Для
обидвох характерна присутність їх ввідних слів (дієслова на позначення розумових процесів – to know, to
wonder, to think, to feel та ін.). У другому, – відсутні подібні лексичні одиниці і т. зв. ситуативний
контекст, тобто група авторських речень, які містять або опис навколишнього світу, предметів, явищ,
проблемних ситуацій, що спонукали роздуми персонажів (водночас і автора-наратора), або зображення
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душевного стану персонажа: його схвильованість, страх, радість, сумніви тощо. У прозі модернізму
непряме, пряме, невласне-пряме мовлення вельми часто вжито у тексті поряд:
(4) "She thought that the rain would have some creative and wonderful effect on her body. Not for years had
she felt so full of youth and courage. She wanted to leap and run, to cry out, to find some other lonely human
embrace him. On the brick sidewalk before the house a man stumbled homeward. Alice started to run. A wild,
desperate mood took possession of her. "What do I care who it is. He is alone, and I will go to him," she thought;
and then without stopping to consider the possible result of her madness, called softly. "Wait!" she cried. "Don’t
go away. Whoever you are, you must wait" [10: 88].
Функціонуючи у тексті поряд (4), непряме мовлення, пряме мовлення, невласне-пряме мовлення,
зовнішнє пряме мовлення персонажа уможливлюють авторський показ художньої події у поєднанні
суб’єктивного, персонажного та об’єктивно-наративного планів. А це формує різні рівні естетичного та
експресивного впливу на читача.
До факультативних розмежувальних ознак ендофазного прямого й невласне-прямого мовлення
належать також графічні засоби. Пряме мовлення має на своїй межі спеціальну пунктуацію: двокрапку
або тире та лапки (подвійні чи одинарні). Ці засоби зберігаються й у прямому внутрішньому мовленні у
творах модернізму, але можуть бути відсутні або замінені на інші пунктуаційні засоби (курсив,
відсутність лапок, двох крапок) у творах постмодернізму. Невласне-пряме мовлення не має сталої
системи пунктуації, яка б відділяла його від дискурсної зони наратора. Типовими пунктуаційними
маркерами цього мовлення можна назвати знаки питання, оклику, три крапки. Зауважимо, що пряме
внутрішнє мовлення в постмодернізмі все частіше не отримує графічних показників у тексті, як у (5):
(5) "Walking briskly in a warm overcoat toward the Hotel Terminus, he stops to buy flowers, yellow freesias,
and wonders what a "few months" can mean: three, eight? He has fallen out of love this morning, feels a
refreshing distance, an absolution – But then she calls him amigo, as she accepts the flowers, and says, not bad,
Red Head, and he falls back into love again, forever. She comes toward him fresh from the bath, opens her robe.
Goodbye, she says, goodbye" [12: 88].
У функціональній єдності ендофазного прямого і невласне-прямого мовлення, їхньої здатності
передати думки, переживання та почуття персонажа кожний із них набуває своїх прагматичних функцій і
нюансів. Пряме внутрішнє мовлення дає можливості характерологічно представити персонажів,
поглибити емоційне напруження пост / модерністського тексту. Прагматика зображуваного
внутрішнього мовлення пов’язана з експресивним варіюванням наративного сюжетно-композиційного
компонента художнього тексту. Контамінація зон наратора і персонажа створює діапазон їх взаємодії: у
повному злитті суб’єктивного і об’єктивного планів посилюється ліричний мотив художнього твору. У
випадку "авторського" невласне-прямого мовлення наратор начебто підпорядковує собі персонажа
(виникає стилістичний ефект епізації, авторського узагальнення). Можливі також випадки зіткнення або
контрастного зіставлення точок зору наратора й персонажа (поява іронічного чи сатиричного ефекту), що
забезпечує неоднорідний характер читацького сприйняття, як у наведених нижче фрагментах творів
Д. Лоджа, В. Вульф, Д. Х. Лоренса:
(6) "He had escaped! Was utterly free – as happens in the downfall of habit when the mind, like an
unguarded flame, bows and bends and seems about to blow from its holding. I haven’t felt so young for years!
thought Peter, escaping (only of course for an hour or so) from being precisely what he was, and feeling like a
child who runs out of doors, and sees, as he runs, his old nurse waving at the wrong window [13: 59].
(7) "Connie’s father, when he paid a flying visit to Wragby, said in private to his daughter: As for Clifford’s
writing, it’s smart, but there’s nothing in it. It won’t last! … Connie looked at the burly Scottish knight who had
done himself well all his life, and her eyes, her big, still-wondering blue eyes became vague. Nothing in it! What
did he mean by nothing in it? If the critics praised it, and Clifford’s name was almost famous, and it even
brought in money … what did her father mean by saying there was nothing in Clifford’s writing? What else
could there be?" [11: 18].
(8) "Camel gave him an ironical glance. 'So you’re going to chuck criticism and go in for scholarship?'
'Well, criticism hasn’t got me anywhere,' said Adam defensively. He was prevented from contributing by
signs of disapproval from neighbouring readers. His voice had been steadily rising in volume during the
conversation. Adam returned to the silent perusal of his letter. Well, why not, he thought. Why not abandon his
unfinished and unfinishable thesis, and start afresh on the letters of Egbert Merrymarsh? There was nothing very
difficult about editing, was there?" [14: 91].
Аналіз фрагментів (6, 7, 8) засвідчує існування синкретизму між формами внутрішнього та
зовнішнього прямого і невласне-прямого мовлення. Звідси можна зробити висновок, що персонаж має
власну структуру – сукупність текстових елементів різних рівнів, співвіднесених між собою і
підпорядкованих провідній структурі, що позначає персонаж. З цих же прикладів видно, що наративний і
персонажний сегменти по-різному впливають на розвиток дискурсної зони персонажа. Оповідний
дискурс здійснює описово-характерологічний і зображальний (прямий та опосередкований) розвиток
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образу персонажа, тоді як його власна мовленнєва партитура виступає як суб’єктивно-зображальна
(непряма) форма характерології.
Спостереження над мовою художньої прози пост / модернізму дають підстави говорити про те, що
дискурсна зона наратора (у формах супровідного коментування) набуває характеру ремарки. Це
пояснюється взаємною спрямованістю композиційного і стилістичного впливу дискурсної зони наратора
і дискурсної зони персонажів. Дискурсна зона персонажа, яка виникає на основі системи способів
передачі мовлення, а також перебуває у наративному монолозі, розвиває в читача уявлення про
персонажа як про "мовну особистість" і водночас як художній інтелект, розум [15: 30].
Своєрідність дискурсної зони персонажів визначається кількісними зв’язками способів передачі
мовлення, дискурсною зоною наратора і неоднорідними структурно-стилістичними та функціональними
ознаками цих способів передачі мовлення. Персонаж і його мовленнєва партитура є артефактом, що
передбачає наявність у змісті та формі твору мови персонажа, створюючи його як частину загальної
лінгвокреативної стратегії письменника.
Отже, в англомовній прозі модернізму, пост-модернізму, внутрішнє непряме мовлення як вияв
моментів психічного стану персонажа зображується опосередковано – засобами "зовнішнього" мовлення.
Через те відображення реального внутрішнього мовлення у цих творах умовне. Рівень умовності та
характер його відображення (як своєрідної композиційної частини художнього тексту) є однією із ланок,
котра потребує подальших ґрунтовних студій, бо залежать від літературної традиції, індивідуальних,
естетичних і світоглядних позицій автора, від властивої часові мовної культурології.
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Бехта И. А. Целевые студии языкового экспериментирования в англоязычной художественной
прозе ХХ вeка: эндофазная косвенная речь.
Статья посвящена анализу эндофазной (внутренней) косвенной речи в англоязычной художественной
прозе ХХ в. Основой лингвальных разногласий между внутренними и внешними формами прямой,
косвенной и несобственно-прямой речи следует считать их функционально-психологическое
взаимодействие, которое состоит в генетической зависимости внутренней речи от внешней, в силу
того, что внутренняя речь определяется как речевая деятельность транслируемая в редуцированной
форме в середину.
Bekhta I. A. Target Studies of the Language Experimentation in the English Fiction of the XX Century:
Endophasy Indirect Speech.
The article deals with the analysis of the endophasy (inner) indirect speech in the English fiction of the XX
century. The background of the language cleavage between the internal (unuttered) and the external (uttered)
forms of direct, the indirect and the free-indirect speech can be traced back to their functional and psychological
interaction which is rooted into the genetic dependency of the inner speech from the external speech, as because
the inner speech is defined as the language activity inside the translation in the reduced form.
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ЛІНГВІСТИЧНА ТЕОРІЯ ЗНАКА В ЕПІСТЕМОЛОГІЧНОМУ РАКУРСІ
Пам’яті А. О. Білецького та Д. І. Квеселевича присвячено
У статті йде мова про теорію знака, над якою працював А. О. Білецький, в сучасній лінгвістиці, яка
вийшла на постнекласичний етап розвитку. Ця теорія традиційно, за Ф. де Соссюром, дихотомічна, бо
базується на некласичному протиставленні та поєднанні плану змісту та плану вираження. У межах
нової постнекласичної концепції мовної системи Матурана-Варели автор пропонує запровадження
третього, функціонального аспекту мовного знака як правил його вживання. Такий підхід дозволяє
оптимально аналізувати через знак-символ явища прагматики, лінгвокультурології, літератури тощо.
А. О. Білецького (1911-1995), видатного мовознавця та мислителя, справедливо називають цілою
філологічною епохою, ученим, що зберіг у наш трагічний час тоталітарних режимів спадковість
гуманітарних традицій XIX і ХХ сторіч. У нього завжди було своє бачення процесів розвитку
суспільства, культури, мови, що засвідчують його праці: "Естественный язык и знаковые системы"
(1976); "Информация и симеоз" (1980), "Про мову і мовознавство" (К., 1996) [1], де дослідник-поліглот
(який розмовляв близько 90 мовами), опираючись на ілюстративний фактаж із багатьох
індоєвропейських мов та східних (японська, китайська, турецька) мов, виклав основне коло проблем
загального мовознавства: мова як знакова система і її відмінність від інших знакових систем, походження
людської мови, її будова й особливості функціонування, взаємозв'язок мови й мислення, мови й
суспільства, мови й культури, класифікація мов, систем письма тощо. Виклад теоретичного матеріалу
видатний учений, як правило, супроводжував інтердисциплінарними фактами з історії культури
(літератури, мистецтва) та необхідними для кращого розуміння матеріалу відомостями з інших наук
(філософії, фізики, біології тощо), чим праці видатного вченого зближаються з найсучаснішими
дослідженнями.
Загалом, як засвідчують епістемологічні пошуки, що присвячуються теорії наукових досліджень,
наукове пізнання, як і вся культура загалом, проходить у своєму розвитку три основні етапи з дещо
відмінними підходами до досліджуваного об’єкта, які позначають термінами: класичний, некласичний та
неокласичний чи постнекласичний або традиційний, модерністський та постмодерністський 2; 3. Ці
підходи збігаються за головною метою наукового пошуку (здобування знань для встановлення істини), а
відрізняються за методологіями, методиками та цілеустановками, що покладені в основу пошуків.
На першому – класичному – етапі (XIX ст.  50-х рр. XX ст.), для якого властива постановка
запитань: "Хто? Що? Де? Як? Коли? Чому? Куди? Звідки? Для чого? Скільки?" і т. п., увага дослідника,
"озброєного" аналітико-логічними методами (типу спостереження, абстракції, індукції), зосереджується
на простих конкретних, "атомарних" об’єктах 2; 3, а саме на пошуках окремих емпіричних даних,
класифікації, встановленні релевантних змінних та ізольованих гіпотез, у виявленні відношень між цими
змінними і розрахунку даних для цього [4: 380]. Внаслідок подібних спроб виникають окремі емпіричні
узагальнення, що ведуть до акумуляції наших знань у формі різних змінних, некоординованих між
собою, за М. Бунге [4: 382], як протоплазма без нервової системи.
Після того, як настав час для завершення класичної епохи "the data-gathering-and-packaging view of
science" [4: 383], утвердився другий етап, характерний для науки XX ст.,  некласичний чи
модерністський  що ґрунтується на комплексному дослідженні системи об’єктів як складного утворення
за допомогою рефлексії. Основні питання пошуків: "Що з чим пов’язане? За яким принципом?"
Традиційними методами є систематизація, абстрагування, аналіз, гіпотетико-дедуктивний та інші.
Більшість новітніх лінгвістичних досліджень, не претендуючи (після Ф. де Соссюра [5]) на створення
цілісної теорії, проводяться у цьому напрямку.
Нині, на що указував автор статті ще в 1990-х рр. 2: 12-15], утверджуються неокласичні чи
постмодерністські концепції. Саме вони висувають найперспективніші на сьогодні наукові голістичні, чи
синергетичні парадигми 6: 100, які допомагають досліджувати складні системи у їх саморозвитку.
Основна проблема цього напрямку  "Як (само-) розвивається система? В якому напрямку? Які
перспективи цього розвитку?" Для подібного дослідження використовуються принципи, пов’язані з
просторово-часовою організацією досліджуваних явищ: синергетичність, ергодичність, самоорганізація,
саморозвиток, симетричність, емерджентність тощо, які є властивостями не окремого об’єкта, а його
сукупностей 3, тобто виникають та посилюються завдяки ефекту цілісної організації. У сучасній
лінгвістиці, де донедавна ці неокласичні теорії репрезентувала лише синергетична теорія Р. Кьолера
(1987), починають проявлятися й часткові синергетичні підходи до полісемії (О. Д. Огуй, 1998 [2]), до
© Огуй О. Д., 2012
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жанру байки (Л. Піхтовнікова, 1999 [7]). Найновішою роботою з цього ґатунку є праця С. М. Єнікієвої
(2011) [8] з синергетичної неології словотвору (синергодериватології).
Ця парадигма, широко застосована в сучасній фізиці, біології, географії, культурології тощо,
ґрунтується на концепціях голістичної цілісності (Ф. Мозер) та модулярного функціонування, синергії та
емерджентності дисипативних структур (Г. Хакен, І. Пригожин та ін. [9]), коли модулярні підсистеми
явища (у т. ч. і мовного феномена) роблять його цілісною функціонуючою системою. У такий спосіб
мова як засіб комунікації є цілісною, голістичною системою, що містить модулярно-фрактальні
підсистеми, які завдяки синергійній кооперації перевищують їх сумарні властивості [10: 22; 11]. Синергія
проявляється, як правило, в нелінійних (нестійких) системах, які в "пунктах дифуркації" (переломний
час) через вторгнення випадкової флуктуації (як в’яло перебігаючого процесу неурівноваженої системи)
можуть перейти в один із можливих станів нової якості. Саме культурними флуктуаціями викликаються
такі мовні феномени як поява нового слова, утвердження запозичення чи актуалізація нової семи /
семного комплексу в уже відомого слова, що, як правило, відбуваються у напрямку до "атрактора",
цільового кінцевого стану. Саме атрактор як зміна морально-ідеологічних установок (наприклад, у культі
лицаря в епоху середньовіччя) визначає дисипативні процеси відкидання неоптимальної для нього
мовної форми (неактуального запозичення, непотрібної семи чи навіть слова тощо). Ці явища, викликані
флуктуаціями дисипативних процесів, відбуваються за певних параметрів порядку, що мають кількісну
характеристику, описуючи макроструктуру (об’єднання слів у поля) та визначаючи мікрочастини
системи (у т. ч. певні семи та семні комплекси).
Оскільки причини та наслідки здебільшого відносяться до різних дисциплін, то синергетика,
спрямована (за принципом "все взаємопов’язано") на дослідження взаємодій на стику між науками (як,
наприклад, лінгвістика – фізіологія – психологія), використовує перенесення методів та моделей з однієї
науки в інші. Це, на нашу думку, має стосуватися й сучасної лінгвістики (у т. ч. германістики). Подібний
підхід змінює як вихідні теоретичні конструкти: розуміння системи, структури, знака тощо, так і
застосування методів їх дослідження. Замість "плоского" структурного розуміння системи (за
Ф. де Соссюром) у перспективі чільним постане синергійне розуміння системи за Н. Луманом, що
базується не на теорії відкритих систем Л. фон Берталанфі, а на теорії самореферентних автопоетичних
(звернених на себе та самоутворюючих) систем чилійських нейробіологів У. Матурана та Р. Варели.
Мова, за цим підходом, постає подібною до операційної закритої системи організму як сукупності
зчеплених самореферентних підсистем. Для такого розуміння системи (у руслі голістично-синергетичної
концепції мови) необхідно напрацювати й нову концепцію знака.
Як відомо, знаки, за класичними дослідженнями (Ch. S. Pierce 1867; F. dе Saussure 1906 / 11),
виступають фізичними посередниками між комунікантами та вказують на спільності, передаючи
натяковий мінімум інформації. За своєю формою знаки (всупереч Ф. де Соссюру) не цілком лінійні та
довільні, оскільки структуруються, утворюють похідні та мотивуються звуковим символізмом (див.
заперечення Р. Якобсона та Е. Бенвеніста). За функцією вони (подібні до натякового змісту як іконічні
знаки чи не подібні як довільні знаки) викликають певні умовно-напрацьовані відношення в пам’яті
комунікантів [12: 137]. Вони, поза сумнівом, мотивовані, структурні та функціональні.
За Ф. де Соссюром 5: 98], знак білатеральний завдяки єдності плану вираження та змісту. Тому
некласична структуральна концепція знайшла своє вираження у численних лінгвістичних дихотоміях: ергон –
енергія (W. von Humboldt), langue – parole (F. de Saussure), план змісту – план вираження (L. Hjelmslev),
competenсе (знання) – performanсе (вживання) (N. Chomsky), семіотичне (знак) – семантичне (мовна
діяльність) (E. Benveniste) тощо, що відображає подвійну структуру мовного існування. Бінарна опозиція
виступає для класичних структуралістів (F. de Saussure) одним із вихідних принципів, що визначають мовну
структуру. Саме тому у традиційній лінгвістиці як прийом дослідження звично використовують дихотомію
(аналітичний поділ явищ лише на дві складові частини без врахування їх синтетичної єдності). На цій основі в
структурних концепціях мова розглядається спрощено як двоєдина єдність мови та мовлення (за
Ф. де Соссюром: langue et parole), тобто акцентується її системоцентричний аспект. Як правило, при дихотомії
синтетичний (недиференційований) об’єкт розглядається лише індуктивно-аналітично, внаслідок чого його
властивості (ще з часів середньовіччя, див. Р. Луллій) дихотомічно членуються, хоча подібний аналітичний
поділ явно спрощує властивості об’єкта у їх сукупності.
Структурна дихотомічна концепція знака як єдність плану змісту та форми, що не в стані пояснити деякі
прагматичні, когнітивно-дискурсивні феномени, має поступитися щонайменше трихотомічній концепції, де
основу складе людина як деміург знакотворення. За Ч. Пірсом (Ch. Pierce, 1867) [13: 66], знак можна
вважати тристороннім (трилатеральним) [13: 68], оскільки цей дослідник включає у знак (до його форми та
змісту) ще й людську діяльність (як sign-maker "продуцент знака", cf. interpreter: Ch. S. Morris [14: 21]) [пор.
3: 23]. Подібної думки й К. Бюлер (див. його "Органон"). Таким чином зберігається запропонована ще
Платоном трихотомічна схема аналізу річ – поняття – ім’я, де план вираження знака є іменем, змістова
сторона поняттям, а опосередковуючій людській діяльності відповідає конструйована в свідомості річ.
Саме "sign-maker: творець знака", що через пережитий досвід сплавлює у символі елементи чуттєвого
з раціональним, виробляє певні конвенційні схеми у застосуванні не лише знака, а й символу, особливо
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важливого для лінгвопрагматики, лінгвокультурології, когнітивної лінгвістики (у т. ч. на рівні якості:
qualisign, Ch. Peirce). У такий спосіб, на нашу думку, знак як символ виступає щонайменше
трикомпонентною структурою, що включає чітко сформований означник, чи позначуване (формально
виражений предмет чи явище), нечіткий, часто амбівалентний смисл (означуване) та відповідну
лінгвокультуру як "семіотичну зв’язку" (термін Н. Д. Арутюнової), завдяки якій конвенційно
об’єднуються різні плани – реальні та уявні. Іншими словами, символ, будучи результатом когнітивночуттєвого досвіду на основі пережитих емоційних переживань, постає позначенням певного смислу, що
чуттєво сприймається чи уявляється та виконує (в межах певної моделі відповідного сценарію даної
лінгвокультури) вказівну та дієву (часто захисну) функції. У всякому творі (як літератури, так і культури)
символ, повторюючись, імплікує потрібну систему відповідностей. Ч. Пірс [13: 66], який виділяє ікони,
символи та індекси, відносить символи до іконічних знаків, оскільки їх функціонування ґрунтується на
дійсних чи уявних відношеннях подібності. Саме "sign-maker: творець знака", що через пережитий досвід
сплавлює у символі елементи чуттєвого з раціональним, виробляє певні конвенційні схеми у
застосуванні символу (у т. ч. на рівні якості: qualisign, Ch. Peirce). У такий спосіб, на нашу думку, символ
(як знак) також виступає щонайменше трикомпонентною структурою, що включає чітко сформований
означник, чи позначуване (формально виражений предмет чи явище), нечіткий, часто амбівалентний
смисл (означуване) та відповідну лінгвокультуру, завдяки якій конвенційно об’єднуються різні плани –
реальні та уявні. Іншими словами, знак-символ, будучи результатом когнітивно-чуттєвого досвіду на
основі пережитих емоційних переживань, постає позначенням певного смислу, що чуттєво сприймається
чи уявляється та виконує (в межах певної моделі відповідного сценарію даної лінгвокультури) вказівну
та дієву (часто захисну) функції. У всякому творі (як мови та літератури, так і культури) символ,
повторюючись, імплікує потрібну систему відповідностей.
Як бачимо, така модель дозволяє врахувати антропоцентричний аспект мовної діяльності. У цьому
випадку ідеальна сторона мовних знаків (особливо слів) є результатом потрійного заломлення: а) об’єктивної
реальності в свідомості людини (як поняття позамовного рівня); б) поняття в умовах мовної системи /
структури; в) мовного значення через (між-)індивідуальний досвід мовців. Цей третій аспект знака, що
визначається лінгвокультурою та комунікативною діяльністю його продуцента, яка формує "правила
вживання" знака [3: 40], нині позначають як прагматичний (див. [14]) чи функціональний (М. Гойзінгер [15:
18]). Залучення цього елементу, що пояснює принцип асиметричного дуалізму мовного знака, відoмий як
закон Куриловича  Карцевського, дозволяє поєднувати антропоцентризм та системоцентризм (в межах
стандартного розуміння мовної системи), а з розширенням тріади через просторово-часові координати, соціум
та мовні норми тощо (див. [3]) – аналізувати синергетичні характеристики мовних феноменів та фрактали, до
яких вони відносяться (в межах теорії системи-аутопоези Матурана-Варели).
Отже, враховуючи цілісність як характерний стан систем, маємо, замість звичного аналітичного
членування, спробу звернення до синтезування результатів аналітики, що дозволяє логічно ввести родові
поняття для дихотомічних понять, що врахують їх синтетичні властивості. Такими є мовна діяльність
(langage як родове до langue та parole); панхронія для діахронії та синхронії, що вже визнавав сам
Ф. де Соссюр. Саме в такий спосіб враховуються синтетичні властивості недиференційованого об’єкта,
що виходять за межі аналітично виділених протиріч. Це виступає ще одним аргументом на користь
трихотомії стосовно мовних явищ, які завдяки цьому постають голістичними. У перспективі на основі
концепції доцільно укласти навчальний курс.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Білецький А. О. Про мову і мовознавство : [навч. посібник для студентів філол. спец. вищ. навч. закладів] /
А. О. Білецький. – К. : "АртЕк", 1996. – 224 с.
2. Огуй О. Д. Полісемія в синхронії, діахронії та панхронії / О. Д. Огуй. – Чернівці : Золоті литаври, 1998. – 270 с.
3. Огуй О. Д. Пошуки методологічної та методичної основи для нової філології / О. Д. Огуй // Науковий вісник
Чернів. Торгів.-економ. інституту КНТЕУ. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2005. – Вип. 2–3: Гуманітарні науки :
філологія. – С. 145–152.
4. Bunge M. Scientific Research I : The Search for System / Mario Bunge. – NY ; Berlin : Springer, 1967. – 536 p.
5. Saussure F. de. Course de linguistique generale / Ferdinande de Saussure ; [publ. par Ch. Bally et A. Sechehaye]. –
Paris : Payot, 1949. – 331 p.
6. Moser F. Bewusstsein in Raum und Zeit. Grundlagen einer holistischen Weltauffassung auf wissenschaftlicher Basis
/ Franz Moser. – Graz : Leykam, 1989. – 420 S.
7. Піхтовнікова Л. С. Синергія стилю байки : німецька віршована байка ХІІІ-ХХ ст. / Л. С. Піхтовнікова. –
Харків : Бізнес Інформ, 1999. – 220 с.
8. Єнікієва С. М. Система словотвору сучасної англійської мови : синергетичний аспект (на матеріалі новоутворень
кінця ХХ – початку ХХІ ст.) : автореф. дис. … докт. філол. наук / Єнікеєва Санія Маратівна. – К., 2011. – 30 с.
9. Хакен Г. Синергетика / Г. Хакен – М. : Мир, 1980. – 408 с.
10. Бутов В. Н. О некоторых проблемах синергетического анализа / В. Н. Бутов // Вісник Запорізького
національного університету. – № 2. – 2008. – С. 19–23.
11. Селіванова О. Лінгвометодологія – наукова парадигма – епістема / O. Селіванова // Науковий вісник Чернівецьк.
ун-ту. Слов’янська філологія. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2009. – Вип. 475–477. – С. 200–206.

24

О. Д. Огуй. Лінгвістична теорія знака в епістемологічному ракурсі
12. Поликарпов А. А. Полисемия : Системно-квантитативные аспекты / А. А. Поликарпов // Уч. зап. / Тартус.
ун-т. – Вип. 774. – 1987. – С.135–153.
13. Реіrсе Ch. Phänomen und Logik der Zeichen / Charles S. Peirce. – Frankfurt (M.), 1983. – 310 S.
14. Morris Ch. W. Foundations of the theory of signs / Charles W. Morris ; [O. Neurath, R. Carnap, C. W. Norris (eds.)]
// International Encyclopedia of unified science. – Chicago, 1938. – P. 77–138.
15. Heusinger S. Die Lexik der deutschen Gegenwartssprache : Eine Einführung / Siegfried Heusinger. – München :
Fink, 2004. – 303 S.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Bilets'kyi А. О. Pro movu i movoznavstvo [About Language and Linguistics] : [navch. posibnyk dlia studentiv filol.
spets. vysch. navch. zakladiv] / А. О. Bilets'kyi. – К. : "АrtЕk", 1996. – 224 s.
2. Oguy О. D. Polisemiia v synchronii, diachronii ta pankhronii [Polysemy in Synchrony, Diachrony and Panchrony] /
О. D. Oguy. – Chernivtsi : Zoloti lytavry, 1998. – 270 s.
3. Oguy О. D. Poshuky metodologichnoi ta metodychnoyi osnovy dlia novoi filologii [Searching for the New
Methodological and Methodical Basis for the New Philology] / О. D. Oguy // Naukovyi visnyk Czernivets. torgiv.ekonomichnogo instytutu KNTU [The Scientific Journal of the Chernivtsi Trading Economic Institute KNTU: [zb.
nauk. prats’]. – Chernivtsi ChTEI : ChKNTEU, 2005. – Vyp. 2-3: Gumanitarni nauky : filologiia. – S. 145–152.
4. Bunge M. Scientific Research I : The Search for System / Mario Bunge. – NY ; Berlin : Springer, 1967. – 536 p.
5. Saussure F. de. Course de linguistique generale / Ferdinande de Saussure ; [publ. par Ch. Bally et A. Sechehaye]. –
Paris : Payot, 1949. – 331 p.
6. Moser F. Bewusstsein in Raum und Zeit. Grundlagen einer holistischen Weltauffassung auf wissenschaftlicher Basis
/ Franz Moser. – Graz : Leykam, 1989. – 420 S.
7. Pikhtovnikova L. S. Synergiia styliu baiky : nimets’ka virshovana baika XIII-XX st. [Synergy of the Fable’s Style : the
German Poetical Fable of the XIII-XX Centuries] / L. S. Pikhtovnikova. – Kharkiv : BiznesInform, 1999. – 220 s.
8. Yenikeieva S. М. Systema slovotvoru suchasnoi angliiskoi movy : synergetychnyi aspect (na materiali novoutvoren’
kintsia ХХ – pochatku ХХІ st.) [The System of the Word-Formation of the Modern English Language at the End of
the XX – the Beginning of the XXI Centuries] : avtoref. dys. … dokt. filol. nauk / Sanya Marativna Yenikeieva. –
К., 2011. – 30 s.
9. Gaken G. Synergetyka [Synergy] / G. Gaken. – М. : Mir, 1980. – 408 s.
10. Butov V. N. O nekotorykh problemakh sinergeticheskogo analiza [About Some Problems of Synergetic Analysis] /
V. N. Butov // Visnyk Zaporizs'kogo natsional'nogo universytetu [The Journal of the Zaporizhia National
University]. – № 2. – 2008. – S. 19–23.
11. Selivanova О. Lingvometodologiia – naukova paradygma – epistema [Linguomethodology – Scientific Paradigm –
Epistem] / O. Selivanova // Naukovyi visnyk Cherniv. un-tu [The Scientific Journal of the Chernivtsi University]. –
Slovians’ka filologiia. – Chernivtsi : Cherniv. nats. un-t, 2009. – Vyp. 475–477. – S. 200–206.
12. Polikarpov А. А. Polisemiia : Sistemno-kvantitativnye aspekty [Polysemy : the System-Quantitative Aspects] /
А. А. Polikarpov // Uchenye zapiski / Tartus.un-t [The Scientific Notes / Tartus. University]. – Vyp. 774. – 1987. –
S. 135–153.
13. Реіrсе Ch. Phänomen und Logik der Zeichen / Charles S. Peirce. – Frankfurt (M.), 1983. – 310 S.
14. Morris Ch. W. Foundations of the theory of signs / Charles W. Morris ; [O. Neurath, R. Carnap, C. W. Norris (eds.)]
// International Encyclopedia of unified science. – Chicago, 1938. – P. 77–138.
15. Heusinger S. Die Lexik der deutschen Gegenwartssprache : Eine Einführung / Siegfried Heusinger. – München :
Fink, 2004. – 303 S.

Матеріал надійшов до редакції 26.01. 2012 р.
Огуй А. Д. Лингвистическая теория знака в эпистемологическом ракурсе.
В статье идет речь о теории знака, над которой работал А. А. Белецкий, в современной лингвистике,
которая вышла на постнеклассический этап развития. Эта теория традиционно, за Ф. де Соссюром,
дихотомическая, поскольку основывается на неклассическом противопоставлении и сочетании плана
содержания и плана выражения. В рамках новой постнеклассической концепции языковой системы
Матурано-Варелы автор предлагает введение третьего, функционального аспекта языкового знака как
правил его употребления. Такой подход позволяет оптимально анализировать через знак-символ явления
прагматики, лингвокультурологии, литературы и т. п.
Oguy A. D. The Linguistic Theory of Sign Under the Epistemological Aspect.
The article deals with the theory of the sign which was worked out by A. A. Biletskyi, in modern linguistics, released on
the postnon-classical stage of the development. This theory is traditionally, due to F. de Saussure, the dychotomic one,
because it is based on the non-classical opposition and the combination of the form and contents. Within the new
concept of the Maturana & Varela’s postnon-classic linguistic system, the author suggests the introduction of the
third, the functional aspect of the linguistic sign as the rules of its use. Such an approach allows optimally to analyze
(on the basis of the sign-symbol) phenomena of pragmatics, linguistic culture studies, literature, etc.
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ВКЛАД РІЗНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МОВОЗНАВСТВА У ЛІНГВОСЕМІОТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПАРЛАМЕНТСЬКОГО АКТА
У статті визначено засади дослідження парламентського акта із застосуванням семіотичного підходу.
Останній передбачає опис механізму інтерпретації різних складових акта як повторюваної функціональносмислової єдності системно організованих мовних знаків, породженої соціальним інститутом парламенту.
Виділено ті здобутки політичної лінгвістики, лінгвокультурології, когнітивних студій та теорії мовленнєвих
актів, які мають особливу вагу для опису парламентського акта у лінгвосеміотичному вимірі.
Актульність семіотичного підходу до аналізу дискурсу визначається, насамперед, тим, що він дає
можливість продуктивно застосувати інструментарій семіотики для виявлення особливих параметрів
дискурсу, через які організовується й структурується індивідуальний та соціальний досвід. Зі
семіотичних позицій процес реального функціонування мови можна розглядати як семіоз, у якому
дискурс функціонує як знак. Таке тлумачення семіотика завдячує Л. Єльмслєву. Він описав знак як
результат семіозу, який відбувається в акті мовлення і стверджував, що величина одиниць маніфестації
не є істотною для визначення знака, іншими словами, що разом з мінімальними, знаками, якими є
"слова", можна говорити і про знаки-висловлювання або знаки-дискурси [1]. Семіотичний підхід
забезпечує додатковий вектор аналізу дискурсу, який невіддільний від інших аспектів його вивчення у
комплексних міждисциплінарних дослідженнях.
У цій статті зосередимо увагу на розгляді інституційного дискурсу, який тлумачимо як різновид
комунікативної взаємодії між людьми для досягнення цілей спілкування за посередництвом повторюваної
функціонально-смислової єдності породжених соціальними інститутами системно організованих мовних
знаків. За типом соціального інституту, який продукує дискурс, можна виділити певні підтипи останнього,
наприклад судовий, військовий, педагогічний, релігійний, рекламний тощо. Соціальний інститут
парламенту породжує парламентський дискурс, який включає ряд мовленнєвих жанрів [2], серед яких
основним є жанр парламентського акта (ПА). Спробуємо обґрунтувати, що лінгвосеміотичне дослідження
ПА вимагає поєднання інструментарію різних підрозділів науки про мову (Рис. 1).

Рис. 1. Вклад різних підрозділів лінгвістики у лінгвосеміотичне дослідження ПА.
Вивчення інституційного парламентського дискурсу через призму лінгвосеміотики ґрунтується на
трьох основних засадах: 1) репрезентації соціальної реальності завжди відбуваються через знакові
системи, що забезпечує формування інституціоналізованих інтерсуб’єктивних відносин, відтворення
яких є умовою єдності та цілісності соціуму й культури [3: 5]; 2) соціальний інститут парламенту як
організована форма соціальної активності породжує мовленнєвий жанр акта, який є інструментом
виконання основного завдання парламенту: забезпечити адекватну (з точки зору владних структур)
соціальну діяльність членів суспільства; 3) як єдність системно організованих знаків ПА вимагають для
їх вивчення семіотичного підходу, який дозволяє описати мовні структури (коди), які є основою
впорядкування, осмислення й інформативності акта як макрознака.
© Андрейчук Н. І., 2012
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Застосування поняття коду асоціюється з семіотикою у всіх гуманітарних науках. У. Еко визначає код
як "систему комунікативних конвенцій, які парадигматично об’єднують елементи, серії знаків з серіями
семантичних блоків (чи смислів) і встановлюють структуру обох систем: кожна з них управляється
правилами комбінаторики, які визначають порядок, у якому елементи (знаки і семантичні блоки)
синтагматично вибудовані" [4]. Лінгвокультурний простір індивіда як форма інтерпретації, яка
забезпечує процес "розпредмечування" кодів [5: 84-118], поміщений у певну "систему координат". Ця
система має горизонтальну та вертикальну осі: горизонтальна – "мовна" компетенція, тобто здатність до
первинної інтерпретації "подійності" дискурсу та прагматики жанру; вертикальна – "культурна"
компетенція, тобто здатність до ідеологічної та культурної інтерпретації. Підрозділи мовознавства,
об’єкти яких, можуть бути розміщені на цих осях, вносять свій вклад у дослідження ПА як макрознака.
Вертикальна вісь. Лінгвосеміотичний аналіз парламентського дискурсу повинен поєднуватись зі
здобутками лінгвістики в області політичної комунікації. Множинність підходів, які застосовуються при
вивченні різних аспектів Homo Politicus, формувалася протягом багатьох століть, але суть політичної
комунікації залишалася незмінною: створення, передавання, отримання і оброблення політично
релевантних повідомлень. Процес спілкування між учасниками політичної комунікації природною мовою є
тим інституційним механізмом, який втілює політичний "дизайн" соціального середовища у політичному
дискурсі. А. М. Шарова, аналізуючи етапи становлення політичної лінгвістики наголошує, що "політична
лінгвістика як окремий напрям у науці сформувалася лише у другій половині ХХ ст., тому основні
положення, на яких ґрунтуються сьогодні політико-лінгвістичні дослідження, варто шукати в
напрацюваннях семіотики, філософії, соціальної психології, теорії комунікації тощо" [6]. Поділяючи її
думку, що розвиток семіотики, зокрема, лінгвістичної семіотики є "визначальним в еволюції поглядів на
взаємозв’язок мови і політики" [6], варто зазначити, що сьогодні можна говорити про зворотній вектор,
тобто застосування напрацювань політичної лінгвістики для збагачення лінгвосеміотичних досліджень,
зокрема в сфері семіотичного аналізу політичного дискурсу. В. Дем’янков вважає, що останній повинен
досліджуватись щонайменше з чотирьох точок зору: політологічної (на основі політологічної інтерпретації
робляться висновки політологічного характеру); чисто філологічної (як будь-який інший текст, але з
урахуванням політичних та ідеологічних концепцій, які панують у світі інтерпретатора);
соціопсихолінгвістичної (при вимірі ефективності для досягнення прихованих чи явних політичних цілей
мовця); індивідуально-герменевтичної (при виявленні особистісних смислів автора і / чи інтерпретатора
дискурсу при певних обставинах) [7: 34]. Цей перелік є актуальним для розгляду такого втілення
політичної реальності, яким є ПА – породження соціального інституту парламенту і важливий регулятор
політичних процесів у державі. Таким чином, здобутки політичної лінгвістики, зокрема, в плані
встановлення політичної та ідеологічної компонент вмісту тексту можуть бути використані для аналізу ПА.
Другим важливим напрямом у лінгвосеміотичному вивченні ПА є дослідження культурного вмісту
його кодів. Конвенції культури забезпечують адекватне сприйняття відображення життєвого світу
людини у феномені події, описаної текстом. Дослідження культурного вмісту мовних знаків, який
"формує культурно-специфічну модель мислення і поведінки" [8: 42], є в центрі уваги
лінгвокультурології. М. Алефіренко вважає, що позначувальним культуреми (як основної одиниці
лінгвокультурології) є мовний знак у його білатеральній єдності, а позначуваним – іменована реалія:
номінований фрагмент дійсності, предмет чи ситуація [9: 128]. Для лінгвокультурних та
лінгвосеміотичних досліджень спільними можна вважати такі дві "антени": перша слугує для виділення в
об’єкті тієї інформації, яка свідчить про культурну значущість мовної сутності; друга – для
розпізнавання сигналів про способи референції до предметної галузі культури. Саме на основі такого
принципу конструювання об’єкта, коли у ньому виділені культурно-інтерпретована зона і зона
культурно-інтерпретативна, отримуємо можливість дослідити і описати семіотично негомогенну
інтеракцію мовних знаків і знаків "мови" культури [10: 21]. Для лінгвокультурологічного аналізу можуть
бути виділені певні семіотичні виміри: прагматичний, коли ведеться спостереження за поведінкою
індивідів та груп через знаки з символічним навантаженням (with symbolic values); семантичний, який
зосереджується на культурних виразах і схемах поведінки (expressions and behaviors) з погляду їхньої
сигніфікації; синтаксичний, коли досліджується відношення між цими схемами поведінки або знаками і
способи їх поєднання у системи і класи [11]. Здобутки лінгвокультурології у цих напрямах дослідження
можуть бути використані при семіотичному аналізі ПА.
Горизонтальна вісь. Одним із основних постулатів когнітивної лінгвістики є розгляд мови як
інструмента пізнання світу. Інтегрований підхід, за якого враховуються комунікативні і когнітивні
аспекти опису тексту, є визначальним для когнітивно-дискурсивної парадигми лінгвістики, яка виступає
як наукова парадигма знання. О. Кубрякова наголошує, що нові парадигми вносять свої корективи у
розуміння сутності мови, а запитання щодо знака і його функцій ставиться по-новому. Вона ж стверджує,
що відповідно до теоретичних принципів, які покладені в основу когнітивно-дискурсивної парадигми,
кожне мовне явище повинно вивчатися у двох аспектах: когнітивному і комунікативному
(дискурсивному) [12: 6]. Розвиток досліджень мовної когніції як одного з напрямів антропоцентричної
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парадигми сучасної лінгвістики [13], привів до розробки когнітивних моделей і так званих
суперструктур, які характеризують особливі типи текстів [14]. Понятійна інтерпретанта тексту
забезпечує сприймання учасником спілкування тих інтерактивних обмежень, які детерміновані
мовленнєвим жанром, тобто установками і умовностями "ритуалізованого ансамблю" дискурсу. Цей
механізм діє на рівні збереження знань про стереотипи у дискурсивній практиці і створює можливість
соціального та ідеологічного розуміння дискурсу. Він оперує текстовими базами, які пов’язані з
подібними ситуаціями. У нашому прикладі парламентського акта беремо за основу твердження, що
соціальні інститути визначають форми жанрів, у яких дискурсивні спільноти об’єктивують свої наміри
таким чином, що вони адекватно інтерпретуються всіма учасниками "модельної" ситуації. Інтерпретанта
окремого тексту як семіотичного втілення жанрового простору парламентського акта забезпечує
"адаптацію" комунікантів до тих загальних властивостей ситуації, які разом діють як детермінанти
тексту і визначають ті семантичні конфігурації, які мовець типово обирає у контекстах такого типу. Ця
інтерпретанта є концептом жанрової варіативності. У когнітивній ідентифікації жанру беруть участь
когнітивні процеси, а адекватність сприйняття забезпечується виявленням суттєвих ознак кожного тексту
в результаті його оброблення на когнітивному рівні. Оскільки дослідження ментальних репрезентацій,
які виникають у ході оброблення даних, є у центрі уваги когнітивістів, то їх здобутки повинні бути
враховані у лінгвосеміотичному аналізі ПА.
Аналіз ПА через призму семіотики також передбачає дослідження механізму інтерпретації
комунікативно-прагматичної складової тексту, тобто встановлення зв’язку між лінгвокультурними
кодами та комунікативними прагматичними смислами (у розумінні Ф. Бацевича [15: 19]. У термінах
теорії мовленнєвих актів ПА може розглядатися як перформативний акт декларації і описуватися як
сукупність пропозицій, які обумовлюють впорядкованість його вмісту. Таким чином семіотичний аналіз
ПА передбачає розгляд лінгвокультурного кодування у зв’язку з вивченням прагматичного простору
тексту, оскільки операція трансформації структури пропозиції в лінійне відображення зв’язку
предикаторів та лінгвокультурних кодів забезпечує перетворення ПА у комунікативну знакову одиницю.
Підсумовуючи, наголосимо, що вивчення ПА у лінгвосеміотичному вимірі стратегічно орієнтує
дослідників на подальше посилення зв’язків різних підрозділів мовознавчих студій при аналізі складних
мовних знаків.
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Матеріал надійшов до редакції 26.01. 2012 р.
Андрейчук Н. И. Вклад различных отраслей языкознания в лингвосемиотическое исследование
парламентского акта.
В статье определены исходные положения для исследования парламентского акта с использованием
семиотического подхода, предусматривающего описание механизма интерпретации различных
составляющих акта как единства системно организованных знаков, порожденных социальным
институтом парламента. Выделены те достижения политической лингвистики, лингвокультурологии,
когнитивистики и теории речевых жанров, которые представляют интерес для исследования акта в
лингвосемиотическом измерении.
Andreichuk N. I. The Contribution of Different Subdivisions of Linguistics into the Lingual Semiotic
Research of Parliamentary Acts.
The article deals with the lingual semiotic research of the parliamentary act. The latter is defined as a repeated
functional and semantic unity of the lingual signs possessing the systemic organization and brought to life by the
social institution of the parliament. The semiotic approach to the parliamentary act research is viewed as the
procedure of studying mechanisms involved in the interpretation of different act components. It is substantiated
that the achievements of the political linguistics, lingual cultural studies, cognitive studies and the theory of
speech acts are important for the parliamentary act in the lingual semiotic dimension.
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ЖАНРОВІ ФРЕЙМИ КЛАСИЧНОГО ДЕТЕКТИВУ
У статті розглянуто стереотипність наративної структури та персонажів класичного
детективу, що визначаються умовностями жанру. Стереотипні жанрові концепти класичного
детективу відтворено через когнітивні моделі – фрейми. На прикладі побудови жанрових фреймів
роману А. Крісті "The Pale Horse" показано його відповідність прототипному зразку та
виокремлено його жанрову індивідуальність, оскільки ієрархічно побудована нарація детективу у
кожному випадку розгортається своєрідно.
Вважається, що детектив у його класичній формі був започаткований Е. По, однак дослідники жанру
також проводять паралелі з іншими стереотипними формами літератури. У своєму трактуванні
"Поетики" Арістотеля Д. Сайерс вважає його пророком майбутнього більшою мірою, ніж дослідником
літератури свого історичного періоду. Арістотель висловлює вимоги до написання творів, які
співпадають з формою класичного детективу: сюжет повинен мати зав’язку, розвиток подій, розв’язку, в
якій можна дізнатися, "чи хтось зробив чи не зробив щось"; персонажі мають бути "як реальність" [1: 2533], що в сучасному трактуванні означає "реалістичні".
Детектив за стереотипністю побудови прирівнюється до казки, в якій розкриваються таємниці,
вирішуються загадки [2: 148; 3: 53; 4: 25], до трагедії, в якій дія повинна мати завершеність [1: 26].
Спорідненість з комедією він виявляє у подібній тематиці, сюжеті, в якому для вирішення інтриги
читачеві так само надаються підказки та ключі [5: 88]. Дж. Кавелті визначає головними персонажами у
літературі таємниці жертву, злочинця, детектива та "тих, кого лякає злочин, але вони не спроможні його
вирішити" [6: 91].
Базова наративна формула для детективної літератури досить проста: хтось шукає когось або щось.
Детективне оповідання неодмінно включає переслідування чи допитування. У більшості випадків
переслідувач (шукач) є поліцейський, приватний детектив чи сищик-аматор. Сюжет детективу
спрямований на "зрозуміле і чітке встановлення вини за певний злочин" [6: 92]. Розшукуватися можуть
коштовності, документи, але закінчується тим, що потрібно знайти злочинця, бо об’єкт пошуку в
класичному детективі визначає сама жанрова назва "whodunit".
Елементи наративу, що повторюються у творах багатьох авторів називають умовностями жанру які
допомагають його дослідникам відкрити концепцію, що лежить в основі форми і структури інновацій
письменників. Умовності існують від створення жанру, впродовж його становлення, використовуючись у
новітніх зразках, бо вони виражають світогляд та систему вірувань, успадковану у побудові літературної
форми [7: 87]. До умовностей жанру детективу належать наративна структура (формула), персонажі, дії,
події. За традицією вбивство у класичному детективі не повинно виглядати жорстоким, твір закінчується
поясненням злочину детективом, де всі присутні мають мотиви для його скоєння, вбивця має бути
особою, яка не подобається читачеві, жертва має бути кимось, чия смерть не схвилює читача, події
розгортаються у відокремленому середовищі та ін. [7: 89].
Стереотипний набір персонажів, предметів, дій, подій представлений концептами, які характеризують
жанр та виокремлюють його з-поміж інших. Одне із завдань когнітивного моделювання передбачає
репрезентацію концептуальних елементів, виражених лексичними засобами. Метою статті є відтворити
стереотипні жанрові концепти класичного детективу через когнітивні моделі – фрейми. Базовими
концептами виокремимо персонажі детективу і на прикладі роману А. Крісті "The Pale Horse" [8] покажемо
їхній зв’язок з іншими концептами відповідно до їх розташування у когнітивних блоках зав’язки, розвитку
подій, розв’язки (crime, detection, deduction), кожному з яких відповідає декілька персонажів. Скажімо,
якщо брати всі можливі варіанти "зав’язки", то там можуть бути присутні: eye-witnesses, detective, assistant,
victim. У "розвитку подій" також може бути декілька дійових осіб, однак, головною особою виступатиме
detective, тому що саме його дії є значимі. Основним персонажем "розв’язки" є criminal, бо вся інформація,
подана у поясненнях детектива та самого злочинця, описує його дії в момент злочину.
До фрейму CRIME належать концепти: murder, suspects, victim(s) як слоти названого фрейму. Слот
murder заповнюється декількома фактами, адже у творі стається одне явне вбивство та декілька
загадкових смертей, які можна трактувати як можливі вбивства. Відповідно, жертвою вважаємо Father
Gorman, та можливими жертвами: Thomasina Turkerton, Mrs. Davis, Ormerod, Sanford, Parkinson, HeskethDubois, Shaw, Harmondsworth, Tuckerton, Corrigan, Delafontain.
Автор готує читача до побудови фрейму CRIME завчасно. Спочатку йому подається ідея, що
вбивство можна здійснити за допомогою чорної магії, містичних дій, які пов’язуються з таємницями
культури Сходу. Причетними до цієї культури, отже, підозрюваними виявляємо декількох персонажів:
© Бехта Т. О., 2012
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наратора – Mark Easterbrook; його знайому – письменницю Mrs. Oliver; мешканців будинку The Pale
Horse – Sybil Stamfordis, Thyrza Grey, Bella. Підозру також викликає заможний мешканець міста –
Mr. Venables як можливий керівник злочинного угрупування та організатор замовних убивств. Інші
персонажі попадають у список підозрюваних з різних мотивів: невідомий чоловік, який міг вбити Father
Gorman; невідомі люди, які надавали побутові послуги та мали можливість проникнути в помешкання;
посередник – Bradley. За наявною інформацією фрейм CRIME будуємо у такому вигляді:

Рис. 1. Жанровий фрейм когнітивного блоку CRIME.
У фреймі присутні додаткові слоти possible murder, possible victims, які характеризують його як
індивідуальний, побудований для інтерпретації роману А. Крісті "The Pale Horse".
У фреймі DETECTION наявні концепти: motives of crime, alibi, means of crime, eye-witnesses, evidence,
clues given to a reader, clues given by the detective. Значення слоту motives явного вбивства отця Гормана, що
сталося на початку твору та можливих убивств, про які можна здогадуватися через загадкові обставини,
при яких загинули інші персонажі, віднаходимо у поясненнях свідків, як наслідок дедукції читача, через
знаходження ключів, наданих автором. Мотивами вбивств є: Father Gorman – як свідка; людей зі списку,
знайденого у Father Gorman – заради вигоди; Mrs. Davis – як свідка. Ці вбивства пов’язують з існуванням
таємної злочинної організації, тому слот murderer передбачає розподіл на organizer of murders, killers –
murderers, accomplices, які заповнюємо певними даними з тексту твору. Алібі має Mr. Osborn про вигадану
хворобу Mr. Venables. Засобами вбивства є: металевий кийок, магічні дії, отрута.
У творі надаються безпосередні свідчення, де діючі особи намагаються пояснити обставини та події, а
також опосередковані, коли отриману інформацію читач повинен приєднати до свідчень. Свідками є:
Davis – про наміри злочинців; Osbornе – про можливого вбивцю; Poppy – про організацію злочинів.
Опосередкованими свідченнями про скоєння злочину є: погіршення самопочуття Ginger; інформація
Poppy про підозрілі факти з роботи Eileen Brandon.
Для того, щоб викликати піозру щодо особи злочинця, читачеві надавався один ключ, коли Lejeune
сумнівався у правдивості свідчень Mr. Osbornе. Інформація щодо підозрілих візитів працівників служби
C.R.C. також сприймається як така, що має відношення до розкриття злочину. Багато ключів
залишаються невідомими читачеві, бо вони надаються та пояснюються у кінці твору самим детективом:
від читача приховано, кого впізнали Edith Binns і Katherine Corrigan; детектива насторожило, що
Mr. Osborne надто чітко описав потенційного вбивцю, коли він не міг його добре розгледіти у туманну
ніч; можливість для Mr. Osborne (аптекаря) таємно діставати отруту; здогадка детектива про значення
назви будинку Mr. Osborne – Everest (Ever-rest = спи вічно), що опосередковано вказувало на виклик,
кинутий ним суспільству, намагання самоствердитися, покарати інших за свої невдачі.
Наведені факти для заповнення слотів належать як до фрейму CRIME так і до фрейму DETECTION,
бо дії злочинця і детектива взаємопов’язані: один хоче приховати злочин і висуває алібі, надає докази,
накликає підозру на інших осіб; інший – намагається розкрити злочин і використовує усі знайдені
докази, свідчення очевидців, перевіряє та спростовує алібі. Тут треба зауважити, що когнітивні блоки
DETECTION і DEDUCTION не мають чіткого розмежування, а це свідчить про те, що елементи дедукції
у процесі читання можна зустріти також у частині розслідування. Таким чином, слоти motives of crime,
means of crime можуть перетинатися в обидвох когнітивних блоках – DETECTION і DEDUCTION – у
детективному наративі. Для прикладу, в проаналізованому романі А. Крісті "The Pale Horse" вони
присутні у фреймі DETECTION. За наявною інформацією фрейм DETECTION будуємо у такому вигляді:
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Рис. 2. Жанровий фрейм когнітивного блоку DETECTION.
Названі слоти фрейму DETECTION є традиційними для англомовного класичного детективу.
Особливістю цього фрейму є кількість його складових. Наприклад, алібі можуть мати усі підозрювані, проте у
цьому романі його має тільки один персонаж. Ключі для розплутуванння злочину зазвичай надаються
читачеві автором-письменником та детективом. Однак, їхня кількість у кожному романі відмінна.
Читач будує дедукцію на основі ключів, що надаються впродовж усього твору. До них відносимо
коментарі детектива, свідчення очевидців, наведені у творі підозрілі факти (особливо ті, які важко
пояснити та пов’язати з розвитком подій). У завершальній частині детективу – DEDUCTION на основі
отриманої інформації читач робить певні висновки щодо того, хто міг здійснити злочин. Він
переконаний, що вже визначив злочинця, однак, у більшості випадків його ім’я разом із додатковими
роз’ясненнями надає детектив. Фрейм DEDUCTION зазвичай включає слоти deduction of detective,
explanation of clues, naming the murderer, deduction of detective’s assistants. У досліджуваному романі
додатково свою дедукцію пояснюють два помічники детектива M. Easterbrook і Ginger, тому
розташування субфреймів у фреймі DEDUCTION є таким:

Рис. 3. Жанровий фрейм когнітивного блоку DEDUCTION.
Варто зробити наголос на тому, що, хоча у фреймі зберігається типова інформація про події, у
кожному окремо взятому випадку його треба адаптувати, змінюючи деталі, щоб він пасував до ситуації.
Отже, побудова жанрових фреймів наративної структури детективу А. Крісті "The Pale Horse" дає
підстави стверджувати, що він чітко дотримується стереотипної формули. Однак наявність характерних
тільки для цього твору субфреймів та слотів виокремлює його жанрову індивідуальність.
У класичному детективі неодмінно відбувається пошук невідомого представника чи організації.
Детектив називає вбивцю у передостанній частині нарації і в заключній частині пояснює процес дедукції.
Проте стереотипність наративної структури не означає, що в класичному детективі об’єкт пошуку можна
легко передбачити. Зазвичай, він виявляється цілком несподіваним. Наприклад, у романі А. Крісті
"Murder on the Orient Express" [9] всі підозрювані виявилися вбивцями, а у романі Д. Сайерс "The Nine
Tailors" [10] вбивці (особи) так і не виявилося, бо дзвін, через який загинула людина, не може виступати
у відведеній для цього ролі злочинця. Хоча традиційна структура детективу (злочин – розслідування –
покарання) спрямована на те, щоб віднайти хто це зробив і яким чином, як свідчить проведене
дослідження, ієрархічно побудована нарація детективу у кожному випадку розгортається своєрідно і
потребує подальших студій у руслі новітніх філологічних парадигм.
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Бехта Т. А. Жанровые фреймы классического детектива.
В статье рассмотрена стереотипность нарративной структуры и персонажей классического
детектива, которые определяються условностями жанра. Стереотипные жанровые концепты
классического детектива воспроизведены через когнитивные модели – фреймы. На примере построения
жанровых фреймов романа А. Кристи "The Pale Horse" показано его соответствие прототипному
примеру и выделено его жанровую индивидуальность, поскольку иерархически построеная наррация
детектива в каждом случае развивается своеобразно.
Bekhta T. O. The Genre Frames of the Classical Detective.
The article deals with the stereotypical narrative structure and characters of the classical detective which
are determined by the conditions of the genre. The stereotypical genre concepts of the classical detective
are reproduced through the cognitive models – frames. On the example of the genre frames construction of
the A. Christie’s novel "The Pale Horse" its correspondence to the prototype is shown and its genre
individuality is identified because the hierarchically built detective narration in every single case is being
developed in an individual manner.
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ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ АПОЗИТИВНИХ
КОНСТРУКЦІЙ У ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ОБРАЗНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ
АНГЛОМОВНОЇ ПОЕЗІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ
Статтю присвячено аналізу механізму функціонування апозитивних конструкцій у поетичному творі у
світлі когнітивного підходу до аналізу мовних явищ. Увагу привертають апозитивні конструкції, які
виражені метафорами концептуального типу, оскільки у даній статті метафори розглядаються як
один із засобів реалізації адресованості художнього тексту. Проведено аналіз семантико-когнітивних
особливостей концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у поетичних творах сучасних англомовних авторів.
Сучасні концепції мислення і мови намагаються з’ясувати відносини, що існують у триаді ''когнітивні
процеси – мовні структури – мовна діяльність'', тому мета когнітивних досліджень уявляється у ракурсі
досягнення інтегрованої картини мови, мислення і діяльності людей.
У наш час простежується тенденція до зближення когнітивних досліджень з вивченням мови, яка
розглядається як складова когнітивної системи. Це, насамперед, зумовлено тим, що мова кодує продукт
когнітивних процесів і вивчення мови є певний побічний шлях у вивченні пізнання. Мовні дані
з’являються внаслідок процесів і дій певних механізмів, що пов’язані з ментальною і когнітивною
діяльністю людини [1].
Актуальність роботи визначається потребою виявлення механізму функціонування апозитивних
конструкцій у поетичному творі у світлі когнітивного підходу до аналізу мовних явищ, а також
загальною спрямованістю сучасної лінгвістики на дослідження характеру взаємодії між мовою та
мисленням, між тим, як культурні когніції певного народу втілюються у його мові.
Постановка проблеми. Розвиток когнітивних досліджень мови уявляє собою специфічну галузь
когнітивних та лінгвістичних знань. Він є важливим розділом науки про мову, яка вивчає загальні
закономірності виникнення, становлення та розвитку когнітивних особливостей функціонування мови. У
зв’язку з цим цікавим виявляється дослідження лінгвокогнітивного аспекту функціонування апозитивних
конструкцій у вербалізації образного простору сучасної англомовної поезії.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно з
комплексною темою кафедри англійської філології Київського національного лінгвістичного
університету ''Когнітивні аспекти дослідження мови''.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До наукової розробки проблеми когнітивних досліджень
мови вагомий внесок зробили багато діячів сучасної філологічної науки. Особливо це стосується таких
розділів як лінгвокультурологія та когнітивна лінгвістика. У лінгвістиці останнього десятиліття особливу
увагу викликають концепти, відмічені лінгвокультурною специфікою, що здатні тим або іншим чином
характеризувати носіїв визначеної етнокультури (Ю. С. Степанов, В. А. Маслова, С. Г. Воркачев). До
таких концептів відносимо ЖИТТЯ та СМЕРТЬ, встановлення структури яких є метою даної статті.
Формування мети статті: провести аналіз основних особливостей лінгвокогнітивного аспекту
функціонування апозитивних конструкцій у вербалізації образного простору сучасної англомовної поезії
та специфіки її перекладу на українську мову. Мета роботи полягає у встановленні семантикокогнітивного аналізу основних концептів, що структурують образний простір сучасного англомовного
поетичного тексту.
У англійській мові дослідження апозиції позначене існуванням розбіжностей у трактуванні цього
явища як самостійного типу синтаксичного зв’язку, з одного боку, і різновиду атрибутивного, з іншого.
У широкому розумінні, до апозитивних відносять усі відокремлені члени речення, які функціонують як
означальні або уточнюючі конституенти по відношенню до іменника. Використовуючи інструментарій
генеративної парадигми аналізу синтаксичних структур, ми позначаємо апозитиви у складі апозитивних
конструкцій не як ізольовані іменники чи їх синтаксичні еквіваленти, а як іменні фрази, які можуть бути
поширені або непоширені.
У вербалізації образного простору сучасної англомовної поезії особливий інтерес представляють
апозитивні конструкції, які виражені метафорами концептуального типу, оскільки в даній статті
метафора розглядається як один із засобів реалізації адресованості художнього тексту. Пропонований
аналіз функціонування метафори базується на встановленні трьох аспектів адресованості, які можуть
бути відтворені за допомогою метафори. Ці прояви адресованості були виділені на основі можливих
аспектів читацької присутності в тексті [1].
Механізм формування напруження у сучасній англомовній поезії обумовлений властивостями самого
метафоричного переносу, зіставленням семантичних концептів, які фактично не підлягають зіставленню.
© Бойцан Л. Ф., 2012
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Метафора, з одного боку, припускає певну подібність її семантичних референтів тому, що вона повинна
бути зрозумілою, а з іншого боку, – несхожість між ними, оскільки метафора покликана створювати
новий зміст.
Апозитивні конструкції, представлені метафорами концептуального типу, формуються не в мові, а в
мисленні завдяки здібності людини встановлювати аналогії між гетерогенними сутностями різної
природи. Образність / іконічність метафори обумовлені низкою іманентних лінгвокогнітивних
характеристик, що відрізняють її від інших тропів. Метафора є стереоскопічною, евристичною,
енігматичною та сугестивною за своєю природою, що пов’язано з інформаційним та комунікативним
аспектами семіозису.
Стереоскопічність та евристичність є відображенням властивості метафори поєднувати різні
концепти та забезпечити вихід читача в новий концептуальний простір, тоді як сугестивність та
енігматичність віддзеркалюють деякі особливості читацької рецепції та інтерпретації і носять більш
оцінний характер [3].
Стереоскопічність побудована на здатності метафори поєднувати в одне ціле дві ідеї, два концепти на
основі їх подібності. Метафорична референція зберігає повсякденне бачення в напруженому зв’язку з
новим, яке вона пропонує. Стереоскопічність є визначальною силою, що дозволяє метафорі виступати як
сигнал адресованості художнього тексту.
Евристичність – це здатність метафори не тільки формувати уявлення про об’єкт, але й деякою мірою
визначати спосіб сприйняття цього об’єкту. Якщо розглядати метафору з позиції теорії фреймів, вона
сприяє виникненню непередбачених міжфреймових зв’язків, що мають велику евристичну силу. Вона
вимагає від читача побачити один об’єкт нібито в світлі іншого. Метафора може виражати здогад, інтуїцію,
конкретне відчуття, вона здатна викликати уявлення про індивідуальні та універсальні риси об’єкту.
Енігматичність – це характеристика метафори, що віддзеркалює її здатність ставити аперцептивну
проблему, що вимагає вирішення. Загадка завжди припускає існування відгадки, але, на відміну від
класичної загадки, що допускає лише одну відповідь, метафора припускає безліч співіснуючих
паралельно відгадок-інтерпретацій.
Сугестивність розглядається в даній статті як здатність метафори створювати напруження, що
виникає, коли читач намагається знайти зв’язок між властивостями референтів. Від ступеня складності
встановлення таких зв’язків і залежить сугестивність метафори. Це явище називають по-різному:
синергія, синестезія, але сутність його полягає в створенні напруження між семантичною структурою
мови мистецтва та звичайною мовою, між буквальним і переосмисленим значенням, між повсякденним
баченням світу та новим, запропонованим метафорою, між картиною реального світу і картиною того
світу, що має на увазі автор.
Виходячи із зазначених вище властивостей апозитивних конструкцій, ми розглядаємо їх
функціонування у вербалізації образного простору сучасної англомовної поезії, застосовуючи до цих
одиниць методику семантичного та концептуального аналізу. Функціонування апозитивних конструкцій
у репрезентації образного простору сучасної англомовної поезії є спробою дослідження словесних
поетичних образів, присвячених концептам ЖИТТЯ та СМЕРТЬ у поетичних творах сучасних
англомовних авторів.
Для того, щоб глибше дослідити метафоричний образ, покладений в основу метафори ЖИТТЯ,
необхідно також згадати і про позамовні етнокультурні чинники, які сприяли закріпленню цієї мовної
одиниці в мові. Життя людини уподібнюється шляху тому, що подібно йому досягає кінцевої мети,
завершується смертю. Для людини, яка достойно подолала тернистий шлях життя, смерть означає
початок вічного життя з Богом:
I think continually of those who were truly great.
Who, from the womb, remembered the soul’s history
Through corridors of light (S. Spender ).
Роздуми про початок вічного життя з Богом репрезентують концептуальну метафору LIFE IS A
ROAD TO DEATH:
Terrifying me the attent sleek thrushes on the lawn,
More coiled, steel than living – a poised dark deadly eye (T. Hughes).
Таким чином, функціонування апозитивних конструкцій у вербалізації образного простору сучасної
англомовної поезії свідчать про те, що вони отримують можливість виступати як сигнал адресованості
поетичного тексту, однією з точок локалізованої взаємодії текстової невизначеності та заданості.
Особливості перекладу апозитивних конструкцій на українську мову зумовлюється урахуванням
соціо-культурного компоненту перекладацької діяльності, адже сучасні компетенції навчання перекладу
розглядають соціо-культурну складову перекладацької компетенції, з одного боку, як невід’ємний
компонент підготовки перекладача, а з іншого, як основу ефективного розвитку такої компетенції.
Завданням перекладача є забезпечення успіху перекладу поезії через усвідомлення культурних
відмінностей, тобто в процесі роботи перекладач повинен притримуватись правил, норм і традицій,
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володіти соціо-культурною специфікою мови, яка зумовлює вибір мовних засобів. Мовна своєрідність
поетичного тексту, орієнтація його змісту на певний мовний колектив, його специфічні фонові знання та
культурно-історичні особливості не заважають перекладу виконати ті комунікативні функції, для яких
був створений текст оригіналу.
Здійснюючи переклад апозитивних конструкцій, які виражені метафорами концептуального типу,
перекладач повинен вміти адаптувати текст перекладу залежно від культури країни або групи людей,
яким він адресований. Цінності однієї національної спільноти, відсутність їх у іншої складають
національний соціо-культурний фонд. Переклад апозитивних конструкцій, які функціонують у
поетичному тексті, зумовлюється тим, що перекладач абстрагується від власних уявлень про цінності,
спостерігає іншу культуру в її неповторності, а потім застосовує свої спостереження в конкретній
комунікативній ситуації [4].
Висновки та перспективи дослідження. Лінгвокогнітивний аспект функціонування апозитивних
конструкцій у вербалізації образного простору сучасної англомовної поезії є спробою дослідження
словесних поетичних образів, присвячених концептам ЖИТТЯ та СМЕРТЬ у сучасній поезії.
Аналіз структурування інших концептів, а саме ЛЮДИНА та АРТЕФАКТ, їх розгортання у вербалізації
образного простору сучасної англомовної поезії буде здійснений в подальших наукових розвідках.
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Бойцан Л.Ф. Лингвокогнитивный аспект функционирования аппозитивных конструкций в
вербализации образного пространства современной англоязычной поэзии и проблемы перевода.
Статься посвящена анализу механизма функционирования аппозитивных конструкций в поэтическом
произведении в русле когнитивного подхода к анализу языковых явлений. Внимание уделяется
аппозитивным конструкциям, которые выражены метафорами концептуального типа, поскольку в
данной статье метафора рассматривается как одно из средств реализации адресованности
художественного текста. Проведен анализ семантико-когнитивных особенностей концептов ЖИЗНЬ и
СМЕРТЬ в поэтических произведениях современных англоязычных авторов.
Boitsan L. F. The Linguocognitive Aspect of the Appositive Constructions Functioning in the Verbalization of
the Image Space of the Modern English Poetry and the Problems of Translation.
The article deals with the mechanism analysis of the appositive constructions functioning in the poetic text
through the prism of the cognitive approach to the analysis of linguistic phenomena. Thorough attention is paid
to the appositive constructions which are represented by the conceptual metaphors as the article regards a
metaphor as one of the means of realization of addressee’s presence in the poetic text. The analysis of the
semantic cognitive peculiarities of the concepts LIFE and DEATH in the modern English writers' poetic works
is carried out.
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ДИСКУРСИВНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ПОСЕРЕДНИКА ПІАР-КОМУНІКАЦІЇ У
ФРЕЙМОВІЙ СТРУКТУРІ КОНЦЕПТУ PR / ПІАР / ПИАР
Проблема існування концепту PR / ПІАР / ПИАР розглянуто в аспекті фреймової організації
комунікативної ситуації. Проаналізовано семантику вербалізаторів посередника піар-спілкування.
Запропоновано моделі утворення номінацій лексико-семантичної групи 'назви осіб, що здійснюють
передачу необхідної інформації'. На прикладах англо-, україно- та російськомовних періодичних видань
виділено їхні універсальні та специфічні особливості мовного та дискурсивного втілення.
Концепт PR / ПІАР / ПИАР як одиниця професійної концептосфери містить спеціальні знання про
комплексну, багатоаспектну діяльність, що пройшла тривалий шлях розвитку і зараз включає стратегічні
дії, спрямовані на інформування й переконування будь-якої аудиторії та застосовувані майже в кожній
сфері людського функціонування. Тобто, концепт PR / ПІАР / ПИАР є моделлю репрезентації знань про
специфічну діяльність. Ця модель є "пакетом" інформації, знань професіонала про цей вид роботи.
Вивчення різних практик впливу на суспільну свідомість є наразі актуальною. Проте соціальні
комунікації привертають увагу не тільки політологів, соціологів, психологів, але й мовознавців. В межах
антропоцентричного підходу до вивчення мовних явищ актуальним є дослідження комунікативної
технології піару у форматі концепту та виявлення особливостей його вербального вираження.
Мета запропонованого дослідження полягає у представленні результатів аналізу засобів вербалізації
посередника піар-спілкування, що репрезентовані в англо-, україно- та російськомовному газетному дискурсі.
Поставлена мета передбачає вирішення наступних завдань: 1) проаналізувати засоби вербалізації
посередника піар-комунікації як частини фрейму концепту PR / ПІАР / ПИАР; 2) виділити універсальні
та специфічні риси його об’єктивації в англійській, українській та російській мовах.
Проведений раніше лексикографічний компонентний аналіз і виділена семантична побудова
дефініцій феномена PR в англійській (американський варіант), російській і українській мовах дозволили
виявити первинні понятійні ознаки, що лежать у його основі, та окреслити компоненти, які стали
базовими для структурування когнітивної моделі концепту PR / ПІАР / ПИАР у вигляді універсального
фрейму [1: 360-365].
Комунікативні акти, спрямовані на інформування, формування стратегій поведінки, вплив на
свідомість, у фреймовій моделі мають однакові постійні компоненти (з відмінністю у спрямованості
ситуації), представлені вершинними вузлами: СУБ’ЄКТ PR – відправник, ОБ’ЄКТ PR – одержувач,
ІНСТРУМЕНТ – спосіб передачі, посередник, МЕТА – спрямованість ситуації, РЕЗУЛЬТАТ – позитивні
чи негативні зміни [2: 24-27].
Така універсальна фреймова модель концепту PR / ПІАР / ПИАР передбачає вербальне заповнення її
слотів і терміналів на дискурсивному матеріалі різних мов (у пропонованому дослідженні – англійської,
української та російської).
Вихідним підґрунтям для побудови семантичної, констатуючої основи тексту, яка організовує
комунікацію, є лексичні одиниці, загальнонаукові слова, терміни. У дослідженні лексичні одиниці, які
заповнюють слоти фреймової будови концепту PR / ПІАР / ПИАР, аналізуються з комунікативної точки
зору, тобто як частини тексту, за допомогою яких адресант реалізує свої комунікативні наміри.
Фрейми ідентифікуються та активуються через ключові слова, які асоціюються з відповідними концептами
чи ситуаціями або їхніми окремими елементами [3: 50-51]. Отже, ідентифікація або реконструкція фреймів у
тексті відбувається не в термінах мовних структур (граматичних, прагматичних тощо), а саме в термінах
лексичних одиниць, у яких закладено до 85 % інформації тексту [4: 90] і які запускають і викликають із
пам’яті відповідні фрейми. При цьому ідентифікуючий потенціал слова відносно певної фреймової структури
зумовлюється роллю цього слова як активного інгредієнта тексту [5: 64].
Таким чином, ідентифікація фреймів у дослідженні базується на визначенні та співвіднесенні
ключових слів або виразів, тематично пов’язаних з певним компонентом концептуальної ситуації. Хоча,
з одного боку, ключові слова, як зауважує Ч. Філмор, і можуть дати доступ до фрейму загалом проте
кожен з них висвітлює чи висуває тільки один невеличкий фрагмент фрейму. З іншого боку, самі
фрейми, "які є конструкціями знання, забезпечують концептуальний фундамент для досить великого
корпусу лексики, мотивують, визначають і утримують разом певні лексичні одиниці, які заповнюють
термінали того чи іншого фрейму", слугують необхідною попередньою умовою нашої здатності до
розуміння тісно пов’язаних між собою слів [6: 58], а значить, і встановлення зв’язків між такими словами
окремих речень тексту [7: 51].
© Ваніна Г. В., 2012
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Отже, ідентифікація відповідних слотів фрейму базується на визначенні та співвіднесенні ключових
слів або виразів, тематично пов’язаних з тим чи іншим компонентом концептуальної ситуації, та
з’ясуванні їх повторюваності в дискурсі.
Важливу роль у досягненні мети піар-комунікації відіграють посередники між суб’єктом і об’єктом
такого спілкування. Ними, а отже, і інструментом отримання результату, є люди, які володіють певними
техніками впливу та встановлення взаємодії. У вузлі ІНСТРУМЕНТ виділяємо слот особа / особи, який
складається з терміналів окрема особа й організація.
Розглянемо лексико-семантичний характер термінала окрема особа фреймової організації концепту
PR / ПІАР / ПИАР на матеріалі англо-, україно- та російськомовного газетного дискурсу.
Заповнення термінала окрема особа відображено одиницями, що відносяться до лексико-семантичної
групи (ЛСГ) назви осіб, що здійснюють передачу необхідної інформації. Конституенти цієї ЛСГ
характеризуються відношенням значеннєвої близькості, називають осіб, які є посередниками між
суб’єктом і об’єктом у процесі піар-комунікації. Залежно від того, яку функцію виконує цей посередник
у процесі соціальної практики піару, серед одиниць вказаної ЛСГ термінала окрема особа можна
виділити номінації, утворені за моделями:
1) PR+S, де PR – компонент, що передає сферу діяльності (виражений лексемами: англ. PR, public
relations; укр. PR, піар; рос. PR, пиар), а S – компонент із семою 'спеціаліст': англ. seasoned strategist,
public relations specialist, mastermind, PR experts, PR practitioners, network analysts, public relations
manager, public relations professionals, connoisseur of corporate satire;
укр. політтехнологи, піар-спец, фахівець PR, піар-стратег, креативний директор;
рос. мастер пиара, PR-специалист, ас пиара и рекламы, пиар-директор, гений пиара, эксперт по
пиар-технологиям, политтехнолог.
Наведені приклади свідчать, що деференціальну ознаку особи, яка має глибокі знання й майстерність
у галузі піару, відображають такі компоненти вербалізаторів термінала окрема особа, як strategist, master,
specialist, analyst, expert, practitioner, professional, connoisseur, manager – в англійській мові; технолог,
спец, фахівець, стратег, директор – в українській та специалист, мастер, эксперт, технолог, ас,
директор, гений – у російській мові. З точки зору спільності та відмінності такі одиниці в трьох мовах
можна віднести до спільних. В англомовному (американському) газетному дискурсі (АмГД) теж
зустрічаємо мовні одиниці, в яких диференціальна ознака "майстерність, обізнаність" передається
іншими складниками на основі їх асоціативних зв’язків з образом спеціаліста: PR wizards – асоціація з
чарівником, фокусником; PR guru – асоціація з духовним учителем, наставником, людиною з
особливими здібностями (семантичну й конотативну подібність мають укр. піар-геній і рос. гений пиара,
де гений має розмовне значення "особа, яка досконало знає що-небудь, уміє щось робити якнайкраще", та
ас пиара и рекламы, де ас уживається у переносному значенні "людина, яка досягла високої майстерності
в певній галузі"); public relations star – людина, яка володіє окрім знань і вмінь, ще й популярністю у
своїй сфері; trickier – має іронічно-негативне забарвлення на базі асоціацій із хитрістю та
винахідливістю. Також в англійській мові серед одиниць ЛСГ назви осіб, що здійснюють передачу
необхідної інформації, що входять до складу термінала окрема особа, фіксуємо відмінні одниці: go-to guy
"експерт, палочка-виручалочка", PR whiz – амер. розм. "майстер, дока"; spinner – амер. "спеціаліст, що
подає інформацію в потрібному ракурсі"; PR honcho – амер. сленг – "керівник, директор".
2) PR+Per, де PR – компонент, що називає сферу діяльності (виражений лексемами: англ. PR, public
relations; укр. PR, піар; рос. PR, пиар); а Per – компонент, що називає особу, яка займається цією
діяльністю. Наприклад, англ. PR folk, PR people, PR man, PR guy, PR lady, PR person, PR veteran, PR
officer, PR figure, PR executive; укр. піарник, піарщик, чорний піарщик, піар-менеджер, піармен, PR-ник;
рос. пиарщик, пиармен. Певні відмінності має структурне оформлення таких одиниць. Так, в англійській
мові це словосполучення, а в українській і російській – це складні слова (піармен), а також дериваційні
форми – назви осіб, що займаються піар-діяльністю (укр. піарник; рос. пиарщик), утворені шляхом
поєднання суфіксів, що позначають особу, яка виконує певну діяльність, із запозиченою фонетичною
експлікацією (укр. піар; рос. пиар) англійської абревіатури PR. Серед одиниць англійської мови таких
способів номінування спеціалістів піару не виявлено.
3) Helper. Ця модель представлена одиницями, що найменують тих, хто сприяє, допомагає
досягненню мети суб’єкта в піар-комунікації (є частковим посередником). У трьох досліджуваних мовах
фіксуємо одиниці з цією семою, що представлені лексемою / словосполученням (англ. consultant, adviser,
speechwriter, mediator, regulator, agent, envoy, press secretary, lobbyist, detractors, leaker, promoter,
spokesman, spokeswoman, spokespeople, political adviser; укр. позаштатний радник, лихі язики,
інформаційний радник, іміджмейкер, рекламіст; рос. маркетолог, переговорник, кризисник, лоббист,
политконсультант).
4) PR+H, де PR – компонент, що передає сферу діяльності (виражений лексемами: англ. PR, public
relations; укр. PR, піар; рос. PR, пиар); а H (helper) – компонент, що називає особу, яка займається цією
діяльністю та допомогає, сприяє досягненню результату: англ. consultant for PR, public relations adviser,
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PR reps, public relations representative; укр. піар-консультант, піар-представник; рос. PR-советник,
пиар-агент, PR-координатор.
У складі ЛСГ назви осіб, що здійснюють передачу необхідної інформації термінала окрема особа
зустрічаємо одиниці, що номінують осіб, пов’язаних із журналістською діяльністю. Такі одиниці мають
контекстуальну сему 'помічник', тобто діють тільки в конкретній ситуації: англ. advertisers, provider,
messenger, pollster, publicist, broadcaster, newsmaker, blogger, advertising executive, reporter, reviewer,
writers; укр. кореспондент, рекламіст, коментатор, журналіст, медіа-працівник – селекціонер
інформації; рос. политолог-блоггер, комментатор. Проаналізовані одиниці суттєвих відмінностей у
трьох мовах не мають, їх можна віднести до спільних.
У АмГД виявлено одиниці, властиві тільки американському варіанту анлійської мови, які теж
відносимо до вказаної ЛСГ термінала окрема особа: pusher – розм. "штовхач, пробивна амбіціозна
людина"; public relations peddlers – "людина, яка поширює чутки"; whistleblower – "людина, яка викриває,
критикує діяльність своєї організації"; watchdog – "особа, яка стежить за тим, щоб організації не чинили
протизаконних дій"; media "embeds" – жарг. "журналіст, який закріплений за військовою частиною";
"switcher" – розм. "виборець, який підтримує одну партію, але здатен змінити свою думку під впливом
певних обставин". Ці одиниці є відмінними.
Таким чином, засоби вербалізації посередника піар-комунікації як частини фрейму концепту PR /
ПІАР / ПИАР представлено у терміналі окрема особа, який містить декілька варіантів заповнення, за
допомогою одиниць, утворених за моделями: 1) PR+S (specialist); 2) PR+Per (person); 3) PR+ H (helper).
Ці моделі є універсальними для трьох мов, проте мають як спільне, так і відмінне мовне вираження та
дискурсивну реалізацію.
Отримані результати та методика аналізу матеріалу у перспективі подальших досліджень можуть
бути використані у проекції на різні види дискурсів з метою виявлення спільних та відмінних рис
дискурсивної реалізації фреймової ситуації концепту PR / ПІАР / ПИАР.
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Ванина А. В. Дискурсивные способы вербализации пиар-коммуникации во фреймовой структуре
концепта PR / ПІАР / ПИАР.
Проблема существования концепта PR / ПІАР / ПИАР рассмотрена в аспекте фреймовой
организации коммуникативной ситуации, проанализирована семантика вербализаторов посредника
пиар-общения. Предложены модели образования номинаций лексико-семантической группы
'назвиния лиц, осуществляющих передачу информации'. На примерах англо-, украино- и русскоязычных периодических изданий выделены их универсальные и специфические особенности языкового
и дискурсивного воплощения.
Vanina G. V. Discursive Ways of PR Communication Verbalization in the Framing Structure of the Concept
PR / ПІАР / ПИАР.
The problem of the concept PR / ПІАР / ПИАР existence is examined as the part of the frame organization
of the communicative situation. The semantic analysis of words for the mediator in the PR-communication
verbalization is given. Models are proposed for the formation of nominations in the lexical semantical
group 'names of persons who are engaged in the transmission of information'. Their general and specific
features of the language and discursive realization are presented on the examples of English, Ukrainian
and Russian periodicals.
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ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ТЕПЕРІШНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ
ЧАСУ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ
Статтю присвячено аналізу мовних засобів вираження концептуальної моделі ЧАСу в англомовному
дискурсі. Проаналізовано особливості експлікації цієї моделі в різних лінгвальних контекстах.
Досліджено зміст категорії темпоральності, виокремлено, диференційовано і систематизовано
комплекс вербалізаторів цієї категорії в англомовному художньому дискурсі, виходячи з моделі
функціонально-семантичного поля теперішності і розподіливши засоби вираження презентності у
художньому дискурсі по ядровій, навколоядровій та периферійних (маргінальних) зонах поля.
Постановка та актуальність проблеми. Концепт часу є одним із найважливіших універсальних
концептів культури. Це фундаментальна категорія філософії, природознавства, соціології, фізики та
інших гуманітарних та точних наук [1: 85]. Як зазначає В. Маслова, концепт часу є не лише самим
цікавим і водночас складним, а й самим найважливішим, оскільки через призму саме цього концепту
сприймається все, що існує у світі, все, що є доступним нашому розуму і нашому тлумаченню [1: 85].
Мова як форма когніції і комунікації відображає об’єктивні просторові та темпоральні відносини не
прямо, а опосередковано через людську свідомість та складну систему її лінгвальної репрезентації [2:
167]. Категорія часу не може не знайти свого відображення у мові, оскільки будь яка дія розгортається у
часі. Концепт часу є результатом категоризуючої діяльності людини і невід’ємним компонентом мовної
картини світу – тієї частини когнітивної інфраструктури, що існує у свідомості певної лінгвокультурної
спільноти й відтворюється за допомогою мовних одиниць [3: 222]. Отже, актуальність статті зумовлено
необхідністю дослідження змісту категорії темпоральності, виокремлення, диференціації і систематизації
комплексу засобів вираження цієї категорії в англомовному художньому дискурсі.
Аналіз останніх досліджень. Категорія часу англійського дієслова, граматичні значення окремих
дієслівних часових форм, у тому числі і презентних, їх функції у діахронії і синхронії, частотність
вживання, зіставлення з іншими мовами досліджені у працях Ф. Ф. Авдєєва, А. Н. Гарбалєва,
М. М. Егрєши, І. В. Єгорової, С. С. Єрмоленка, Р. О. Жалейко, О. А. Залізняка, Р. Г. Зятковської,
І. І. Левіної, В. Л. Перлі, К. В. Філіної, Д. Болінжера, Б. Комрі, М. Льюіса, Дж. Чешіра. Проте велика
кількість ґрунтовних і різнопланових досліджень проблематики англійського презенса не означає
зменшення її актуальності для сучасного мовознавства. Оскільки дієслівні часові форми не єдині засоби
вираження у мові об’єктивної темпоральної ситуації, необхідним є вивчення інших носіїв
предикативності та часових сем, здатних виражати часові значення та часові відношення теперішності [4:
6]. Майже зовсім не висвітленим залишається вираження реальної теперішньої ситуації засобами усіх
рівнів мови. Системний аналіз повного інструментарію передачі об’єктивної теперішності дозволить
поглибити розуміння семантики мовної презентності і її значення для адекватного опису реальних
подій /явищ /станів /ситуацій.
Мета статті полягає у вивченні та аналізі особливостей функціонування окремих маргінальних
засобів реалізації темпоральності в англомовному художньому дискурсі, що актуалізуються на
периферійних (маргінальних) зонах функціонально-семантичного поля категорії часу. Відповідно до
мети визначено такі завдання: а) виокремити мовні структури, здатні виражати теперішність, за
ознаками відтворення ними часового значення, часової віднесеності та часової орієнтації як результат
явища граматичної транспозиції; б) виявити особливості у функціонуванні транспозиційних структур
вираження теперішності у художньому дискурсі, виходячи з моделі функціонально-семантичного поля
теперішності (далі ФСПТ) і розподіливши засоби вираження презентності у художньому дискурсі по
ядровій, навколоядровій та периферійних (маргінальних) зонах поля відповідно до рівня концентрації
базисних темпорально-дейктичних ознак та регулярності вживання.
Виклад основного матеріалу. Як відомо з філософії, час і простір є формами існування матерії. В
об’єктивній дійсності є три основні поділи часу: минулий, теперішній та майбутній час. Минуле та
майбутнє – безкінечні, в той час як теперішній момент – це лише мить, проте він є для нас
найважливішим, бо це є момент нашого безпосереднього сприйняття об’єктивної дійсності, ми не
можемо покинути його [4: 238]. Теперішній момент не завжди співпадає з моментом мовлення і він є
демаркаційним (розділовим) пунктом між майбутнім і минулим. Об’єктивний час сприймається
людською свідомістю і формується у вигляді поняття темпоральності (часовості), яке потім
репрезентується у мові різними засобами. У процесі сприйняття часу, у свідомості людини
виформовується концептуальна модель часу, що репрезентована як базова когнітивна структура,
відображена мовними вербалізаторами.
© Воронцова Н. Г., 2012
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Мовними вербалізаторами вираження концепту часу в англомовній лінгвокультурі є наступні:
Лексичні (L) – tomorrow, today, yesterday, former teacher, future wife, etc; лексико-морфологічні (L / M) –
post-war, pre-election, etc.; лексико-синтаксичні (L / S) – this week, in a day, a month ago, etc.;
морфологічно-синтаксичні (M / S) – репрезентовані безособовими формами дієслова із вираженням
темпоральних відношень симультанності, претеритарності або постеріорності; граматичні
(морфологічні) (M) – за допомогою граматичних форм дієслова (tenses). Найбільш абстрактим засобом
вираження концептуальної категорії темпоральності в художньому дискурсі є морфологічний засіб.
Морфологічна модель часу базується на тричленній (тернарній) опозиції теперішнього, минулого та
майбутнього часів. Аналіз мовного матеріалу свідчить, що в художньому дискурсі часові форми
рекурентно вживаються у функціональній транспозиції, коли граматична форма не у своїй власній
парадигматичній функції, а в іншій для жвавості опису. Як зауважує професор М. Я. Блох у таких
випадках відбувається нейтралізація опозиції часових форм, тобто опозиційна редукція [5: 87]. По
М. Я. Блоху транспозиції бувають регулярними, тобто граматичними, і стилістичними (коннотативноемфатичними). Регулярна граматична транспозиція часових форм відбувається, наприклад, у підрядних
реченнях умови або часу, де замість необхідних за змістом форм майбутнього часу вживаються форми
теперішнього часу. Варіантом граматичної транспозиції презенса є використання для передачі його
значення імперативу. Оскільки імператив не виражає дію, що мала місце в минулому, відбувається в
межах теперішнього чи здійсниться у майбутньому, а бажану дію, тобто передає спонукання до неї у
період мовлення, то логічно розглядати його як волевиявлення мовця, що співвідноситься з площиною
презентності, яка в даному випадку створюється через момент комунікації.
Однак це не відкидає врахування смислового значення імператива, що називає дію, яка може бути
реалізованою або негайно, майже одночасно з моментом мовлення (continue reading, listen to what he is
saying), або в близькому чи далекому майбутньому (bring it tomorrow, tell him when he is grown up).
Імператив репрезентує не факт виконання дії, а лише спонукання до неї та імпліцитне вираження
можливості її реалізації, тому наказовий спосіб доцільно пов’язувати не з категорією часу, а з категорією
часової орієнтації. Імператив – категорія комунікативна, і його часова орієнтація повністю виявляється
завдяки ситуації, що відбивається у акті мовлення [6: 108]. Комплексний розгляд мовних засобів
вираження часу, часової віднесеності та часової орієнтації у ФСПТ, що створюється у мовленнєвих
ситуаціях, підтверджує, що будь-яке висловлення передає певне відношення до часу.
Іншим маргінальним засобом актуалізації презенса є бездієслівна реалізація теперішності, пов’язана
не з морфологічним, а синтаксичним часом. Найчастіше таку репрезентацію часу знаходимо у
номінативних реченнях, які передають ставлення персонажів до об’єктивної реальності, виражаючи у
мові їх враження від почутої інформації чи спостереження (захоплення, обурення, здивування,
занепокоєння, засмучення, розчарування тощо). Бездієслівна реалізація теперішності відноситься до
засобів експресивного або експресивно-презентативного відображення об’єктивної реальності у мові. "A
real gentleman. Rich. Expensive" [SSR].
За допомогою специфічних просодичних засобів мовець може, незалежно від морфологічної
структури слова чи фрази, не лише виразити презентну ситуацію, зосередитися на ній, а також передати
найрізноманітніші емоції. У сфері емоційно-вольового виявлення теперішності визначальне місце
належить вигукам, які несуть певне смислове навантаження. У період спілкування чи споглядання іноді
спонтанно створюється ситуація, яка спонукає мовця більше до вираження емоцій, ніж до словесної
передачі інформації, експресивних оцінок, опису почуттів тощо. Як смислова, так і імпліцитна
граматична моносемантика вигуку та вигукових фраз забезпечується мовленнєвою ситуацією.
До бездієслівних засобів, що актуалізують момент комунікаційного акту як точку відліку часу, а,
отже, орієнтують на актуальне теперішнє, відносимо також звертання, яке може виражатися реченням
або словом. У художньому дискурсі інтонаційна та змістова конотації звертання випливають із
контексту: "Doctor, let me speak. Get the captain and squire down to the cabin, and then make some pretence
to send for me. I have terrible news." The doctor changed countenance a little, but next moment he was master of
himself. "Thank you, Jim," said he quite loudly, "that was all I wanted to know," as if he had asked me a question
[AHJ]. Звертання у прикладі експлікує орієнтацію на теперішність моменту мовлення.
Різниця у темпоральних функціях вигуку та звертання полягає у поняттєвому імпліцитно вираженому
значенні теперішності. Для теперішності, на яку орієнтує вигук, що є реакцією на побачене / почуте,
характерне значення наслідку, результату. Звертання орієнтує на теперішність наміру / планування.
Традиційні формули привітання, прощання, вибачення, побажання, які можна назвати етикетними, також
функціонально підтверджують орієнтацію на теперішність. Момент їх вираження стає точкою відліку
часу, складовою площини теперішності, створеної комунікативною ситуацією. Для реалізації ІП
необхідний сприятливий контекст, приорітетна роль у створенні якого належить лексичним маркерам,
які у поєднанні з презентними граматичними формами у претеритному оточенні створюють особливо
яскраве сприйняття описуваного. Вживання ІП як способу досягнення екстремальної концентрації уваги
читача на певних стадіях розгортання подій є інструментом міжособистісним (автор – реципієнт),
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вираженим через текст. Надамо приклад, ілюструючий даний випадок транспозиції: Marsha goes off in
pursuit of the nurse and I see her catch up to and literally grab the woman. They confer out of hearing. I see the
nurse shrug, then move away, then Marsha close the distance again. More conferring, then the two of them
separate and Marsha returns... [SSR: 341]. Подібно до історичного презенса, який передає кореляції
теперішнього та минулого, футуральний презенс (ФП) відображає зв’язки теперішнього з майбутнім.
Реалізуючи значення ФП, граматична форма РrS виражає не лише зв’язки теперішнього з майбутнім на
часовій осі. Вона фіксує зміни у динаміці сюжету – від лінійного до асоціативного, поєднуючи змістове,
композиційне і художнє навантаження: On Sunday morning, while I’m taking care of Stella, I descend on our
good friends, the Dorsets, Tammy and Bill Dorsets. Their daughter, Marissa, is one of the few kids who plays
normally with Stella […]. While they are in the next room, I chase the two parents around the kitchen. Bill D. is
trying to make coffee for us."Jim, you’re like a caged animal," says Tammy. "Light somewhere" [SSR: 128].
У випадках функціонування структури РrS як ІП та ФП реалізуються її другорядні значення завдяки
лексичним часовим маркерам або контексту, що описує ситуацію. ІП та ФП – аспекти стилістичного
функціонування РrS для художнього вираження теперішності. Цим зумовлюється їх периферійна роль у
ФСПТ: Two persons stood there now, a lady and a gentleman; the lady Newman, from within the room and
although she had turned her back to it, immediately recognized as Madame de Centre. He hesitated as to whether
he would advance, but as he did so she looked round, feeling apparently that he was there. She rested her eyes on
him a moment and then turned again to her companion. "It is almost a pity not to tell Mr. Newman," she said softly
to Lord Deepmere, but in a tone that Newman could hear." "Tell him if you like!" the gentleman answered in the
voice of Lord Deepmere. On hearing that, Newman advanced towards Lord Deepmere and the lady [AHJ].
Футуральний презенс і запланована майбутня дія – дві різні понятійні структури, що реалізуються
формою РrS. ФП – це переосмислення дійсності автором з метою емоційного впливу на читача, тоді як
РrS, який передає заплановану майбутню дію, здебільшого реалізує семантику модальності наміру, що
усвідомлюється у теперішньому. Значна різниця у семантичному наповненні спостерігається і між
футуральним презенсом та власне футуральними формами. ФП реалізує уявне теперішнє майбутньої дії,
а футуральні часові структури відтворюють майбутнє, котре ніяк не пов’язане з теперішнім і навіть
протиставляється йому.
Висновки та перспективи. Отже, презенс є потужнім морфологічним засобом вираження категорії
темпоральності та базовим елементом у концептуальній моделі ЧАСу, здійснюючи екстраполяцію по
обидві сторони вісі часу – як у майбутне (футурум), так і у минуле (претерит). Це й зумовлює його
здатність вербалізувати різноманітні семантично-функціональні значення у художньому дискурсі.
Виявлені особливості у функціонуванні транспозиційних структур вираження теперішності свідчать про
їх досить рекурентний характер та можливість їх зміщення у моделі функціонально-семантичного поля
теперішності від маргінальної до навколоядерної зони. Перспективним є подальше дослідження у
художньому дискурсі ФСП теперішності у периферійних зонах поля відповідно до рівня концентрації
базисних темпорально-дейктичних ознак та регулярності вживання.
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Воронцова Н. Г. Средства вербализации презенса как составляющей концептуальной модели
времени в англоязычном дискурсе.
Статься посвящена анализу языковых средств выражения презенса как составляющей концептуальной
модели времени в англоязычном художественном дискурсе. Проанализированы особенности экспликации
этой модели в разных коммуникативных контекстах. Исследована сущность категории
темпоральности, выявлен, дифференцирован и систематизирован комплекс вербализаторов этой
категории в англоязычном художественном дискурсе, исходя из модели функционально-семантического
поля презенса и распределяя средства выражения презенса в художественном дискурсе по ядерной,
околоядерной и периферийной (маргинальной) зонам.
Vorontsova N. G. The Verbalization Means of the Presence Category as the Component of the Conceptual
Model of Time in the English Language Discourse.
The article deals with the analysis of the lingual means of actualization the temporal category of presence as a
component of the conceptual model of time in the English language discourse. It provides the analysis of the
peculiarities of this model realization the in the various communicative contexts. The essence of the temporality
category has been revealed in the English language discourse, and the set of this category’s functional markers
has been differentiated and systematized. The differentiation is grounded on the functional semantic field model
of presence, with its subdivision into the nucleus, pre-nucleus and peripheral (marginal) spaces.
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ФРАКТАЛЬНА СТРУКТУРОВАНІСТЬ КОНЦЕПТОСИСТЕМИ
СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті висвітлено ключові проблеми розвитку словникового фону англійської мови, які мають
безпосередній стосунок до виявлення фрактальності мовних явищ за допомогою як когнітивної, так і
синергетичної інтерпретації. У роботі запропоновано авторське бачення структурованості
концептуальної системи у фрактальному форматі. Розглянуто основні принципи підтримання
рівноваги та упорядкування в межах концептосистеми. Зроблено висновок про те, що
концептосистема англійської мови існує та розвивається згідно загальних законів фрактальної
симетрії та самоподібності.
Постановка наукової проблеми та її значення. Як відомо, англійська мова – система рухлива, та,
що постійно вдосконалюється, поповнюється новими одиницями спілкування й новими моделями їх
творення. Сучасне мовознавство виходить на якісно новий виток саме завдяки усе активнішої розробки
комбінаторних методів дослідження мовних явищ.
Варто наголосити на тому, що наукове розуміння законів розвитку мови є неможливим без
урахування того, що мова являє собою як продукт людського інтелекту, так і інструмент його
подальшого розвитку. У межах даної роботи ми верифікували адекватність даних та принципів
фрактальної геометрії [1], стосовно когнітивно-синергетичного дослідження концептосистеми
англійської мови.
Аналіз досліджень і публікацій в яких започатковано вирішення даної проблеми. Системна
організація мови та її підсистем неодноразово поставала "фокусом дослідження" у працях багатьох
лінгвістів [2-17]. Проте, поряд із вагомими науковими висновками про розвиток мови, практично не
знайшли свого висвітлення питання, пов’язані із фрактальною та ядерно-периферійною
структурованістю концепосистеми сучасної англійської мови. Не були також висвітлені й глибинні
механістичні сутності, що забезпечують її функціонування та упорядкованість.
Метою дослідження є виявлення фрактальних принципів функціонування концептосистеми сучасної
англійської мови. Реалізація поставленої мети потребує розв’язання таких завдань: окреслити розвиток
теорії фрактальності у фундаментальних науках; верифікувати адекватність поняття фрактальності
стосовно концептосистеми англійської мови; запропонувати графічну модель концептосистеми, що
відповідає принципу взаємовкладеності; розглянути основні принципи підтримання рівноваги та
упорядкування в межах концептосистеми.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Як
антропоцентричне явище мова орієнтована на людину… [18: 62]. Неможливо розкрити закони розвитку
мови, оминаючи питання розвитку людства. Сама мова як знакова система є не тільки продуктом
пізнавальної діяльності людини, але й виступає одним із головних шляхів її здійснення [14: 352].
За твердженням лінгвістів "на рівні глибинного усвідомлення існування симетрії між мовою і світом
криється давня за походженням ідея єдності всього сущого, видимого і невидимого, матеріального та
ідеального, світу фізичного та метафізичного" [1: 5]. Прискорення темпу життя, що стало реальністю
ХХІ століття, підтверджує виправдані прогнози соціологів про прискорення історичних змін цивілізації:
зміни суспільних устроїв, пануючих філософських ідей, базових цінностей [19: 3].
На сьогодні соціальні зміни мають характер абсолютного прискорення, що свідчить про їх нелінійний
характер. Проте, поняття "прискорення" в жодному разі не відповідає поняттю "напрямок". Сучасне
суспільство, перебуваючи на початковому етапі глобальної кризи здійснює радикальний цивілізаційний
поворот, який передбачає орієнтацію на спрощення механізму буття людини та ускладнення потенціалу
людської думки.
Говорячи про "синергетичність" концептосистеми англійської мови в нашій роботі, маємо на увазі те,
що вона існує та розвивається згідно загальних законів симетрії та самоподібності. Розкриття питання
фрактальності мовних структур забезпечує здатність виявити основні механізми антроподетермінованої
самоорганізації концептосистеми англійської мови, яка перебуває у перманентному стані свого розвитку
та вдосконалення.
В наш час можна спостерігати поширення зацікавленості учених фрактальною організацією різних
сутностей. Така зацікавленість реалізована в низці наукових робіт з різних дисциплін. У мовній системі
питання фрактальної структурованості розглядалось на прикладі системи словотвору [8], фольклорної
французької казки у праці К. І. Симонова [20].
© Гармаш О. Л., 2012
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В межах даної роботи вважаємо доцільним розкрити наукові положення, які сприяють кращому
розумінню фрактальної структурованості об’єкта. Сучасний міждисциплінарний термін "фрактал"
походить від латинського прикметника "fractus" і в перекладі означає "той, що складається з фрагментів".
Термін "фрактал" був введений бельгійським математиком Бенуа Мандельбротом в 1975 році. У його
роботах використані наукові результати інших вчених, які працювали в період 1875-1925 р. в тій самій
сфері: Пуанкаре, Фату, Жюліа, Кантор, Хаусдорф та ін. Згодом, у зв’язку з появою праць Б. Мандельброта
у друкованому форматі [21; 22], термін "фрактал" отримав широку популярність. За визначенням
Мандельброта, "фракталом називається структура, що складається з частин, які у певному сенсі подібні
цілому" [21]. Але з математичної точки зору фрактал – це, передусім, безліч дробової розмірності [23: 104].
За даними всесвітньої інтерактивної енциклопедії Wikipedia, фрактальною називають структуру
складного об’єкта, яка володіє певними властивостями. Розглянемо їх більш детально. По-перше,
фрактальна єдність володіє нетривіальною структурою на всіх масштабах. У цьому її відмінність від
таких регулярних фігур, як коло, еліпс, тощо. Для фрактала збільшення масштабу не веде до спрощення
структури. Фрактальна єдність є самоподібною або наближеною до самоподібності. Вона володіє
дробовою метричною розмірністю або метричною розмірністю, що перебільшує топологічну.
Питання фрактальності тісно пов’язано з теорією золотого перетину та математичним рядом
Фібоначчі. Логіка його утворення полягає в тому, що кожне наступне число виводиться шляхом
складання останніх двох цифр попереднього виразу (другого доданку та суми). Наприклад: 1+1=2,
1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13 8+13=21 і т. д. Таким чином, лінія, проведена крізь геометрично
представлені сектори даного числового ряду, набуває форми спіралі – найпоширенішої "матриці"
фрактальних утворень.
Спіральну організацію фракталів можна спостерігати в будь-якому масштабі – від мікроорганізмів до
галактик. Причому, як свідчать знімки, проведені американським космічним телескопом Hubble в 1990
році, абсолютно всі існуючі у Всесвіті галактики мають спіральну структуру [24].
Спостерігаючи за фрактальними структурами, можна побачити, що всі вони значно різняться у плані
своєї репрезентації. Проте загальним підґрунтям їх побудови є винайдені Гастоном Жюліа функції
ітерації (багаторазово повторювані обчислення, необхідні для створення фрактальних об’єктів). У ході
цілої низки проведених ітерацій, послідовність отриманих чисел являє собою множину, яка іменується
"множиною Жюліа".
Однак для розвитку цієї області математики мали з’явитися такі високошвидкісні й потужні технічні
прилади, як комп’ютери. Таким чином, графічний образ множини Жюліа людство побачило лише за
кілька століть завдяки сучасному вченому-математику Бенуа Мандельброту. За допомогою комп’ютера
він здійснив мільйони ітерацій і отримав мільйони чисел. В 1980 р. винайшов власну формулу f(z) = z2 +
c, за допомогою якої стало можливим об’єднання всіх множин Жюліа в одне зображення.
Б. Мандельброт провів безліч ітерацій з різними значеннями параметру. За допомогою комп’ютера
отримані дані знайшли своє графічне втілення у фрактальному утворенні, яке іменується "множиною
Мандельброта" і є свого роду емблемою фрактальної геометрії. Наряду з тим, що всі вони відповідають
принципу "самоподібної вкладеності", вони є унікальними. На перший погляд, такі найбільш відомі
фрактали структуровані не за принципом спіралі. Проте, річ в тому, що ви розглядаєте наведені вище
приклади у двовимірному просторі.
Так, наприклад, точка має розмірність 0, відрізок – розмірність 1, коло і сфера – розмірність 2. З
одновимірними об’єктами ми пов’язуємо поняття довжини, з двовимірними – поняття площини і т. д.
Наведені вище фрактали мають власну дробову (фрактальну) розмірність 3 / 2, яка наприкінці минулого
століття була визначена Ф. Хаусдорфом як α-міра [25-27]. Якщо спробувати уявити наведені нами
фрактали об’ємними, вони предстануть перед нами у розмірності 3. Саме в цьому 3-вимірному
форматному просторі може бачити людина.
Спіральну генетичність цих фрактальних структур можна простежити лише проводячи дослідження у
4-вимірному просторі, тому, що безпосередньо не піддається нашому зору, але розкриває поняття
"об’ємної наповненої вкладеної самоподібності". Тобто, будь-яке фрактальне утворення, що
характеризується необмеженим обсягом структур, які відтворюються у ньому за принципом
самоподібної вкладеності, має спіральну організацію у її 4-мірній репрезентації (у кожному новому
витку вкладеності).
У мові теорія самоподібної вкладеності прослідковується, передусім, у її рівневій структурованості.
Крім того, "у системі мови номінативний елемент її структури слугує засобом закріплення та зберігання
суспільно-пізнавального досвіду, а історично зумовлена спадкоємність мови творить значний потенціал
її семантичного варіювання" [27: 66].
Тим самим, дериваційна (епідигматична) система англійської мови також може бути представлена у
"фрактальному форматі". Проте найбільш наочною вона представляється нам репрезентованою на
прикладі такої мовної фрактальної структури, як концептосистема, яка представляє собою не "паперовий
варіант словникового складу" певної мови світу, а ментальний інформаційний простір в системі
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загальної бази знань людства. У загальному вигляді її можна представити у вигляді гіперкулі, яка
утворена за принципом самоподібної вкладеності.
Усі вкладені об’єкти рухаються і перетинаються, утворюючи тим самим все нові перехрестя "похідні
ареали". Позначені нами Х, Y, Z позначають можливості розширення її меж. Крім того, представлена
нами модель концептосистеми англійської мови сама є складовою загальної моделі мовної картини світу.
У цьому ж зв’язку наголосимо, що мовна картина світу, у певному розумінні, являє собою
"інтерфейс" такої невидимої реальності, як інформаційне поле Землі. У концептосфері конститутивні
понятійні простори, що існують на різних рівнях, розгортаються "вглиб", забезпечуючи поступову
"грануляцію" інформації [28: 272]. Необхідно зазначити, що складові такої гіперкулі (концепти, фрейми,
тощо) мають складний полярно детермінований характер.
Так само полярно детермінованим є і інформаційний простір, що відповідає базовим геометричним
характеристикам гіперсфери. В процесі взаємодії з навколишньою дійсністю концептуальна система
носіїв англійської мови постійно розвивається і модифікується завдяки процесам категоризації
інформації. Таким чином, мова йдеться про утворення "портретів" мови і культури певного етносу на
основі виявлення їх найбільш значущих властивостей [29: 304].
Внутрішні характеристики системи перебувають у стані перманентної адаптації до
зовнішньолінгвальних умов. Значною мірою саме дивергентність антропоцентричних процесів корелює
особливості функціонування словникового складу англійської мови, що змінюється в калейдоскопі
часопросторових картин.
Розглядаючи явище рівноваги концептосистеми англійської мови, доречно наголосити на тому, що
внутрішньосистемні явища ентропії абсолютно не знижують її урівноваженість. Напроти, за їх участю
відбувається перерозподіл складових в межах структури та системологічно досягається результат
самореорганізації.
Як свідчить закон розвитку складних систем синергетичного типу, кількісні зміни призводять до
якісних змін, що репрезентуються як флуктуаційними випадками, так і випадками встановлення динамічно
зумовлених взаємозв’язків між структурами різного порядку, випадками переходу конституентів системи
словникового фонду з однієї іпостасі в іншу і, нарешті, синхронізацією всієї системи. Під синхронізацією (у
широкому плані), на наш погляд, варто розуміти діалектичну єдність процесів збалансованості енергії,
тобто її економії (що виражається в акумуляції), та її подальшу реалізацію.
Досліджуючи питання структурованості концептосистеми (як статичної характеристики), так і
моделювання (як динамічної характеристики) варто звернути увагу на те, що сама система
концептуального фонду відповідає, з одного боку параметру самоподібної вкладеності "фрактальності", а
з іншої – спіральності.
На всіх рівнях структурної організації саме неврівноваженість окремих структур виступає запорукою
та джерелом упорядкування. Нестабільні (нові) явища, як правило, передують наступному крокові
універсалізації окремих ланок концептосистеми. Енергія, що накопичилась у межах системи, яка
перебувала у стані ентропії, певної миті провокує незворотній процес генерації нового, більш
досконалого витку розвитку системи, що розпочинається у певному розумінні "кризовим етапом",
вирішальним на шляху її еволюції або руйнування.
Зовнішня енергія, що продукується в антропоцентричному інформаційному потоці надходить
безпосередньо до мовної системи, проходить крізь численні перетворення, підхоплюючись хвилею
внутрішньологічних процесів, і в результаті упорядковує систему словникового складу у повному
спектрі значень цього слова.
Отже, радикально змінюються традиційні уявлення про співвідношення видимого та невидимого у
концептосистемі (мікро- та макрорівнів, а також механізмів), наявних у її структурі. Ідея діалектичної
єдності мікро- та макрорівнів стає фундаментальною точкою відправлення у процесі системного
дослідження англомовного мультиверсуму.
У цьому зв’язку зазначимо, що в системі словникового фонду явище аналогії являє собою
розгалужену систему асоціативних механізмів і фактично виконує роль каталізатора процесів організації.
Проте не варто вважати, що роль аналогії поширюється тільки на творення інноваційних одиниць
спілкування. Безумовно, як правило, певна одиниця відіграє роль аналога, беручи на себе функціональну
навантаженість моделі та являючи собою її реалістичне вираження.
Так, певне слово-композит або слово-бленд виступає у ролі "адаптера" емпіричної моделі творення
ланцюжка аналогійних дериватів і фактично реалізує ефект примноження однотипних структур із
достатнім рівнем індивідуалізації. Однак наші попередні дослідження свідчать про те, що роль аналогії
поширюється і на розвиток "ідеалістичного арсеналу" системи, тобто механізмів.
Особливої уваги, на наш погляд, потребує й той факт, що в системі синергетичного типу, якою є
концептосистема, цілком природними постають процеси, що репрезентують як внутрішній, так і
зовнішній зворотний зв'язок. Так, в результаті динамічних трансформацій на мікрорівнях системи, можна
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помітити певні зміни в структурах більшого формату, і навпаки. Отже, можна спостерігати ядернопериферійну міграцію реальних (вербальних) та ідеальних складових англійської мови.
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Таким чином,
концептосистема сучасної англійської мови та процеси епідигмації іманентно пов’язані із зовнішнім
середовищем та інформаційно-енергетичними потоками. Локальна та суцільна упорядкованість
англомовних одиниць спілкування реалізується за рахунок зовнішнього притоку енергії, з одного боку,
та внутрішньосистемних тенденцій до економії та перерозподілу, з іншого. У концептосистемі не лише
"накопичуються" певні складові, вона сама, як живий організм вступає у процеси тонкоматеріального
енергообміну з оточенням, тобто з людиною, яка її генерує, трансформує та використовує.
Диференціація англомовного простору має складний неоднозначний характер. Так, кооперація
матеріального (конституентів) та ідеального (механізмів) лежить в основі надструктурної
космогенетичної організації всіх мов світу. Важливо, що кооперація складових інтрасистем вербального
добутку концептосистеми, тобто словникового фонду виявляє себе не тільки залежно від універсальних
системологічних принципів, а й виступає джерелом системологічного креативу, тобто сприяє
упорядкуванню цілісної макроструктури.
Виходячи з цього, в науці є можливим моделювання нової версії космогенези людської мови, за якою
утворення системи певної мови вимагає перебування її майбутніх складових в умовах неврівноваженості.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Манакін В. М. Мови світу і загальна симетрія універсуму / В. М. Манакін // Наукові записки. Серія :
Філологічні науки (мовознавство) : у 5 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Випуск 75
(1). – С. 3–9.
2. Crystal D. The Language revolution / David Crystal. – Malden, MA : Blackwell, 2004. – 142 p.
3. Crystal D. The Cambridge encyclopedia of the English language / David Crystal. – [3rd ed.]. – Cambridge :
Cambridge University Press, 2003. – 499 p.
4. Fischer R. Lexical change in present-day English : a corpus based study of the motivation, institutionalization, and
productivity of creative neologisms / Roswitha Fischer. – Tubingen : Gunter Narr, 1998. – 209 p.
5. McFedries P. Word spy : the word lover’s guide to modern culture / Paul McFedries. – Broadway Books, 2004. – 432 р.
6. Гармаш О. Л. Англомовна епідигматика та розвиток вокабуляру : [монографія] / О. Л. Гармаш. – Мелітополь
: ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2009. – 128 с.
7. Гармаш О. Л. Лінгвосинергетичний аспект розвитку словникового фонду англійської мови : [монографія] /
О. Л. Гармаш. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – 324 с.
8. Єнікєєва С. М. Система словотвору сучасної англійської мови : синергетичний аспект (на матеріалі
новоутворень кінця ХХ початку ХХІ століть) : автореф. дис. ... на здобуття наукового ступеня доктора
філол. наук. : cпец. 10.02.04 "Германські мови" / С. М. Єнікєєва ; Київський національний лінгвістичний
університет. – Київ : КНЛУ, 2011. – 32 с.
9. 3аботкина В. И. К вопросу о когнитивной неологии / В. И. 3аботкина // Горизонты современной лингвистики :
Традиции и новаторство : [сб. в честь Е. С. Кубряковой]. – М. : Языки славянских культур, 2009. – С. 337–349.
10. Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу : [монографія] / Ю. А. Зацний.
– Львів : ПАІС, 2007. – 228 с.
11. Зацний Ю. А. Мова і суспільство : збагачення словникового складу сучасної англійської мови : [монографія]
/ Ю. А. Зацний, Т. О. Пахомова. – Запоріжжя : Запорізький державний університет, 2001. – 243 с.
12. Кубрякова Е. С. Язык и знание : На пути получений знаний о языке : Части речи с когнитивной точки
зрения. Роль языка в познании мира : [монография] / Е. С. Кубрякова. – М. : Языки славянской культуры,
2004. – 560 с.
13. Левицкий А. Э. Функциональные подходы к классификации единиц современного английского языка :
[монография] / А. Э. Левицкий. – К., 1998. – 362 с.
14. Левицкий А. Э. Горизонты развития неологии ХХІ века / А. Э. Левицкий // Горизонты современной
лингвистики : Традиции и новаторство : [сб. в честь Е. С. Кубряковой]. – М. : Языки славянских культур,
2009. – С. 350–364.
15. Маковский М. М. Системность и асистемность в языке : Опыт исследования антиномий в лексике и
семантике : [монография] / М. М. Маковский. – М.: Наука, 1980. – 210 с.
16. Полюжин М. М. Функциональное словосложение и префиксальные ономасиологические категории в
английском языке : [учебное пособие] / М. М. Полюжин, Л. Ф. Омельченко. – Ужгород : Патент, 1997. – 99 с.
17. Полюжин М. М. Функціональний і когнітивний аспекти англійського словотворення : [монография] /
М. М. Полюжин. – Ужгород : Закарпаття, 1999. – 240 с.
18. Бєссонова О. Л. Особливості вербалізації негативних емотивних найменувань особи в англійській та
українській національних картинах світу / О. Л. Бєссонова, О. П. Ільяшенко ; [ред. кол. В. Д. Каліущенко
(голов. ред.) та ін.] // Studia Germanica et Romanica : Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика
викладання : Науковий журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – Том 6, № 1 (16). – С. 61–68.
19. Шевченко И. С. Абрис когнитивного вектора прагмалингвстики / Шевченко И. С., Сусов И. П., Безуглая Л. Р. //
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – № 811. – 2008. – С. 3–7.
20. Симонов К. И. Фракталы в языковой материи : [монография] / К. И. Симонов. – Изд-во : Тезаурус, 2010. –
208 с.

48

О. Л. Гармаш. Фрактальна структурованість концептосистеми сучасної англійської мови
21. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы : [монография] / Бенуа Мандельброт. – М. : Институт
компьютерных исследований, 2002. – 656 с.
22. Мандельброт Б. (Не)послушные рынки : фрактальная революция в финансах / Мандельброт Бенуа, Ричард
Л. Хадсон. – М. : "Вильямс", 2006. – 408 с.
23. Жиков В. В. Фракталы / В. В. Жиков ; [гл. ред. В. Н. Сойфер] // Современное естествознание :
[энциклопедия] : в 10 т. // Математика. Механика / ред. Ю. П. Соловьев. – М. : Магистр-Пресс, 2000. – С.
102–109.
24. Zimmerman R. The Universe in a mirror / Robert Zimmerman. – Princeton University Press, New Jersey, 2010. –
312 p.
25. Falconer K. J. Fractal geometry : mathematical foundations and applications / Kenneth Falconer. – University of St.
Andrews, UK, Wiley Ltd., 2003. – 337 p.
26. Weisstein E. CRC concise encyclopedia of mathematics / Eric W. Weisstein. – [second edition]. – CRC Press, 2003.
– 3242 р.
27. Левицький А. Е. Роль категоріальної семантики у забезпеченні функціонування номінативних одиниць
сучасної англійської мови / А. Е. Левицький // Вісник Житомирського державного університету імені Івана
Франка. – Житомир, 2004. – Вип. 17. – С. 66–70.
28. Жаботинская С. А. Концептуальная модель словаря-тезауруса и гиперболические самоорганизующиеся
карты / С. А. Жаботинская // Вторая международная конференция по когнитивной науке. Тезисы докладов. –
СПб : Санкт-Петербургский ун-т, 2006. – Том 1. – С. 272–273.
29. Левицкий А. Е. Названия городов США в аспекте межкультурной коммуникации / А. Е. Левицкий // Сучасні
дослідження з іноземної філології : [збірник наукових праць]. – Ужгород : TIMPANI, 2010. – Вип. 8. –
C. 304–310.

REFERENCES (TRASLATED & TRANSLITERATED)
1. Manakіn V. M. Movy svіtu і zagal'na simetrіia unіversumu [Human Languages and General Symmetry of the
Universe] / V. M. Manakіn // Naukovі zapyski Serіia : Fіlologіchnі nauky (movoznavstvo) : [Scientific Notes :
Philological Sciences (Linguistics)] : u 5ch. – Kіrovograd : RVV KDPU іm. V. Vynnychenka, 2008. – Vypusk 75
(1). S. 3–9.
2. Crystal D. The Language revolution / David Crystal. – Malden, MA : Blackwell, 2004 – 142 p.
3. Crystal D. The Cambridge encyclopedia of the English language / David Crystal. – [3rd ed.]. – Cambridge :
Cambridge University Press, 2003. – 499 p.
4. Fischer R. Lexical change in present-day English : a corpus based study of the motivation, institutionalization, and
productivity of creative neologisms / Roswitha Fischer. – Tubingen : Gunter Narr, 1998 – 209 p.
5. McFedries P. Word spy : the word lover’s guide to modern culture / Paul McFedries. – Broadway Books, 2004 – 432 p.
6. Garmash O. L. Anglomovna epіdygmatyka ta rozvytok vokabuliaru : [monografіia] [English Word-Formation and the
Development of the Vocabulary] / O. L. Garmash. – Melіtopol ': TOV "Vydavnychii budynok MMD", 2009. – 128 s.
7. Garmash O. L. Lіngvosynergetychnyi aspekt rozvytku slovnykovogo fondu anglіis'koi movy : [monografіia] [The
Lingvosynergetical Aspect of English Word-Stock Development] / O. L. Garmash. – Zaporіzhzhia : Zaporіz'kyi
natsіonal'nyi unіversytet, 2011. – 324 s.
8. Jenіkieieva S. M. Systema slovotvoru suchasnoi anglіis'koi movy : synergetychnyi aspekt (na materіalі novoutvoren'
kіntsia XX – pochatku XXІ stolіt') [The Word-Building System of the Modern English : the Synergetical Aspect (on
the Material of Neologisms (the End of the XX – the Beginning of the XI Century)] : avtoref. dis. …na zdobutiia
nauk. stupenia doktora fіlol. nauk. : spets. 10.02.04 "Germans'kі movy" / S. M. Jenіkieieva ; Kiivs'kii natsіonal'nyi
lіngvіstichnyi unіversytet. – Kyiv : KNLU, 2011. – 32 s.
9. Zabotkina V. I. K voprosu o kognitivnoi neologii [On the Question of the Cognitive Neology] / V. I. Zabotkina //
Gorizonty sovremennoi lingvistiki: Traditsii i novatorstvo [Horizons of the Modern Linguistics] : [sb. v chest'
Ye. S. Kubriakovoi]. – M. : Jazyki slavianskikh kul'tur, 2009. – S. 337–349.
10. Zatsnyi Ju. A. Suchasnyi anglomovnyi svіt і zbagachennia slovnykovogo skladu [monografіia] [The Modern
English World and the Enrichment of the Vocabulary] / Ju. A. Zatsnyi. – L'vіv : PAІS, 2007. – 228 s.
11. Zatsnyi Ju. A. Mova і suspіl'stvo : zbagachennia slovnykovogo skladu suchasnoi anglіis'koi movy : [monografіia]
[The Language and the Society : the Enrichment of the Modern English Vocabulary] / Ju. A. Zatsnyi,
T. O. Pakhomova. – Zaporіzhzhia : Zaporіz'kyi derzhavnyi unіversytet, 2001. – 243 s.
12. Kubriakova Je. S. Jazyk i znanie : Na puti polucheniia znanii o jazyke : Chasti rechi s kognitivnoi tochki zreniia.
Rol' jazyka v poznanii mira : [monografіia] [The Language and the Cognition : on the Way of Acquiring Knowledge
about Language] / Je. S. Kubriakova. – M. : Jazyki slavianskoi kul'tury, 2004. – 560 s.
13. Levitskii A. E. Funktsional'nye podhody k klassifikatsii edinits sovremennogo angliiskogo yazyka : [monografiia]
[Functional Approaches to the Classification of the Modern English Language Units] / A. E. Levitskii. – K., 1998. –
362 s.
14. Levitskii A. E. Gorizonty razvitiia neologii XXІ veka [Horizons of Neology of the XXI Century] / A. Ye. Levitskii
// Gorizonty sovremennoi lingvistiki : Traditsii i novatorstvo [Horizons of the Modern Linguistics] : [sb. v chest'
Je. S. Kubriakovoi]. – M. : Jazyki slavianskikh kul'tur, 2009. – S. 350–364.
15. Makovskii M. M. Sistemnost' i asistemnost' v jazyke : Opyt issledovaniia antinomii v leksike i semantike [System
and Non-System in the Language] / M. M. Makovskii. – M. : Nauka, 1980. – 210 s.
16. Poliuzhin M. M. Funktsional'noie slovoslozheniie i prefiksal'nyie onomasiologicheskiie kategorii v angliiskom
jazyke [Functional Compounding and Prefixal Onomasiological Categories in the English Language] : [uchebnoe
posobie] / M. M. Poliuzhin, L. F. Omel'chenko. – Uzhgorod : Patent, 1997. – 99 s.

49

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 62. Філологічні науки
17. Poliuzhyn M. M. Funktsіonal'nyi і kognіtivnyi aspekty anglіis'kogo slovotvorennia [Functional and Cognitive Aspects
of the English Word-Formation] : [monografiia] / M. M. Poliuzhyn. – Uzhgorod : Zakarpattia, 1999. – 240 s.
18. Bessonova O. L. Osoblyvostі verbalіzatsіi negatyvnykh emotyvnykh naimenuvan' osoby v anglіis'kіi ta ukrains'kіi
natsіonal'nykh kartynakh svіtu [The Peculiarities of Verbalization the Negative Emotive Names of Persons in the
English and Ukrainian Pictures of the World] / O. L. Bessonova, O. P. Іl'iashenko ; [red. kol. V. D. Kalіushchenko
(golov. red.) ta іn.] // Studia Germanica et Romanica : Іnozemnі movy. Zarubіzhna lіteratura. Metodyka vykladannia
[Studia Germanica et Romanica : Foreign Languages. The Foreign Literature. The Methodology of Teaching] :
[naukovyi zhurnal]. – Donets'k : DonNU, 2009. – Tom 6, № 1 (16) – S. 61–68.
19. Shevchenko I. S. Abris kognitivnogo vektora pragmalingvstiki [The Outline of Cognitive Vector of
Pragmalinguistics] / Shevchenko I. S., Susov I. P., Bezuglaia L. R. // Vіsnyk Kharkіvs'kogo natsіonal'nogo
unіversytetu іmenі V. N. Karazіna [The Journal of Kharkiv National University named by V. N. Krazina]. – № 811.
– 2008. – S. 3–7.
20. Simonov K. I. Fraktaly v jazykovoi materii [Fractals in the Matter of the Language] : [monografiia] / K. I. Simonov.
– Izd-vo : Tezaurus, 2010. – 208 s.
21. Mandel'brot B. Fraktal'naia geometriia prirody : [monografiia] [The Fractal Geometry of Nature] /
Benua Mandel'brot. – M. : Institut komp'iuternykh issledovanii, 2002. – 656 s.
22. Mandel'brot B. (Ne)poslushnye rynki : fraktal'naia revoliutsiia v fіnansakh [The (Mis)Behavior of Markets : The
Fractal Revolution in Finances] / Mandel'brot Benua, Richard L. Hadson. – M. : "Vil'iams," 2006. – 408 s.
23. Zhikov V. V. Fraktaly [Fractals] / V. V. Zhikov // Sovremennoe estestvoznanie [The Modern Natural Philosophy :
[yentsiklopediia] : v 10 t. / V. V. Zhikov ; [gl. red. V. N. Soifer]. – T. 3 : Matematika. Mekhanika [Mathematics.
Mechanics] / [red. Ju. P. Solov'iov]. – M. : Magistr-Press, 2000. – S. 102–109.
24. Zimmerman R. The Universe in a mirror / Robert Zimmerman. – Princeton University Press, New Jersey, 2010. – 312 p.
25. Falconer K. J. Fractal geometry : mathematical foundations and applications / Kenneth Falconer. University of
St. Andrews, UK, Wiley Ltd. 2003. – 337 p.
26. Weisstein E. CRC concise encyclopedia of mathematics / Eric W. Weisstein. – [second edition]. – CRC Press, 2003.
– 3242 p.
27. Levyts'kyi A. E. Rol' kategorіal'noi semantyky u zabezpechennі funktsіonuvannia nomіnatyvnykh odynyts'
suchasnoi anglіis'koi movy [Categorial Semantics in Providing Meaningful Language Units Functioning in the
Present-Day English] / A. E. Levyts'kyi // Vіsnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo unіversytetu іmenі Іvana Franka
[The Journal of Zhytomyr State University Named after Ivan Franko]. – Vyp. 17. – Zhytomyr, 2004. – S. 66–70.
28. Zhabotinskaia S. A. Kontseptual'naia model' slovaria-tezaurusa i giperbolicheskie samoorganizuiushchiesia karty [The
Conceptual Model of Thesaurus Vocabulary and Hyperbolic Self-Organizing Maps] / S. A. Zhabotinskaia // Vtoraia
mezhdunarodnaia konferentsiia po kognitivnoi nauke. Tezisy dokladov [The Second International Conference on the
Cognitive Science. Theses of Reports]. – SPb : Sankt-Peterburgskii un-t, 2006. – Tom 1. – S. 272–273.
29. Levits'kii A. Ye. Nazvaniia gorodov SShA v aspekte mezhkul'turnoi kommunikatsii [The Names of the USA Cities
in the Aspect of the Inter-Cultural Communication] / A. Ye. Levits'kii // Suchasnі doslіdzhennia z іnozemnoi
fіlologіi [Modern Researches on the Foreign Philology] : [zbіrnyk naukovykh prats']. – Vyp. 8. – Uzhgorod :
TIMPANI, 2010. – S. 304–310.

Матеріал надійшов до редакції 26.01. 2012 р.
Гармаш Е. Л. Фрактальная структурированность словарного фонда
современного английского языка.
В статье освещены ключевые проблемы развития словарного фона английского языка, имеющие
непосредственное отношение к выявлению фрактальности языковых явлений с помощью как
когнитивной, так и синергетической интерпретации. В работе предложено авторское видение
структурированности концептуальной системы в фрактальном формате. Рассмотрены основные
принципы поддержания равновесия и упорядочивание в рамках концептосистемы. Сделан вывод о том,
что концептосистема английского языка существует и развивается согласно общим законам
фрактальной симметрии и самоподобия.
Garmash O. L. The Fractal Structure of the Modern English Vocabulary.
The article focuses on those key problems of the English vocabulary development, which have a direct relation
to the detection of fractal linguistic phenomena with the help of both cognitive and synergetic interpretation. In
this work, the author’s view on the conceptual system in the fractal interpretation is proposed. The basic
principles of organizing and maintaining the balance within the conceptosystem are considered. It is concluded
that the conceptosystem of the English language exists and develops according to the general laws of the fractal
symmetry and self-similarity. In addition, the perspectives of the cognitive research of the English vocabulary
development are grounded in the paper.
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ПРОБЛЕМИ УПОРЯДКУВАННЯ ТЕРМІНОСИСТЕМ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ
У СТАНІ ФОРМУВАННЯ
Дану статтю присвячено двом актуальним проблемам сучасної української термінології. А саме,
проблемам формування термінів та принципам їх стандартування. Проблема систематизації
української термінології є пошуковою у зв’язку з розширенням сфер практики комп’ютерної лінгвістики.
У статті проаналізовано принципи відмежування термінів від нетермінів. Розглянуто проблеми
запозичень, синонімії, омонімії, антонімії, полісемії в українській термінології.
Терміносистема української мови є основним інформативним шаром лексики, яка формувалась
впродовж століть, формується і нині. Увібравши все краще, створене українськими вченими попередніх
епох, сучасна українська наукова термінологія стала потужною базою, здатною задовольнити
різноманітні потреби суспільства. Як науково-технічна метамова вона знаходиться у постійному русі,
вдосконалюючи свій ядерний фонд та неологізуючись. "Основним завданням сучасного термінознавства
є практичний аспект – систематизація, упорядкування та стандартизація наявної наукової термінології"
[1: 5]. Цьому сприяє виявлення лексико-семантичних відношень у галузевих терміносистемах (Т. Панько,
Л. Симоненко, Н. Цимбал, Л. Малевич, Т. Лепеха та ін.), що стає теоретичним підґрунтям, на якому
можливе подальше вивчення семантичних процесів у різних терміносистемах.
Говорячи про термінологію, лінгвісти розрізняють: а) науку про терміни (у цьому відношенні все
популярнішою стає назва термінознавство); б) спеціальну лексику в складі певної мови (наприклад,
німецька термінологія); в) спеціальну лексику, що обслуговує окрему галузь науки або техніки
(наприклад, лінгвістична термінологія, газетна термінологія, термінологія прикладної лінгвістики) [2:
13]. Об’єктом нашого дослідження є українська термінологія. Предмет – формування та розвиток
української терміносистеми, її лексико-семантичні та структурні особливості, методи систематизації та
впорядкування. Мета – це з’ясування проблем сучасних терміносистем, що формуються (на прикладі
української терміносистеми прикладної (комп’ютерної) лінгвістики).
Актуальність проведеного дослідження зумовлена його орієнтованістю на ті мовознавчі концепції,
які конструктивно, на рівні теоретичного моделювання, відображають взаємозв’язки різного характеру
між мовою та мисленням (від робіт Б. О. Серебренникова і О. С. Мельничука до сучасних концепцій
І. Небески, О. С. Кубрякової та ін.). Логіка такого підходу зумовлена тим, що роботи з лінгвістичного
аналізу галузевих термінологій здебільшого орієнтуються на внутрішньомовознавчий опис термінів.
Наукова новизна полягає в тому, що вперше в українському мовознавстві предметом дослідження
виступає українська термінологія з прикладної (комп’ютерної) лінгвістики (П(К)Л).
Терміни – це слова (словосполучення), а слово є єдністю матеріального й ідеального. Саме у кожному
слові-терміні відображається його зв’язок з поняттям. Термінологи-практики, укладачі термінологічних
збірників і стандартів керуються комплексом визначених вимог, яким, на їх думку, має відповідати
стандартизована термінологія. Частіше лінгвістичні вимоги зводяться до того, що у стандартизованій
термінології не повинно бути синонімів і термін не повинен бути багатозначним; стандартизований
термін може мати короткий варіант та ін.
Сучасне термінознавство визначає специфічні ознаки терміна, які в сукупності відрізняють його від
загальновживаних слів: системність, точність, прагнення до однозначності, відносна незалежність від
контексту, наявність дефініції, функціональна усталеність, офіційність, стандартизованість, лаконічність,
нормативність, стилістична нейтральність, відсутність експресивності. Їх важливо врахувати в процесі
стандартування. Розглянемо загальні проблеми опису термінів, які стосуються, зокрема, й їхнього
стандартування. У зв’язку з розглядом термінів-словосполучень не уникнути питання чи є межі ускладнення
терміна-словосполучення, і чи важливий порядок компонентів у складі терміна-словосполучення.
Для лінгвістичного нормування термінології принципове значення має відмежування термінів від
нетермінів, а також від номенклатурних найменувань, які включаються до термінологічних словників
і тому помилково зараховуються до термінів. Номени – це слова, що називають конкретні об’єкти, якими
займається та чи інша наука [3: 34]. Система номенів незамкнена і так чітко організована, як система
термінів. Так, термін, лише співвідносно з поняттям, називає предмет, а номен лише співвідносно з
предметом отримує зв’язок з поняттям, зазвичай – з поняттям найблищого родового терміна. Так, номени
безпосередньо "прив’язані" до термінів, групуючись навколо родових понять [3: 35]. В українській мові
номени – це назви мов, говорів, літер, розділових і діакритичних знаків. Чітко розрізняє поняття
номенклатура і термінологія також О. С. Ахманова, вона стверджує, що термінологія – це система
понять даної науки, закріплених у відповідному словниковому вживанні. Номенклатура ж – це система
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назв для даної сукупності більш або менш конкретних об’єктів, що складають зміст різних частин даної
наукової галузі загалом. Звідси випливає, що номени, входячи до складу мови науки і техніки, не є
власне термінами.
Унаслідок інтенсивного розвитку науки і техніки, збільшення обсягу інформації виникає ще одна
проблема, що потребує уваги – це проблема полісемії термінів, яка виникає у зв’язку з
функціонуванням термінів у різних мовленнєвих контекстах. На сьогодні у мовознавстві можна виділити
два погляди на багатозначність терміна. Одні лінгвісти, визнаючи факт існування полісемії в
термінології, вважають її негативним явищем, оскільки вона зумовлює труднощі при створенні науковотехнічної документації та користуванні навчальною літературою, а також при перекладі з однієї мови на
іншу (Е. Ф. Скороходько, М. Л. Бонеліс, Я. А. Клімовицький, В. С. Кулебякін, Т. Г. Мішина та ін.). Інші
вчені вважають полісемію в термінології цілком звичайним і закономірним явищем, тому що термін – це,
насамперед, слово (чи словосполучення) в особливій функцій вираження спеціального поняття, і тому
йому природно притаманна багатозначність, яка в термінології розглядається як вияв природних законів
мови, спільності законів розвитку термінологічної та загальномовної лексики (В. П. Даниленко).
Чіткі логіко-семантичні межі терміна, звичайно, стримують прояв у ньому полісемії. Реалізація
процесу полісемії у термінології проходить не так як у загальновживаній лексиці. Термінологія
позбавлена можливості розвитку значення шляхом метафоричного переносу, тобто на основі схожості за
формою, кольором, дією та ін. [4: 66].
Вважається, що полісемія терміна залежить від складності його морфологічної структури. Чим
складніша структура терміна, тим виразніша його тенденція до однозначності. Як правило, прості й
похідні лінгвістичні терміни-слова – найбільш багатозначні, а терміни-складні слова і термінисловосполучення – здебільшого однозначні. Так, у термінологічному словнику з П(К)Л ключові терміни
мають набагато більше дефініцій, ніж похідні, які від них утворені.
Численні теоретичні дослідження лексики найрізноманітніших галузей знань на різних лінгвістичних
рівнях не вичерпали проблематики, пов’язаної з термінами. Це пов’язано з безперервним процесом і
швидкими темпами поповнення складу мови науки і техніки головним чином за рахунок нових термінів.
Термінологія відрізняється від інших пластів лексики значною кількістю запозичень з інших мов.
Запозичення у науковій термінології розглядається як межа між штучними і природними мовами. У
наукових роботах останніх років іншомовні слова трактуються як нормальна функція лінгвістичного
життя (В. Лейчик, Г. Онуфрієнко). Існують різні погляди на запозичення, це: 1) термінологічні
запозичення, основним чинником яких є семантична еквівалентність поняття; 2) запозичення,
використання яких ускладнює розуміння фахового тексту, з одного боку, а з другого, – порушує
гармонію власне мовного звучання та системи граматичних правил; 3) запозичення як чинник
інтелектуалізації мови загалом і наукової зокрема [5: 53].
На основі досліджень процесів термінологізації, які відбувалися і відбуваються в українській мові,
можна зробити висновок, що запозичення є закономірним об’єктивним явищем, яке не піддається
істотним обмеженням чи заборонам. Кожна розвинена мова намагається створювати власні
термінологічні відповідники до іншомовних запозичень. Такі думки породжують прагнення творити
свою лінгвістичну термінологію, а не користуватися запозиченою. Так, автори граматик 2 пол. XX ст.
вводять терміни для назв лінгвістичних понять на основі української мови: числівник, дієслово
(П. Дячан); іменник, прийменник, прислівник, займенник (О. Партицький); сполучник (О. Огоновський);
відмінок, прикметник, дієприслівник, оклик, спосіб, звукові зміни, прикладка, однина, множина
(С. Смаль-Стоцький, Ф. Гартнер) [6: 51-55].
Тому у мові часто паралельно існують та функціонують іншомовні терміни й автохтонні. Але варто
зазначити, що з часом, закріпившись у терміносистемі, запозичений термін набуває здатності до
семантичної еволюції на новому мовному ґрунті і під впливом нової лексико-семантичної системи. Ця
еволюція виявляється, по-перше, у трансформації (розширенні, звуженні) значення терміна; по-друге, у
його деривації і, по-третє – у його детермінологізації, тобто функціонуванні у неспеціальних текстах,
наприклад, у публіцистиці, офіційно-ділових тощо.
"Слова ніколи не існують самостійно, і нове слово повинне зіткнутися з синонімами й антонімами,
значення яких воно до певної міри змінить" [7: 28]. Синонімія в термінології має риси, які відрізняють її від
синонімії в загальновживаній лексиці. Синоніми в термінології – це терміни для одного й того самого
денотата, але які мають деякі відмінності у поняттєвому плані, крім того, можуть відрізнятися семантикою
словотвірних елементів, етимологією, ступенем сучасності та особливостями функціонування [8: 5]. У
мовознавців немає однозначної думки щодо синонімії в термінології. Деякі дослідники вважають, що
синонімія не бажана в термінології. О. Суперанська вважає, що наявність синонімів у науковому тексті
свідчить про недостатньо повне вивчення певного явища, яке потребує номінації. Лише ґрунтовне його
вивчення дає можливість виявити ту особливість, яка споріднює його з іншими явищами, названими
іншими, близькими за семантикою термінами [3: 49]. В. Даниленко наголошує на абсолютно протилежній
думці: терміни, які виражають певне поняття, як правило, не характеризують його з різних боків, а є
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дублетними найменуваннями, що ввійшли до термінологічної системи внаслідок мовних контактів і
різноспрямованих тенденцій у процесі її формування [4: 53]. Синонімія в термінології зокрема зумовлена
як лінгвістичними, так і екстралінгвістичними чинниками, а саме:

постійним розвитком наук, що супроводжується появою нових понять та бажанням дати
кожному поняттю найточнішу номінацію. Наприклад, лінгвістичне забезпечення / лінгвістичне
забезпечення роботи комп’ютера (два терміни, які мають свої дефініції).

паралельним уживанням запозиченого й автохтонного термінів: дистрибуція – контекстне
оточення; детермінованість – означеність; анафора – єдинопочаток.
Синоніми у термінологїї мають іншу природу ніж у загальнолітературній мові. Вони не виконують
стилістичну функцію. Причиною виникнення синонімів у термінології є різні джерела формування
термінів [4: 73]. У термінологічній лексиці реалізується семантичний різновид синонімії з властивими їй
функціями заміщення (запозичений термін – український термін, повний варіант найменування –
короткий варіант, словесне вираження поняття – символьне вираження) і уточнення (абревіатура і
відповідний термін-словосполучення) [4: 79].
Отже, на сьогодні у мовознавстві не існує однозначної думки щодо синонімії в термінології. Деякі
дослідники вважають її небажаним явищем, інші навпаки стверджують, що синонімія є фактом
формування терміносистеми. Для терміносистем, що знаходяться у стані формування, важливою також є
проблема омонімії.
Вітчизняні термінологи визнають, що омоніми як у загальновживаній, так і у спеціальній лексиці – це
слова, які однакові за формою, але мають різні значення. Однією з ознак омонімії в термінології, на
думку науковців, є наявність різних дефініцій в одноформних термінах: "Омонімічними можна вважати
такі терміни, які при зіставленні або порівнянні їх функціональних можливостей в інших
терміносистемах виражають різні значення у досліджуваній терміносистемі і можуть переходити в інші
терміносистеми з різними дефініціями" [9: 74]. Омонімія – це синхронічне явище в термінології, яке
ґрунтується на відсутності спільних сем у значеннях однакових за планом вираження термінів, термінів
однієї чи кількох споріднених або неспоріднених галузей знань та діяльності людини. Отже, терміниомоніми різняться всіма ознаками плану змісту.
Проблема омонімії постає перед лексикографами у процесі укладання словників при визначенні меж
окремого слова. На чільне місце вона висувається й у працях з комп’ютерної лінгвістики, метою якої є
автоматична обробка мовної інформації. Адже будь-яке дослідження, що ставить завдання ідентифікації
словоформ одного слова, – чи то машинний переклад, чи лінгвостатистичне вивчення текстів за
допомогою ЕОМ, чи аналіз функціонування граматичних категорій у мовленні, – не можна здійснити без
автоматичного усунення омонімії текстових одиниць.
Спостерігається закономірне явище міграції термінів з однієї наукової галузі в іншу, без якого
неможливий розвиток термінології, що також необхідно врахувати при стандартуванні. Відомо, що терміни
існують не ізольовано, а пов’язані з контекстом тієї науки, в якій вони виникли. Запозичений термін з іншої
галузі може набути цілком нового значення. Наприклад, алгоритм і надлишковість – терміни, що були
запозичені прикладною лінгвістикою з математики. Деякі слова стають міжгалузевими омонімами в
терміносистемах, отже, пильної уваги потребують їхні дефініції, інші терміни, що функціонують
паралельно в різних науках можуть частково змінювати свої значення (дефініції) [10: 57].
Отже, омонімія у межах термінологічної лексики істотно відрізняється від аналогічного процесу в
лексиці загальнолітературної мови хоча б за двома ознаками. По-перше, термінологія використовує лише
один різновид омонімії, а саме той, що є результатом семантичного розвитку слова, його
багатозначності. По-друге, омонімія по відношенню до термінології може бути охарактеризована тільки
як міжсистемне явище: або терміни різних терміносистем (деривація у лінгвістиці і у військовій справі),
або ці терміни лексико-семантичного способу утворення, що стали омонімами по відношенню до слів,
що їх породили (гусениця (танку), голова (села) загальнолітературної мови [4: 72].
У термінологічній лексиці реалізуються два типи антонімії – лексична і словотвірна. Лексичну
можна представити такими прикладами: слабкі і сильні взаємодії. Словотвірний тип антонімії
виражається регулярним використанням префіксів (або чергування префікса з нульовою морфемою):
знаковість – незнаковість компонентів терміна, передредагування – постредагування [4: 81].
При стандартуванні терміносистеми певної галузі дослідники керуються комплексом вимог, яким, має
відповідати термінологія. Ці вимоги стосуються таких проблем: межі терміна; термін / номен; дефініція;
однозначність / багатозначність; джерела формування термінології; синонімія / антонімія / омонімія.
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Дерба С. Н. Проблемы упорядочивания терминосистем, которые находятся
в состоянии формирования.
Данная статья посвящена двум актуальным проблемам современной украинской терминологии. А
именно, проблемам формирования терминов и принципам их стандартизации. Проблема
систематизации украинской терминологии является поисковой в связи с расширением сфер
практики компьютерной лингвистики. В статье проанализированы принципы различия терминов и
нетерминов. Рассмотрены проблемы заимствований, синонимии, антонимии, омонимии, полисемии
в украинской терминологии.
Derba S. M. Problems of Ranking and Terms Formation.
The article deals with two actual problems in the field of the modern Ukrainian terminology, namely, problems
of terms formation and principles of their standardization. The question concerning the investigation and
systematization of the Ukrainian terminology is of key-importance due to the widening of application spheres of
the computer linguistics. Foundations of allocation of terms are analyzed in the article. Problems of adoption,
synonymy, antonyms, ambiguity, polysemy are examined in the article.
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СТИЛІСТИЧНА КОНВЕРГЕНЦІЯ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: ПРАГМАТИЧНИЙ ТА
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
Cтаттю присвячено дослідженню типів стилістичної конвергенції у прозових і поетичних текстах
британських і американських письменників. Особливу увагу приділено конвергенції у детективних і
науково-фантастичних творах сучасних авторів. Основними типами конвергенції у прозі є тропеїчнофонетична та тропеїчно-синтаксична. Визначено, що конвергенції надають прозі поетичності, а їх
компоненти найчастіше мають концептуальний характер. Розглянуто особливості передачі
конвергенції у перекладі поезії.
Актуалізація мовних одиниць у тексті є одним із засобів, за допомогою яких письменник намагається
привернути увагу читача до певного фрагменту, події, думки, передати і підсилити важливу естетичну і
прагматичну інформацію. Поняття актуалізації (або висування) у західній лінгвістиці передається
лексемою foregrounding. Це поняття було запропоновано Я. Мукаржовським, який вважав, що функцією
поетичної мови є максимальна актуалізація висловлення [1]. Під актуалізацією, або висуванням,
розуміють "такі способи організації тексту, які фокусують увагу читача на певних елементах
повідомлення і встановлюють семантично релевантні відносини між елементами одного або частіше
різних рівнів" [2: 99].
До головних прийомів актуалізації відносять ефект ошуканого очікування (термін Р. Якобсона),
зчеплення (С. Левін), стилістичну конвергенцію (М. Ріффатер). З цих трьох прийомів найбільш виразним
і, водночас, на наш погляд, менш дослідженим є стилістична конвергенція.
Мета нашої роботи – виявити типи стилістичної конвергенції у прозових і поетичних текстах
залежно від компонентів цього прийому, визначити прагматичні та концептуальні аспекти конвергенції.
М. Ріффатер характеризує стилістичну конвергенцію як накопичення різних стилістичних засобів, які
надають експресивності висловленню [3:70-71].
Компонентами стилістичної конвергенції найчастіше можуть бути тропи, фоностилістичні та синтаксичні
засоби. Однією з особливостей функціонування стилістичних конвергенцій (надалі СК) є використання цього
прийому на початку або в кінці тексту, у так званих сильних позиціях. Оповідання американської
письменниці Кейт Шопен "Two Summers and Two Souls" включає СК у перших абзацах: It was in the country,
where she lived, and where her soul and senses were slowly unfolding, like the petals of some white and fragrant
blossom. (У цьому прикладі, як і в інших фрагментах, ми наводимо лише центральну частину СК). Наведений
фрагмент являє собою зразок тропеїчно-фонетичної СК, оскільки містить порівняння, розгорнуту метафору
та алітерацію. Письменниця підкреслює важливість зв’язку духовності людини з природою, і у цьому випадку
можна говорити про концептуальний характер метафори: ДУША – ЦЕ КВІТКА.
У першому абзаці відомого оповідання британського поета і прозаїка Ділана Томаса "The Dress"
туман описується як людина, як мати: But the mist was a mother to him, putting a coat around his
shoulders… The mist made him warm; he had the food and the drink of the mist on his lips; and he smiled
through her mantle like a cat. Цей фрагмент, як і весь великий абзац, є зразком тропеїчно-фонетичної СК –
Томас використовує розгорнуту метафору, порівняння, алютерацію. СК створює тут важливий
прагматичний ефект – природа (туман) не лише рятує людину від переслідувачів, але й турбується про
нього, як мати – годує, одягає, доглядає. Концептуальний характер метафори у наведеному СК
реалізується протягом твору: ПРИРОДА – ЖІНКА (МАТИ). Алітерація, 10-разовий повтор звуку [m] є
особливо важливим, оскільки алітерація є компонентом антропоморфної метафори mist-mother, ефект
якої підсилюється звуковою анафорою.
Варто зауважити, що СК переважно зустрічаються в авторській оповіді, причому у творах, де
діалогічність зведена до мінімуму, як у маленькому оповіданні К. Шопен "The Night Came Slowly". Це
оповідання включає 2 СК: на початку і в середині тексту. Перша СК є синтаксично-тропеїчною,
оскільки містить перелік, паралельні конструкції, антитезу та антропоморфне порівняння: I am losing my
interest in human beings, in the significance of their lives and their actions. Someone has said it is better to study
one man than ten books. I want neither books nor men; they make me suffer. Can one of them talk to me like the
night – the Summer night? Like the stars or the caressing wind?
Як і в оповіданні Томаса, у творі Шопен актуалізується семантично і прагматично близька
концептуальна метафора ПРИРОДА – ЦЕ ЛЮДИНА. Більше того, письменниця підкреслює перевагу
природи над людиною, споконвічну мудрість природи. Особливо ця ідея відображена у другій СК –
тропеїчно-фонетичній: The katydids began their slumber song. How wise they are! They do not chatter like
people. They tell me only: "sleep! sleep! sleep!". Непряма ономатопея підсилює прагматичний ефект
антропоморфних метафор і порівнянь.
© Ємець О. В., 2012
55

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 62. Філологічні науки

Стилістична конвергенція більш притаманна поетичній прозі, про що ми детально писали у своїй
роботі про поетичність прози Шопен і Томаса [4]. Водночас, як показало наше дослідження, науковофантастичні та детективні твори також можуть містити СК, переважно тропеїчно-синтаксичного типу.
Зокрема, романи і оповідання Агати Крісті та Рея Бредбері, романи сучасних авторів Сіднея Шелдона і
Фредеріка Форсайта включають стилістичні конвергенції.
У романі А. Крісті "The Clocks" СК використовується для опису книжкового магазину і директора
цього магазину, який розгубився і не міг навести лад у приміщенні: Inside, it was clear that the books
owned the shop rather than the other way about. […] He had the air of one who has given up an unequal
struggle. He had attempted to master the books, but the books had obviously succeeded in mastering him. He
was a kind of King Canute of the book world, retreating before the advancing book tide. Розгорнута
антропоморфна метафора взаємодіє із зворотним паралелізмом. СК доповнюється історичною алюзією.
Тут метафора має дещо парадоксальний характер – книги стають володарями людей. Водночас,
парадокс є іронічним, оскільки володар магазину став безпомічним. Цей епізод не є центральним у
романі, але іронічний ефект є значним.
Фредерік Форсайт – відомий сучасний письменник, автор популярних політичних трилерів. Його
оповідання, на відміну від романів, є більш поетичними. Оповідання "No Comebacks " – сумна і трагічна
історія кохання з парадоксальною кінцівкою. У середині тексту СК відображає саме тему кохання.
Основні компоненти СК – синтаксичні повтори та градація. Центральна частина СК – висловлення
головної героїні місіс Самерс, кохання якої домагається багатий плейбой Сандерсон: "Women live to be
loved and adore to be adored. They desire to be desired, but more than all these to get her a woman needs to be
needed". Це висловлення є певною мірою парадоксальним і водночас блискучим сучасним афоризмом,
яке відображає ставлення жінок до кохання.
Романи сучасного американського письменника Сідні Шелдона відзначаються цікавим сюжетом і
використанням історичних та літературних алюзій. Один з останніх романів Шелдона "Are You Afraid of
the Dark " містить СК у першій частині твору, яка базується на інтертекстуальній алюзії, що стає основою
для розгорнутої метафори, та синтаксичних повторах: When Kelly was very young, a kind boarder had read
to her Alice’s Adventures in Wonderland, and Kelly was fascinated by the way Alice escaped into a magic rabbit
hole. That’s what I need, Kelly thought, a way to escape. I can’t spend the rest of my life scrubbing toilets and
mopping floors and cleaning up after many strangers.
And one day Kelly found her magic rabbit hole. It was her imagination which would take her anywhere she
wanted to go.
Таку СК можна охарактеризувати як алюзивно-тропеїчну, оскільки повтори (перелік) відіграють
допоміжну роль. Інтертекстуальна метафора є досить парадоксальною і несподіваною, оскільки падіння
у кролячу нору зіставляється із втечею від повсякденної, нудної роботи, буденного життя.
Присутність алюзій у СК надає їм не лише багатозначності, але й поетичності. Оповідання і романи
видатного американського письменника Рея Бредбері містять багато літературних алюзій, які є
компонентами конвергенцій.
Це стосується оповідань "There Will Come Soft Rains", "And the Moon Be Still As Bright", "The Exiles"
та низки інших. В оповіданні "The Exiles" видатні письменники минулого По, Діккенс, Бірс є вигнанцями
з планети Земля і спостерігають з іншої планети. Тут СК має алюзивно-тропеїчний характер, але
синтаксичні повтори також є важливими: "I am a frightened and an angry man. I am a god, Mr Lickens, even
as you are a god, even as we all are gods, and our inventions – our people, if you wish – have not only been
threatened, but banished and burned, torn up and censored, ruined and done away with. The worlds we created
are falling into ruin. Even gods must fight!".
Стилістична конвергенція особливою мірою притаманна поетичному жанру. Оскільки поетична
функція є провідною у поезії і передбачає наявність виразових засобів, саме СК з її концентрацією
виразових засобів, їх взаємодією дозволяє виділити важливі фрагменти текстів. Такі фрагменти становлять
також перекладознавчий інтерес. На думку вчених, саме фрагменти текстів СК являють собою найбільше
розходження між оригіналом і перекладом, тобто СК є одним із складних аспектів перекладу [2: 102].
Матеріалом для дослідження перекладацького аспекту СК ми обрали твори американських поетес
Сари Тіздейл та Елли Уілкокс, які маловідомі в Україні і майже не перекладались.
Поетичні тексти С. Тіздейл багаті на тропи, є дуже емоційними і ліричними. Вони певною мірою
близькі до поезії А. Ахматової. Вірш "Let It Be Forgotten" містить порівняння, метафору та синтаксичні
повтори – анафору та паралельні конструкції, тобто є прикладом тропеїчно-синтаксичної СК. Перша
строфа поезії особливо насичена образністю:
Let it be forgotten, as a flower is forgotten;
Forgotten as a fire that once was singing gold;
Let it be forgotten for ever and ever,
Time is a kind friend, he will make us old.
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У перекладі Тетяни Родіонової передані порівняння, метафори, у т. ч. концептуальний аспект
метафори часу, а також повністю відтворені синтаксичні повтори:
Забудь усе, як забувають квіти,
Як забувають, що співала ватра золота,
Забудь усе на віки вічні,
Час – добрий друг – дарує нам літа.
В оригіналі порівняння взаємодіють з алітерацією – 6-разовим повтором звуку [f] у семантично
важливих словах fire, flower, forgotten. У перекладі цей повтор не такий очевидний і компенсується
звуками [з], [c]. Проте, на нашу думку останній рядок строфи, що містить розгорнуту метафору, яку
можна охарактеризувати як концептуальну метафору ЧАС–ЛЮДИНА, у перекладі дещо спрощений.
Тіздейл використовує метафоричну антитезу friend-will make us old, яка сприймається як парадокс. У
перекладі варто підсилити другу частину антитези:
Час – добрий друг – дарує старість нам.
Інший вірш С. Тіздейл відзначається емоційністю і мелодійністю, містить також тропеїчносинтаксичну СК:
I would live in your love as the sea-grasses live in the sea,
I would empty my soul of the dreams that have gathered in me…
Поезія відзначається високою концентрацією образності – сполученням метафор і порівнянь, а також
синтаксичними повторами – анафорою та паралелізмом.
У перекладі студентка 4 курсу Тетяна Родіонова повністю відтворила компоненти СК з мінімальними
лексичними замінами, лише із зміною поетичного розміру – заміною анапесту в оригіналі на сполучення
ямбу з анапестом:
Я житиму в твоїй любові, як водорості у морській воді,
Я звільню свою душу від мрій, що живуть у мені.
У дуже емоційному і гіркому вірші Елми Уілкокс "Solitude" основну роль відіграють паралельні
конструкції та антитеза, що базується на антонімічності дієслів (laugh-weep, rejoice-give). Така СК, що
охоплює всі три строфи, може бути охарактеризована як лексико-синтаксична, а тропи відіграють
допоміжну роль:
Laugh, and the world laughs with you;
Weep, and you weep alone […].
У перекладі антитеза та паралельні конструкції можна відтворити без особливих змін:
Смієшся, тобі посміхається світ;
Плачеш, нікого з тобою.
Проте конвергенції, де головну роль відіграють метафори і метаморфози, особливо з біоморфною
семантикою, що взаємодіють із синтаксичними виразовими засобами, у перекладі можуть зазнати певних
змін. Це відбувається, якщо перекладач намагається передати, передусім, складну образність оригіналу.
У ліричній поезії С. Тіздейл "Moods" авторка ототожнює себе і коханого з природою, себе – з дощем, а
коханого – з полем і землею. Перекладач Юлія Якимчук майстерно і точно відтворила метафоричну
образність, але не передала повністю анафору і паралелізм.
Moods
I am the still rain falling,
Too tired for singing mirth –
Oh, be the green fields calling,
Oh, be for me the earth!
Варіації
Я – злива безшумна, що тихо спадає
І вже не співає веселі пісні,
Стань полем для мене зеленим, чи гаєм,
О, будь для мене землею завжди!
Якщо в оригіналі у наведеній першій строфі актуалізується тропеїчно-синтаксична СК, то у перекладі
– в основному тропеїчно-фонетична. Ю. Якимчук підсилила ефект алітерації повтором звуків [з] та [л]
На наш погляд, анафору і паралелізм теж можна відтворити у 3 та 4 рядках; повторивши анафоричне
дієслово Будь:
Будь полем для мене зеленим, чи гаєм,
О, будь для мене землею завжди!
Ми навели лише декілька прикладів передачі СК оригіналу молодими перекладачами американської
поезії. Дослідження є перспективним і може бути продовжено на прикладі передачі ідіостилю одного
автора у перекладі.
Загалом, як показало дослідження, стилістичні конвергенції як у прозових, так і у поетичних текстах
мають концептуальний характер: ПРИРОДА-ЛЮДИНА (Томас, Шопен); ЛЮДИНА-ПРИРОДА
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(Тіздейл). У прозовому тексті СК надають тексту експресивності та поетичності, нерідко такі фрагменти
або оповідання є зразками поетичної прози. У наведених прикладах переважали тропеїчно-фонетичні
(Томас) та тропеїчно-синтаксичні СК, а у поезії Тіздейл – тропеїчно-синтаксичні СК, оскільки
конвергенції включають взаємодію кількох стилістичних засобів, значний ефект таких фрагментів
створюються завдяки синергії. Синергія – це комбінований вплив кількох чинників, дія яких істотно
переважає ефект кожного окремого складника [5: 647]. Саме завдяки цьому прагматичний ефект є дуже
значним в описі природи, емоцій, людських стосунків.
Така синергія спостерігається у СК у творах А. Крісті (метафори + синтаксичні засоби), С. Шелдона
та Р. Бредбері (метафори + алюзії +синтаксичні засоби).
Дослідження конвергенції може бути продовжено на прикладі творчості інших письменників, так і у
публіцистичних текстах. Інтерес становить визначення подібностей та відмінностей СК у прозі та поезії.
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Емец А. В. Стилистическая конвергенция в художественном тексте: прагматический и
концептуальный аспекты.
Статья посвящена исследованию типов стилистической конвергенции в прозаических и поэтических
текстах британских и американских писателей. Особое внимание обращается на конвергенции в
детективных и научно-фантастических произведениях современных авторов. Основными типами
конвергенции в прозе являются тропеико-фонетическая и тропеико-синтаксическая. Отмечено, что
конвергенции придают прозе поэтичность, а их компоненты чаще всего имеют концептуальный
характер. Рассмотрены особенности передачи конвергенции в переводе поэзии.
Yemets' O. V. The Stylistic Convergence in the Fiction Text: the Pragmatic and Conceptual Aspects.
The article is devoted to the investigation of stylistic convergence types in prose and poetical texts of the British
and American writers. The special attention is paid to the stylistic convergences in the detective and science
fiction texts by A. Christie, F. Forsyth, R. Bradbury. The major types of convergence are tropeic-phonetical and
tropeic-syntactical. It is discovered that convergences give poetry to the prose and their components have
particularly the conceptual character. The peculiarities of rendering convergences in poetry are considered,
including the use of compensation and some change of the poetical matter.
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ПОНЯТТЄВИЙ ЕЛЕМЕНТ СТРУКТУРИ КОНЦЕПТУ "ДЖЕНТЛЬМЕНСТВО"
Статтю присвячено вивченню поняттєвого компоненту концептуальної структури культурного
концепту "джентльменство" за допомогою дефініційного аналізу словникових тлумачень.
Проаналізовано інтенсіонал та імплікаціонал значення лексеми, що вербалізує досліджуваний
концепт. Зроблено висновки про деталізацію семних ознак лексеми "gentleman" у словникових
статтях й доповнення значення лексеми новими семами через розширення образу "джентльмена" у
свідомості носіїв мови. Увагу приділено побудові ядерно-периферійної моделі поняттєвої складової
концепту "джентльменство".
Актуальність нашого дослідження зумовлена антропоцентричною спрямованістю сучасної наукової
парадигми, в межах якої особлива увага приділяється дослідженню мовних феноменів у тріаді "мовакультура-пізнання". Поняття "джентльменство" є одним із ключових у менталітеті представників
англосаксонської культури, а М. В. Цвєткова ставить його в ряд дев’яти основних культурних концептів
англійців [1: 87]. Цей концепт зазнав змін як в британській, так і американській лінгвокультурах з
моменту його історичного формування, про що свідчать уявлення, образи, асоціації, які стоять за ним,
проте, які до сьогодні не набули належного вивчення в лінгвокультурології. Структура концепту
"джентльменство" не має чітких обрисів, тому є складним об’єктом дослідження. В нашій статті ми
пропонуємо розгляд одного з компонентів концептуальної структури ментального фрагменту
"джентльменство" – його поняттєві ознаки.
Культурний потенціал цього концепту в англосаксонській культурі виражається в необхідності
дотримання правил морально-етичної поведінки, непохитності усної джентльменської угоди,
відповідальності сильного за слабкого, а також благочинності. Ціннісні характеристики цього концепту
тісно переплітаються з іншим вагомим для англійців поняттям – "чесної гри" (fair play). Як зазначає
В. Карасик [2: 215], "норми джентльменської поведінки дуже гарні, вони є логічним розвитком норм
лицарської поведінки, але відрізняються тими ж обмеженнями, які властиві лицарському кодексові: ці
норми розповсюджуються тільки на своїх, тільки на тих, хто підходить апріорі під поняття
"джентльмен". Отже, в основі "джентльменства" лежить глибше поняття "джентльмен", яке має довгу
історію розвитку. Саме семантичні ознаки слова "gentleman" та деривативів ми приймаємо за поняттєву
складову досліджуваного концепту.
Метою дослідження є виявлення повного спектру поняттєвих характеристик концепту
"джентльменство", проведеного за допомогою аналізу дефініцій словникових статей філологічних і
тлумачних словників англійської мови; визначення інтенсіоналу й імплікаціоналу значення лексеми
"gentleman"; побудова ядерно-периферійної моделі поняттєвої складової досліджуваного концепту.
Якщо ми визнаємо існування поняттєвої складової концепту, то варто зупинитись на теоретичних
розвідках структури концепту та його компонентів. Дослідження питання архітектоніки концепту є
методологічно корисним і теоретично цінним, оскільки знання його структурних компонентів дозволяє
адекватно використати цілий комплекс дослідницьких методик. Імплімінтація останніх об’єктивно
сприяє виявленню самої сутності досліджуваного факту культури і мови. На думку М. О. Красавського
[3: 44], архітектоніка концепту як носія смислу може варіювати (за аналогією з мовним значенням)
залежно від ситуації його занурення в конкретний текст, конкретну ситуацію спілкування. Використання
концепту в різних культурно обумовлених ситуаціях (текстах) дає підстави говорити про його
варіативність, а точніше про певну нестабільність периферійної частини цього поняття. Варіативність
концепту є відомою, проте не виключається існування в ньому певних універсальних структур, що
слугують містками між значенням, свідомістю і людською культурою. Ці структури, на думку
О. П. Скiдана, фіксують специфічну предметність і способи її існування. Їх, вважає автор, варто називати
категоріальними структурами [4: 45].
Концепт, як і поняття, – одиниці когнітивного порядку. Архітектоніка концепту як структурносмислового утворення складніша за архітектоніку поняття. Згідно В. І. Карасика, концепт складається з
трьох компонентів: поняттєвого, образного і ціннісного [5: 8]. С. Х. Ляпін зазначає: "В глибині концепту
миготить поняття" [6: 27]. Такі судження асоціюються зі структурою лексичних значень слів, що
розроблена в семасіології.
Г. Г. Слишкін погоджується з В. І. Карасиком, що крім ціннісної складової до структури культурного
концепту входять поняттєвий й образний елементи [7: 6]. Поняттєвий елемент формується фактуальною
інформацією про реальний чи уявний об’єкт, що є основою для утворення концепту. Поняття – це "цілісна
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сукупність суджень … , в яких щось стверджується про диференційні ознаки досліджуваного об’єкту,
ядром якого є судження про найбільш загальні і в той же час суттєві ознаки цього об’єкту" [8: 456].
На відміну від інших елементів концепту поняттєва сторона завжди піддається рефлексії носіями
культури. До сфери поняттєвого елементу Ю. С. Степанов відносить "пласти" концепту. Дослідник
пропонує розрізняти три пласти чи компоненти, що є у кожного концепту: 1) основна актуальна ознака,
яка відома кожному носію культури, і є салієнтною для нього; 2) додаткова чи декілька додаткових
пасивних ознак, що актуальні для окремих груп носіїв культури; 3) внутрішня форма концепту, що не
усвідомлюється в повсякденному житті, відома лише спеціалістам, але визначає зовнішню, знакову
форму вираження концептів [9: 41-42]. Думку про будову концепту як "пластову" підтримують багато
сучасних дослідників (В. І. Карасик, Г. Г. Слишкін, Г. В. Токарев, І. А. Тарасова).
М. Ф. Алефіренко вважає, що взаємодоповнення цих пластів слугує доказом гармонійного поєднання
в концепті постійних і видозмінних компонентів. Стабільність і постійність забезпечує концепту його
внутрішня форма – першооснова концепту, що втілена у зовнішній словесній формі. Мовленнєвомисленнєва мобільність концепту опирається на динамічне співвідношення смислового змісту його
перших двох пластів – актуального й історичного. Завдяки цьому стає можлива модифікація історичного,
фонового змісту, актуалізація одних і погашення інших смислів. У цьому плані концепт залишається
незавершеним, структурно "відкритим" [10: 165].
Беручи до уваги зазначені вище теоретичні розробки питання архітектоніки концепту, поділяємо
думку, що структурними елементами культурного концепту "джентльменство" є його поняттєва, образна
й тілесно-знакова складові. Поняттєву складову культурного концепту утворюють різнотипні семантичні
ознаки: дефініційні / дистинктивні, що відрізняють його від суміжних концептів; ессенціальні / сутнісні,
що формують його концептуальні "фацети"; імплікативні, що виводяться з дефініційних; енциклопедичні
– дефініційно надлишкові [11: 57]. Ми зупинимось на вивченні дефініційних його ознак.
Аналіз дефініцій лексеми "gentleman" у 13 тлумачних і енциклопедичних словниках засвідчує
наявність від трьох (Merriam-Webster's Advanced Learners Dictionary) до тринадцяти сем (Webster's
Unabridged Dictionary) у словникових статтях кожного лексикографічного джерела. З усіх опрацьованих
тлумачень було складено узагальнений список із 16 семантичних ознак. Нескладні кількісні підрахунки
частоти згадування тієї чи іншої семи дозволили виокремити найактуальніші смисли у семантичній
структурі "gentleman". Щоб охарактеризувати інтенсіонал (змістове ядро лексичного значення),
проведемо аналіз найчастіше повторюваних ознак, а імплікаціонал (периферія семантичних ознак)
складатимуть менш частотні або поодинокі ознаки.
Інтенсіонал значення "gentleman" утворюють наступні семантичні ознаки:
1. a polite name for a man – фіксуємо дев’ять випадків вказівки на цю сему у словникових статтях:
Excuse me, this gentleman has a question for you (Cambridge Advanced Learners' Dictionary);
2. a man from a high social class – вісім посилань на цю семантичну ознаку в словниках:
He retired to his estate and lived the life of a country gentleman (Oxford Advanced Learners' Dictionary);
3. a man who is cultured, courteous, and well-educated – вісім посилань у словникових дефініціях: Thank
you – you're a real gentleman (Oxford Advanced Learners' Dictionary);
4. a manservant; a valet – знаходимо шість випадків вживання даної ознаки:
Jeeves was Bertie Wooster's gentleman (WorldNet 3);
5. a man who treats other people in a proper and polite way – п’ять вказівок на цю сему в словниках:
It's the mark of a gentleman to stand up when someone enters the room (Cambridge Advanced Learners'
Dictionary);
6. a man of independent means who does not need to have a wage-paying job – характерні п’ять зазначень
у словниках:
He's too much a gentleman to be a scholar (American Heritage Dictionary).
Близько до ядра значення за кількістю зазначень у дефініціях опиняються чотири семи:
7. a man of gentle or noble birth – чотири посилання в словникових статтях:
He's a gentleman by birth (Merriam-Webster's Advanced Learners' Dictionary);
8. a man who is a member of a representative legislative body – чотири посилання у словниках:
The chair recognizes the gentleman from Massachusetts (Random House Webster's Unabridged Dictionary);
9. a man from a family in a high social class – чотири посилання в тлумаченнях:
Christian came from a long line of English country gentlemen (American Heritage Dictionary);
10. a man of gentle birth, who was entitled to bear arms, ranking above a yeoman in social position – три
посилання в словниках:
Those whose right to bear arms was not established had to sign a form of disclaimer … to the title of
gentleman (Webster's Unabridged Dictionary).
Імплікаціонал значення лексеми "gentleman" утворюють семантичні ознаки, що двічі або один раз
зустрічались у словникових визначеннях. Серед них:
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11. a male attendant upon a king, queen, or other royal person, who is himself of high birth or rank – два
випадки зазначення;
12. a man who combines gentle birth or rank with chivalrous qualities – два випадки зазначення:
The law of the land requires an officer of the United States armed forces to be a gentleman (Webster's
Unabridged Dictionary);
13. a man who does not engage in any menial occupation or in manual labor – два випадки зазначення:
Ruled that he could not compete because he had once worked with his hands and was therefore not a
gentleman (Webster's Unabridged Dictionary);
14. an amateur cricketer – один випадок зазначення;
15. a formidable or dangerous opponent not to be trifled with – один випадок зазначення:
I must confess I do not like the gentleman, and would rather fight two Indians than one of these bears
(Webster's Unabridged Dictionary);
16. a man belonging to the landed gentry – один випадок зазначення.
Така деталізація семних ознак лексеми "gentleman" свідчить, по-перше, про тривалу історію розвитку
значеннєвої сторони цієї лексеми, адже етимологічно лексема виникла в XII столітті, підтвердження цьому
знаходимо в Вебстерському словнику: "Etymology: Middle English gentil, from Latin gentilis "of the same clan
or family or race", from gent-, gens "clan, family, race" (from the stem of gignere to beget) + -ilis -ile (Webster's
Unabridged 3). У британській культурі образ джентльмена починає активно розвиватися в XIII столітті і
включає характеристики "благородне походження" і "багатство". Впродовж наступних століть образ
збагачувався новими складовими, серед яких ключовим стає уявлення про манери джентльмена. До кінця
XVIII століття образ репрезентують два основні варіанти: a real gentleman and a perfect gentleman.
По-друге, на широкий спектр семантичних ознак впливає частота вживання слова у різних
мовленнєво-комунікативних ситуаціях. Лексема "gentleman" є однією із 3000 найчастіше вживаних в
англійській мові, про що вказано в словнику Collins COBUILD 5: "The word is one of the 3000 most
common words in English".
По-третє, на варіативність семантичних характеристик впливає неоднозначне сприйняття носіями
американського й британського варіантів англійської мови суб’єкту, що стоїть за лексемою "gentleman", і
його вагомості в національно-культурній специфіці суспільства. Аналіз сучасних словникових дефініцій
дозволив чітко окреслити ядро і периферію поняттєвої складової концепту і на їх основі сформулювати
основні змістові характеристики "джентльменства".
Структурування поняттєвої складової "джентльменства" репрезентуємо у вигляді рисунку ядернопериферійної моделі.
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Рис. 1. Ядерно-периферійнa модель.
Рисунок свідчить, що в англомовному суспільстві джентльменство визначається, передусім, за
набором поведінкових характеристик (ввічливе, привітне ставлення до оточуючих); обов’язкова хороша
освіта, гарне виховання і манери. До ядра поняттєвої складової входить також високий соціальний статус
і фінансове благополуччя. Значно втратила своє значення в сучасному суспільстві така поняттєва ознака,
як приналежність до "голубої крові", адже семи "благородне походження" і "народження в сім’ї з
верхівок суспільства" відходять до периферії значення. Смисли "володіння титулом, приналежність до
дрібного дворянства, право на герб", що історично асоціювалися з джентльменством, втратили свою
актуальність в умовах сьогодення.
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До крайньої периферійної зони входить ще одне історично обумовлене значення – "служіння королю
чи королеві", і розвинулися нові смислові елементи "джентльменська поведінка у умовах конкуренції",
"відмова від фізичної праці і в праці в сфері обслуговування", і характерною ознакою джентльменства є
"поєднання високого походження і хороших манер".
Проведений аналіз словникових дефініцій уможливив виокремлення поняттєвої основи концепту
"джентльменство" за допомогою побудови ядерно-периферійної моделі семантичних ознак лексеми
gentleman та деривативів.
Перспективним є дослідження інших структурних компонентів концепту "джентльменство", а саме
його образного і вербального компонентів, на основі актуалізації концепту в художніх прецидентних
текстах англомовної літератури.
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Есипенко Н. Г. Понятийный элемент структуры концепта "джентльменство".
Статья посвящена изучению понятийного компонента концептуальной структуры культурного
концепта "джентльменство" с помощью дефиниционного анализа словарных толкований.
Проанализированы интенсионал и импликационал значения лексемы, вербализирующей исследуемый
концепт. Сделаны выводы о детализации семных признаков лексемы "gentleman" в словарных статьях и
дополнении значения лексемы новыми семами из-за расширения образа "джентльмена" в сознании
носителей языка. Внимание уделено построению ядерно-периферийной модели понятийного компонента
концепта "джентльменство".
Yesypenko N. G. The Notional Element of the Concept "Gentlemanliness" Structure.
The article deals with the notional element of the conceptual structure of the cultural concept
"gentlemanliness". The analysis of the dictionary definitions serves as a scientific tool for the notional
element differentiation. The intensional and the implicational parts of the lexeme meaning which verbalizes
the concept have been analyzed. The conclusions are drawn about a detailed indication of the semantic
features of the lexeme "gentleman" in the dictionaries. The meaning of the lexeme has been extended by new
semes while the image of a gentleman expanded in the minds of language bearers. The nuclear-periphery
model of the notional element of the concept has been elaborated.
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"СВОЄ" ТА "ЧУЖЕ" У ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ ТА СТРУКТУРІ МОВНОЇ
ОСОБИСТОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА
У статті розглянуто поняття "інакшість" / "чужість" як важливі евристичні концепти теорії
перекладу під різними кутами зору: під чужим розуміється мова оригіналу для реципієнта, а також
його культурна приналежність, літературна традиція, авторська картина світу. Виділено групи
перекладачів, переважно в українсько-німецькому контексті, із різним співвідношенням свого і чужого у
структурі мовної особистості, що залежить від умов формування мультикультурної складової їхньої
особистості, наприклад, місця проживання чи освіти.
Протягом останніх десятиліть ціла низка гуманітарних дисциплін активно працює із термінами
"інакшість" / "чужість", запозиченими у філологію з філософії та культурології [1; 2]. "Інакшість" є
ширшим поняттям, ніж "чужість", воно виступає центральним елементом теорії відмінності. Інакшості /
чужості протиставляється власна (національна чи етнічна) ідентичність, "своє", від усвідомлення якого
залежить сприйняття індивідом чужої культури. Інакшість стає також певним орієнтиром, горизонтом
для пізнання своєї власної ідентичності, бо без відчуття інакшості не може бути розуміння власної
ідентичності. Б. Вальденфельз розглядав опозицію між інакшістю та власною ідентичністю у трьох
вимірах: інтрасуб'єктивному, оскільки сама наявність інакшого веде до генези розуміння себе самого;
інтерсуб'єктивному, тобто, комунікативному, коли суб’єкт сприймає своє "я" як інше стосовно його
комунікативного партнера у мовному та соціальному планах; і, зрештою, міжкультурному, коли суб’єкт
пізнає іншу мову, історію, культуру [3:17].
Метою даної розвідки є описати інакшість як поняття теорії перекладу, водночас – структурний
елемент мовної особистості перекладача у його зіставленні зі своїм. Актуальність такого дослідження
пов’язана з антропоцентричним спрямуванням сучасних перекладознавчих студій, котрі все частіше
звертаються до такого об’єкту дослідження, як мовна особистість, розглядаючи його у плані культурного
посередництва. Оскільки вітчизняне перекладознавство лише спорадично висвітлювало проблему
відображення свого та чужого, то стаття претендує на наукову новизну.
Теоретичним вихідним пунктом для розвідки є точка зору про те, що відображення чужої культури не
може бути вірним мімезисом, тобто репрезентацією цієї культури, а швидше проекцією стереотипів,
страхів та прагнень реципієнта (в т. ч. і перекладача). У зіткненні різних культур перше, що відчувають
комуніканти – інакшість мовлення чужинців, а поступово проявляється й інакше сприйняття світу,
інакшість ціннісної шкали тощо. Переклад покликаний подолати цю чужість, забезпечити розуміння між
комунікантами. Художній же переклад ставить перед собою більш об'ємне завдання – репрезентувати
одній культурі продукт творчості іншої, забезпечивши при цьому його повноцінну рецепцію у новій
культурі, тобто, міжкультурний обмін [4].
У короткій статті важко оглянути різні теорії про "чуже", що розвинулися останнім часом у сучасній
європейській культурології, теорії міжкультурної комунікації, в літературознавстві та в
перекладознавстві. Торкнемося лише деяких тез, релевантних для художнього перекладу.
Перекладознавство розглядає текст оригіналу як чуже, а процес перекладу – як трансфер цього тексту
з чужої мови і чужої культури у свою, або як засвоєння чужого. Під чужим розуміється чужа мовна
система і чужа культура, в т. ч. чужа літературна традиція, а ще більше − чужий світогляд / чужа картина
світу. В. Беньямін писав, що всякий переклад є лише попереднім "засобом подолання чужості мов" і
пояснював це тим, що "відношення змісту до мови в оригіналі зовсім інше, ніж у перекладі" [5: 4: 5].
Ф. Льонкер та Г. Турк говорять як мінімум про три темпорально детерміновані форми чужості в
літературі, котрі вимагають дискурсивного подолання при перекладі. Це чуже, виражене в реаліях, чуже
у способі зображення та чуже в інтерпретації культури [6: 527-541]. Прихильники герменевтичного
підходу вбачають у цій ситуації дві можливості для перекладача: або реципієнт (перекладач) визнає
інакшість / чужість твору та вихідної літератури, або ж розчиняє її у власній картині світу.
Все ж викликом для перекладача стає не стільки чужа мова з її іншими мовними парадигмами,
побудовою речень та глибинною структурою, скільки культурна чужість, коли у цільовій мові відсутній
певний контекст, ситуативна риса, культурний феномен, концепт. Чужа культура і чужий світогляд
текстуалізуються та концептуалізуються у тексті оригіналу, у ході рецепції перекладачем відбувається зсув
концептів у бік приймаючої культури, у ході перекладу – текстуалізація сприйнятого та інтерпретованого
перекладачем цільовою мовою. Переклад можна вважати конкретизацією чужості, котра, власне, виникає
лише на перехресті мов, культур чи літератур. Як би не розглядався переклад – як засвоєння чужого
цільовою літературою чи як присвоєння чужого, − інакшість проявляється саме у перекладі. І не зважаючи
на те, що чужомовний текст в ідеалі сприймається цільовим читачем як здобуток своєї літератури, він все ж
залишається чужим, тому науковці говорять про подвійну чужість тексту перекладу: стосовно оригіналу та
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стосовно приймаючої літератури, розуміючи під цим як інші якісні показники перекладу (як мінімум – інші
слова) порівняно із авторським текстом, так і інші літературні й культурні традиції [7: 28]. Досить часто
переклади детальніші за оригінал, чіткіші, у прямому значенні слова − конкретніші. В. Коппенфельз
припускає, що в перекладеному тексті відображається герменевтичний процес, тобто впізнаються
намагання перекладача не лише зрозуміти підтекст, але й інтерпретувати його, що можна прослідкувати на
прикладі розкриття метафор (коли передається конкретне значення метафори і вона втрачає смисловий
потенціал), у частотнішому вживанні перефраз (для забезпечення розуміння багатозначного чи складного
вислову), експлікації імпліцитної інформації [8: 148].
У процесі відтворення оригіналу між елементами тексту часто виникають інші ієрархічні зв'язки та
з'являються інші оцінкові відтінки, що відображають різні культурні, соціальні, релігійні, моральні,
ідеологічні позиції автора та перекладача. Окрім того, перекладений текст має у цільовій мові іншу
функцію та інший авторитет, ніж оригінал у своїй літературі, оскільки він є продуктом свідомого вибору,
продуктом посередництва. Висловлюється думка, що "культурні та ідеологічні чинники не тільки
впливають на вибір чужих текстів для перекладу, але й на семантику і синтаксис перекладу, хоча
перекладачі це не завжди усвідомлюють" [9: 232]. Цікавими є ідеї М. Бахтіна про те, як в ідеалі поводитися
із чужим, щоб подолати його чужість, не перетворюючи його у своє шляхом будь-яких замін, шляхом
модернізації чи "невпізнавання" цього чужого [10: 350-352]. Але ж проблеми перекладу виникають не в
самому оригіналі, а при зіткненні оригіналу, особистості перекладача та мовно-культурної системи цільової
літератури. Водночас, багато перекладознавців вважають, що наполягання перекладача на чужості
оригіналу для приймаючої культури, котре проявляється у зносках або коментарях перекладача, вказує на
визнання того факту, що відмінність між культурними контекстами нездоланна, перекладність є
проблематичною і тому продукт роботи перекладача не може мати остаточного характеру [7: 34].
Таким чином, інакшість / чужість можна розглядати як центральне евристичне поняття
перекладознавства. Певний переклад твору чужомовної літератури є частиною концептуалізації
конкретного сегменту чужого, перехрестям аналітичної та інтерпретаційної роботи перекладача із чужою
думкою. Водночас, переклад відбувається з позицій власної мови, літератури та культури загалом, за
мірками яких розглядається чуже. У цьому контексті варто зазначити, що іноземний читач сприймає чуже,
слідуючи тією стежкою, котру вказує йому перекладач. Від перекладача залежить, наскільки він наблизить
свого читача до чужого автора, чужої країни, чужої культури. Німецький теоретик перекладу
Ф. Шляєрмахер вважав, що перекладений текст мусить по максимуму рівнятися на оригінал, навіть якщо у
цільовій мові ця чужість вислову відчуватиметься, інакше у перекладі втратиться "дух мови" [11: 38-39].
Оскільки останнім часом світ глобалізується, зміни відбуваються і в сприйнятті чужого, точніше кажучи,
чужого стає менше, однакового − більше. Дослідниця М. Гольденрід, розмірковуючи про історичні зміни
категорії чужості, приходить до висновку, що поступово, разом із процесами глобалізації у постмодерній
літературі, межа між сприйняттям чужого як екзотичного нівелюється, оскільки де б не був автор, чуже
проектується чи натикається на власне "я" [12: 213], особливо це стосується людей, котрі виростають у
мультикультурному середовищі або ж тих, хто засвоїв чужу мову і достатньо добре познайомився з чужою
культурою. До останніх належать у більшості випадків сучасні перекладачі, оскільки можливості для пізнання
чужого у сьогоднішньому світі значно розширилися порівняно навіть із XX століттям.
Якщо розглядати перекладачів у царині художнього перекладу XX – XXI століть, то можна виділити
кілька груп митців, котрі відрізняються своєю позицією щодо знаходження між своїм та чужим. До
першої групи ми віднесемо традиційних перекладачів XX століття, котрі познайомилися з чужою
літературою лише через цю літературу та літературу загалом. До цієї когорти належать, напр., наші
перекладачі Максим Рильський, Микола Лукаш, Григорій Кочур, Микола Зеров, Євген Попович,
Петро Таращук, англійська перекладачка Віра Річ. Безперечно, переклади цих митців змогли з'явитися
лише завдяки зануренню у літературні глибини, наполегливим зіставленням свого й чужого у текстах
різних авторів та жанрів, аналізу усіх доступних джерел. Адже за радянських часів не можна було й
думати про те, щоб український письменник чи перекладач зміг бодай на кілька місяців поїхати за
кордон. І незважаючи на це, ці титани пізнання (саме так!) спромоглися добратися до глибин авторських
інтенцій, культурних контекстів, справитися з мовними труднощами. На нашу думку, чуже залишалося
для них чужим, про їхню подвійну культурну приналежність говорити не можна, але перекладачі змогли
більше чи менше до нього наблизитися і наблизити свого читача. Міру наближення, котру вибирає для
читача перекладач, можна, очевидно, опосередковано визначити за тими стратегіями, котрі переважають
у перекладі. Це, передусім, стратегії очуження та одомашнення.
До другої групи віднесемо перекладачів, котрі виростали і отримали освіту в мультикультурному
середовищі, котрі з дитинства засвоїли поряд з рідною ту мову, якою вони перекладали. Широкі
можливості для формування такої мовної особистості майбутнього перекладача утворилися, напр., у
східних землях Австро-угорської монархії, де представники щонайменше п’яти різних націй,
проживаючи довший час поряд один з одним, увібрали в себе те розмаїття культурного симбіозу, котрий
дозволив прийняти толерантні австрійські закони, на відміну від царських. Саме у таких умовах зростав
та шліфувався перекладацький хист українських письменників та перекладачів Івана Франка чи Ольги
Кобилянської, австрійського перекладача з української Вільгельма Горошовського чи першого
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перекладача творів Т. Шевченка Йоганн-Г. Обріста. Цікаво, що представники української національної
культурної еліти, як і, до речі, асимільовані євреї, котрі проживали в Австро-Угорщині, засвоїли поряд зі
своєю − культуру німецькомовного культурного простору як культурну домінантну у державі. Тому
вважаємо, що мовна особистість таких перекладачів є мультикультурною, її когнітивний, мовний та
психологічний компоненти майже однаковою мірою корелюють із двома культурними контекстами.
Водночас, представники німецько-австрійського культурного ареалу, котрі жили і виховувались у
слов'янських провінціях Австро-Угорщини, пізнавали культуру інших народів імперії швидше як
екзотизм, на той час майже невідомий Західній Європі. Деякі з них були зачаровані милозвучністю мови,
пісень чи багатством звичаїв українського населення імперії, як наприклад, К.-Е. Францоз, Л. ф. ЗахерМазох чи Й. Рот, у творчості котрих яскраво звучать українські теми, а крізь стрій їхньої мови − мелодія
етнічно барвистого мовного середовища. Вважаємо, що і німецькомовні перекладачі, зростаючи у такому
середовищі, наближалися до мультикультурної особистості, але на когнітивному рівні перекладачі
німецько-австрійського походження залишалися моноетнічною особистістю, бо їхня картина світу
сприймала слов'янське як чуже, хоч і знайоме з дитинства, їхня освіта не враховувала слов'янський
контекст і лише свідома мотивація перекладача направляла гносеологічну складову мовної особистості
на пізнання чужого, в той час як І. Франко та О. Кобилянська однаковою мірою жили у двох мовах та не
сприймали німецькомовну культуру як чужу.
До наступної групи перекладачів відносимо тих, хто був вихідцем з однієї культури, але жив довгий
час посеред іншої, поступово сполучаючи таким чином своє та чуже у своїй ідентичності. Це, наприклад,
українець Михайло Орест, що після війни залишився у Німеччині та перекладав українську літературу,
так само й Анна-Галя Горбач, перекладач і науковець родом з українських Карпат, котра виїхала до
Німеччини ще перед Другою світовою і стала найпершим популяризатором української культури у
німецькомовних країнах. Надзвичайно цікава мовна особистість перекладача Юрія Клена, котра
утворилася внаслідок сполучення німецького коріння з поліфонічним дитинством на Поділлі,
російськомовної освіти із германсько-слов'янськими студіями, спілкування з українською інтелігенцією,
та зрештою − зі знаходженням себе як українського поета. Звичайно, дослідження мовної особистості
таких перекладачів має цікаві перспективи.
До останньої групи віднесемо молодше покоління сучасних перекладачів (з німецької − Петро Рихло,
Тимофій Гаврилів, Юрко Прохасько, Ольга Сидор, Софія Онуфрів, з української − Алоїз Вольдан,
Клавдія Дате, Сабіне Штьор, Юрій Дуркот, Гаральд Фляйшман), які познайомилися із чужою культурою
безпосередньо, маючи змогу як вивчати її літературу, так і спілкуватися з носіями цієї культури на її
автохтонній території. Вони не лише бували в Німеччині / Австрії чи для німців – в Україні, але й
працювали в інших країнах над проектами, мали серйозні знайомства, можна сказати, вільно
орієнтувалися у культурі цих країн, тобто їхня ідентичність як перекладача знаходилася між культурами,
але на відміну від представників попередньої групи залишилася моноетнічною.
Звичайно, пізнання нової мови та культури є безконечним процесом. Саме сприйняття та образ чужого
виявляються змінними, оскільки після кожного визначення меж чужості просторового, мовного чи
культурного елементу закономірно слідує його пізнання, і межі між своїм та чужим посуваються. При
цьому чуже для перекладача не зникає, але його виміри поступово зменшуються, нівелюються, пересікають
кордони власного "я", перекладач шукає розуміння чужого не стільки в пізнанні оригінального твору як
продукту чужої культури (що релевантно для перекладачів першої групи), скільки у власному "я", котре
розуміється на чужій культурі (що характерно для представників інших груп).
Таким чином, розуміння свого та поступове невпинне пізнання чужого у картині світу сучасного
перекладача конструює його динамічну мультикультурну ідентичність. Перспективним видається
порівняльне дослідження мовних особистостей представників різних виділених нами груп з метою
визначення стратегій поводження із чужим у ході перекладу.
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Матеріал надійшов до редакції 26.01. 2012 р.
Иваницкая М. Л. "Свое" и "чужое" в теории перевода и в структуре языковой
личности переводчика.
В статье рассмотрены понятия "неодинаковость"/ "чуждость" как важные эвристические концепты
теории перевода под разными углами зрения: под чужим понимается язык оригинала для реципиента,
его культурная принадлежность, литературная традиция, авторская картина мира. Выделены группы
переводчиков, в основном, в украинско-немецком контексте, с разным соотношением своего и чужого в
структуре их языковой личности, что зависит от условий формирования мультикультурной
составляющей их личности, например, от места проживания или от образования.
Ivanyts'ka M. L. "Selves" and "Others" in the Theory of Translation and within the Structure of the
Translator's Language Identity.
The article presents the characteristics of "alterity" / "unfamiliarity" as the significant heuristic concepts in the
philosophy and cultural studies. It also defines the traits of alterity relevant to the translation science from the
different aspects. The source language is alien to the recipient, whereas the cultural identity of the source, its
literary tradition, and author's world view are alien to the translator. Some groups of translators are classified
within the field of Ukrainian-German translation having different correlation of selves and others in the
structure of their language identity, which depends on the conditions that shape the multicultural constituent
part of their personalities, such as their national origin, domicile or education.
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ПЕРЕДАЧА ЗНИЖЕНОЇ ЛЕКСИКИ В ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ
(НА МАТЕРІАЛІ КНИГ ЧАКА ПАЛАНІКА)
Статтю присвячено проблемам передачі стилістично зниженої англійської лексики в художніх творах,
перекладених російською та українськими мовами. Проаналізовано переклади творів Чака Паланіка "Tell
All", "Fight Club", "Invisible Monsters", "Rant: A Biography of Buster Casey", "Stranger than Fiction".
Виявлено морфологічні, семантичні та текстуальні рівні експресивності в українських та російських
варіантах тексту (знижений, негативний і нейтральний).
Об’єктом дослідження обрано проблему передачі зниженої лексики англійської мови українською та
російською, предметом – передача ненормативної (обсценної) лексики при перекладі творів Чака
Паланіка. Мета дослідження – виявити особливості передачі зниженої лексики в творах Ч. Паланіка в
оригіналах та перекладах – як офіційних, так і "мережевих". Актуальність теми зумовлена широкою
популярністю як самого Чака Паланіка, який має найбільшу кількість послідовників в Інтернеті, так і
його творчості (про що свідчить вихід однойменного фільму "Бійцівський клуб", що був відзначений
безліччю нагород). Новизна статті, на наш погляд, полягає в комплексному аналізі проблем передачі
зниженої лексики при перекладі сучасної художньої літератури. Метод дослідження – перекладацький
аналіз. Матеріалом дослідження є книги Чака Паланіка англійською мовою: "Fight Club", "Tell All",
"Invisible Monsters", "Rant: A Biography of Buster Casey", а також переклади вищезазначених творів,
виконані В. Завгороднім, А. Івахненко, Ю. Волковою, Т. Покідаєвою, К. Мартинкевич та В. Наріжною.
Сучасна світова література прагне до натуралізму, і лексика, що в ній вживається, від просторіччя до
табуйованої лексики, стає яскравим тому доказом. І хоча відношення до неї дуже неоднозначне, вона
складає невід’ємну частину сучасного лексикону. Тлумачний словник української мови [1] визначає
розмовну / знижену лексику як притаманну усному мовленню. Згідно з іншими джерелами, знижена
лексика – це лексика, що відрізняється від літературного мовлення або мовного стандарту [1].
В поданій статті ми проаналізуємо ступінь експресії як в мережевих, так і офіційних перекладах.
Хотілося б відзначити, що мережеві переклади (під впливом Д. Пучкова, він же Гоблін) більш
експресивні, і часом навіть занадто експресивні. Так, у неофіційному перекладі Д. Савочкіна зворот "puts
up with all my bad behavior" переданий як "ложила на мое плохое поведение", хоча словник Lingvo дає
переклад словосполучення "puts up with" як "смириться, терпеть". Таким же чином проста фраза "I am
Joe's Hard Drive" була спотворена і набула вигляду "Я – крутые яйцы Джо", незважаючи на те, що "hard
drive" означає "накопитель на жестких дисках, жесткий диск". Навіть при всій неуважності неможливо
було не помітити наступне речення, де було зазначено: "I remember everything" – і, таким чином,
роз’яснює, що ж насправді таке цей "hard drive".
Далі ми б хотіли розглянути експресивні значення англійського дієслова "to fuck" (бран.) і
прислівника "fuck". Сучасний тлумачний словник англійської мови [2] визначає дієслово "to fuck" як "to
show that you are very angry at something or someone, or that you do not care about them at all", і лише
другим значенням представлене "to have sex with someone". Значення англійського дієслова "to fuck" та
українського "трахатися" в більшості випадків не збігається, саме тому фраза з книги "Tell All" "Lilly,
darling," says Dior, "it’s a fucking atom bomb!" може не містити жодних натяків на статевий акт, а
перекладатися як "Лілі, люба, – каже Діор, – це ж бісова / клята атомна бомба". Наступним прикладом
низького рівня експресії вищезгаданого дієслова може послужити приклад з тієї ж книги: "For fuck’s
sake, stop!". Молодіжний словник англійської мови [3] визначає цей вираз як "sort of like "for god's sake",
"for heaven's sake, etc". Отже, російською / українською мовами необхідно було підібрати еквівалент
словосполучення "заради Бога, заради всіх святих" і представити його в лайливій формі. У перекладі
А. Івахненко запропоновано варіант "Та твою мать, зупиніть!".
У перекладі Ю. Волкової роману "Invisible Monsters", котрий у Росії більш відомий як "Невидимки",
словосполучення "fuck off" передано з неймовірним пом’якшенням експресії, а саме "вы меня достали", у
чому зовсім не було потреби. Все той же Молодіжний словник англійської мови [3] дає таке визначення
цьому вислову: "Used in the imperative as a signal of angry dismissal", а визначення "fuck off" за словником
російської мови – "от...сь" [4]. Взагалі, жанр психологічного трилера передбачає, що читач уже повнолітній і
здатний правильно усвідомити причину вживання лексики подібного роду в творах. Перекладач повинен
передавати безпосередньо те, що написано, і не намагатися пом'якшувати автора, аби не здатися неосвіченим і
не надягати на нього свого роду маску. Питання етики в даному випадку відноситься не до автора, і тим паче
не до перекладача, який перекладає дану літературу, а до видавців, що не позначають подібну літературу
спеціальними знаками (напр. американське Parental Advisory, Explicit Lyrics та ін.). У романі "Невидимки"
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Ю. Волкова передавала цей вислів як блякле "вы меня уже достали", тим самим знижуючи експресивність
даної конструкції, яка в грубій формі просить адресата якнайшвидше піти. У той же час, речення "Or worse,
"Back off, you old troll, or I’ll call a cop" було перекладено за допомогою необґрунтованих трансформацій, і в
результаті ми бачимо занадто експресивний вислів: "Чеши отсюда, старая б...дь, а то позову копов!" Словники
англійської мови [4] дають переклад слова "troll" як "троль" (казкова істота зі скандинавських міфів), хлопчик,
якого не люблять". У російськомовних словниках "Троль" – надприродна істота зі скандинавської міфології,
карлик, велетень, відьма. З розвитком інтернет-форумів це слово набуло нового значення: в мережі "тролями"
називають осіб, що провокують емоційну перепалку, переслідують інших користувачів або видають себе за
інших людей (тобто, займаються "тролінгом") [1]. У жодному зі словників нами не було знайдено визначення
цього слова нецензурними виразами або обсценною лексикою, тому запропонований варіант містить
надмірну експресивність і є некоректним та необґрунтованим.
Далі ми б хотіли розглянути занадто експресивний переклад роману "Рент: Усна біографія Бастера
Кейсі", виконаний В. Наріжною. Для початку пропонуємо проаналізувати переклад речення "It’s fucking
weird, hearing somebody’s died tomorrow". У даному випадку прикметник "fucking" застосовується для
підсилення основного прикметника ("weird"), який і несе смислове навантаження. В англомовних джерелах
ми знайшли таке тлумачення: "may be used to negatively characterize anything that can be dismissed,
disdained, defiled, or destroyed and may also be used as an intensive" [5]. В англо-українських та англоросійських словниках подається переклад слова "fucking" з різними ступенями експресії: "чортів", "бісів",
"клятий", "гребанный", "чертовски" тощо. Як бачимо, більшість україно- та російськомовних аналогів
пов'язані з чортом та бісом. У перекладі Вікторії Наріжної це речення отримало такий вигляд: "Це пиздець
як дивно чути, що хтось загинув завтра". Проаналізувавши тлумачення прикметника "fucking", ми дійшли
висновку, що це речення можна б було відтворити без використання обсценної лексики: "Це до біса дивно".
Вважаємо за необхідне розглянути дієслово "fuck" в якості основи в складеному дієслові "fuck up".
Сучасний тлумачний словник англійської мови [2] визначає дієслово "to fuck up" як " to make someone
very unhappy and confused so that they cannot live normally or have normal relationships", друге значення –
"to make a mistake or do something badly". Як бачимо, на відміну від дієслова "to fuck", значення
складеного англійського дієслова "to fuck up" не має жодних посилань на статевий акт. Англоукраїнський словник визначає це слово як "зазнати невдачі", "змарнувати", "споганити" [6].
Російськомовний словник дає велику кількість перекладів, серед яких "испоганить (что-л.)",
"обалажаться", "потерпеть неудачу" [4]. Фраза із книги "Fight Club" в перекладі В. Завгороднього "This
wasn’t a cheap gun, and I wondered if salt might fuck it up" відтворена як "Это не дешевый пистолет.
Интересно, не испортится ли он от соли". На наш погляд, в даному випадку була втрачена природна
експресія фрази, бо якщо автор хотів сказати саме "испортиться", він би застосував більш нейтральне
дієслово "spoil" або ж більш типове для американської англійської мови "get spoiled". В даному випадку
ми вважаємо найбільш адекватним перекладом російське дієслово "испоганиться", котре є більш
експресивним порівняно з бляклим "испортиться". Більш вдало, на наш погляд, це складене дієслово
передала В. Наріжна в перекладі роману "Снаф". Речення "Go ahead, I tell him. Fuck up Mommy’s
comeback" вона передає як "Валяй, кажу я. Спаскудь матусин кам-бек" (ми не будемо тут давати
оцінювальну характеристику адекватності перекладу цієї фрази загалом і залишимо всі інші неточності
перекладу на розсуд читача). Запропоноване "спаскудь" повністю збігається зі значеннями та конотацією
даного дієслова в англо-українських та англо-російських словниках [6; 4]. Запропонований варіант цього
ж речення офіційним перекладачем російськомовної версії роману, на наш погляд, менш вдалий: "Ага,
давай, говорю. Вперед. Испорти ей все, своей маме, которую ты так сильно любишь". Як і в
попередньому прикладі російськомовного перекладу дієслова "to fuck up", експресивність, що міститься
в дієслові-основі "to fuck" і, безперечно, належить до обсценної лексики, повністю втрачена.
Іншим прикладом зниженої лексики є іменник або вигук "shit". Молодіжний словник англійської
мови зазначає, що це "one of the most popular swear / cuss / curse words / profanities" [3]. В тлумачному
словнику англійської мови першим значенням цього іменника подається "solid waste that comes out of
your body from your bowels" [1]. Всі ж інші тлумачення даного слова мають негативну конотацію:
"something that you think is bad or of very bad quality, or a bad situation, something that someone says that you
think is stupid or untrue" [2]. Згідно до англо-українського словника, іменник "shit" має передаватися як
"лайно", "дурниця, нісенітниця, брехня", "паскуда (про людину)" [6]. При перекладі фрази "and calling
your father a "dirty, shit-eating …" В. Наріжна значною мірою перевищує рівень експресії і спотворює
фразу до "та називаючи свого тата "брудним їб...им гімн...дом". Безумовно, в наш час публічний вияв
думок і творчості індивіда майже не має кордонів, але чи стосується це перекладача? Подібного роду
неточності та помилки у відтворенні першотексту і є основною причиною появи альтернативних, або, як
їх іще називають, "мережевих" перекладів. В якості привітальної сторінки до свого офіційного сайту
Володимир Завгородній, один із найпопулярніших перекладачів творчості Чака Паланіка, залишив таке
повідомлення: "Это не коммерческий сайт. Он появился потому, что у некоторых людей в башке опилки
вместо мозгов. И еще потому, что некоторые люди не могут нормально перевести книгу" [7]. На нашу
думку, необхідно мати високий рівень внутрішньої культури, аби давати переклад обсценної лексики, а
інакше твір може перетворитися на епатажний набір нецензурної лайки та суцільну вульгарщину.
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Але давайте спробуємо з'ясувати, чи є ці самі "опилки в башке" у Володимира Завгороднього та більш
детально розглянемо "мережеві" переклади на його прикладі. Особливої уваги заслуговує неофіційний
переклад роману "Невидимки": так, В. Заврогодній різко розкритикував усі переклади книг Чака Паланіка,
крім власних. На своєму офіційному сайті він пише: "У перекладі назва звучить як "Невидимки", що ...е
...кілька... е ...не відповідає істині. Автор перекладу – Ю. Волкова. Гаразд, жінка-оповідач, жінкаперекладач..." [7]. Він пропонує власний, досить громіздкий варіант назви: "Не-ви-ди-мы-е чу-до-ви-ща".
Переклад зроблено в досить різкому і лаконічному стилі. Звертаючи особливу увагу на дрібниці,
В. Завгородній не може надати адекватний переклад сталої сполуки "Charmed, I'm sure" (тлумачний словник
сучасної англійської мови дає таке визначення: "A warm greeting used upon being introduced someone. It is most
often used in the context of a highly formal situation"[2]), і вживає буквалізм "Чарівно, я впевнена".
В якості висновку хочемо ще раз підкреслити, що в сучасній англійській мові присутнє явно
виражене прагнення до демократизації суспільства і спостерігається стрімке зниження норм мовлення,
що знаходить відображення у всіх сферах соціального життя і в літературі, зокрема. Проаналізувавши
переклади творчості Чака Паланіка на основі романів "Fight Club", "Tell All", "Invisible Monsters", "Rant:
A Biography of Buster Casey", ми можемо зробити висновок, що при передачі зниженої лексики
перекладачі найчастіше зменшують ступінь експресії лексичних одиниць, що іноді призводить до
спотворення змісту оригіналу.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Академічний тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.ozhegov.org/.
2. Longman English Dictionary Online – LDOCE [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ldoceonline.com/.
3. Urban dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.urbandictionary.com.
4. Электронный словарь Мультитран [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.multitran.ru/.
5. Википедия – свободная энциклопедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/.
6. ABBYY Lingvo [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lingvo.ua/ru/.
7. Чак Поланик (Chuck Palahniuk) в переводе Завгороднего [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.palahniuk.com.ua/.
8. Егоренко А. М. Путеводитель по книгам Чака Паланика [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://palahniuk.info/library/egorenkov/tourguide.html/.

REFERENCES (TRASLATED & TRANSLITERATED)
1. Akademichnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoyi movy [Academic Explanatory Dictionary of Ukrainian language]
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.ozhegov.org/.
2. Longman English Dictionary Online – LDOCE [Electronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.ldoceonline.com/.
3. Urban dictionary [Electronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.urbandictionary.com.
4. Elektronnyi slovar' Multitran [Electronic Dictionary Multitran] [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu :
http://www.multitran.ru/.
5. Wikipedia – svobodnaia entsyklopedia [Wikipedia – the Free Encyclopedia] [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu
: http://ru.wikipedia.org/.
6. ABBYY Lingvo [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.lingvo.ua/ru/ the screen.
7. Chuck Polanik (Chuck Palahniuk) v perevode Zavgorodnego [Chuck Palahniuk translated by Zavgorodnii]
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.palahniuk.com.ua/.
8. Egorenko A. M. Putevoditel’ po knigam Chaka Palanika [Virtual Tours on the Books by Chuck Palahniuk]
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://palahniuk.info/library/egorenkov/tourguide.html/.

Матеріал надійшов до редакції 26.01. 2012 р.
Ивахненко А. А., Дякова Т. А. Передача сниженной лексики в английском языке и ее перевод на
русский и украинский языки.
Статья посвящена проблемам передачи стилистически сниженной английской лексики в художественных
произведениях, переведенных на русский и украинские языки. Проанализированы переводы произведений
Чака Паланика "Tell All", "Fight Club", "Invisible Monsters", "Rant: A Biography of Buster Casey", "Stranger
than Fiction". Выявлены морфологические, семантические и текстуальные уровни экспрессивности в
украинских и русских вариантах текста (сниженный, негативный и нейтральный).
Ivakhnenko A. A., Diakova T. O. Profanity (Swearing) Lexicon in English and the Way of its Translation into
Russian and Ukrainian.
This article deals with the problems of profanity (swearing) lexicon translation into Russian and Ukrainian. The
analysis of the translations of Chuck Palahniuk’s novels has been made ("Tell All", "Fight Club", "Invisible
Monsters", "Rant: A Biography of Buster Casey", "Stranger than Fiction") taking into account the above
mentioned aspect The main morphologic, semantic and textual expressivity levels have been identified in the
Ukrainian and Russian variants of the text (reduced, negative and neutral).
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ОМОФОНИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
У статті виділено омофони сучасної німецької мови, проаналізовано їх кількісний і якісний склад,
встановлено причини їх появи та запропоновано їх частиномовну, фонетичну і морфологічну типології.
Серед досліджених нами 190 омофонічних парадигм 82 утворені зі слів однієї частини мови і 108
містять міжчастиномовні омофони. Джерелом появи лексичних омофонів є збіги у фонетичному
розвитку генетично різних слів, лексико-граматичних і граматичних омофонів – морфологічна видозміна
одного з компонентів омофонічного ряду.
Омофонію звично трактують як явище, що перебуває на периферії усної і письмової комунікації і
нерідко перешкоджає їх нормальному ходу. Омофони ілюструють обмеженим і, як правило,
несистематизованим набором прикладів, що створює враження про їх випадкову генезу, незначний обсяг
і нерегулярне функціонування. Якщо омонімам у лінгвістиці приділено значну увагу, то омофони
згадують лише побіжно як репрезентацію мовного явища [1: 31-43; 2: 16-17; 3: 170-175]. Причиною
цього, очевидно, була відсутність спеціальних словників омофонів, оскільки на основі тлумачних чи
двомовних словників зробити вибірку омофонів важко. З виданням словника Й. Ріме [4] можна глибше
проникнути в явище омофонії в німецькій мові.
У лінгвістичній літературі прийнято поділяти омофони за аналогією до омонімів на лексичні і
граматичні. Лексичні омофони збігаються за звучанням у всіх граматичних формах, як-от: рос. кампания
– компания, запевать – запивать. Набагато частіше трапляються граматичні омофони – збіг у звучанні
лише окремих форм слів, наприклад: рос. вынесите – вынесете, здание – здания – здании тощо.
Граматичні омофони можуть бути формами одного слова, ненаголошені закінчення яких вимовляють
одинаково: рос. согласиться – согласится, стало – стала. Іноді граматичні омофони є формами
споріднених слів: рос. плач – плачь. Частіше трапляються граматичні омофони – форми неспоріднених
слів, які належать або до однієї части мови, або до різних: рос. плод – плот (іменники), везти – вести
(дієслова), лезть – лесть, сторожил – старожил (дієслово – іменник), сома – сама (іменник –
займенник), пядь – пять (іменник – числівник) тощо [5].
До омофонії відносять також випадки збігу за звучанням слова і словосполучення або двох
словосполучень. При цьому різниця в написанні полягає не в різному графічному оформленні, а в
розстановці пробілів: рос. под нос – поднос, не мой – немой. Можливі також деякі розходження в
буквеному складі при повному збігу звучання: рос. в деле – вдели, с тарой – старый.
Глибинною причиною появи омофонів у будь-якій мові є той факт, що на письмі немає взаємнооднозначної відповідності між фонемами і графемами – такого співвідношення, коли кожна графема
передає лише одну фонему. Тобто, до омофонії веде поліграфемність – можливість позначення однієї й
тієї ж фонеми або диференційної ознаки фонеми різними графемами [4: 3-4]. Так, в англійській мові
фонему [s] можуть передавати буквами c (cinema) і s (singer); у французькій мові фонема [v] позначають і
літерою v (voyage), і літерою w (wagon); у німецькій мові для позначення фонеми [f] використовують
літери f (Fabrik), v (Vater) і буквосполучення ph (Photo); у російських словах каска і указка літери с і з
передають однаковий глухий звук.
Іншою вагомою причиною появи омофонів є дія фонетичних мовних законів. Так, у російській мові
існує багато омофонів через однакову вимову голосних о / а, е / я / и в ненаголошеній позиції, як-от: рос.
дуло – дула, посветить – посвятить тощо. Крім того, появу низки омофонів зумовив закон регресивної
асиміляції за дзвінкістю / глухістю, а також оглушення дзвінких приголосних у кінці слова, як-от: рос.
арабка – арапка, вперемежку – вперемешку. Омофони можуть виникати і тому, що буква ь в кінці слова
після шиплячих має лише граматичне значення і не впливає на вимову. Нерідко інфінітив і форму 3-ї особи
того ж дієслова вимовляють однаково, як-от: рос. решиться – решится, вернуться – вернутся. Іноді два
слова збігаються за звучанням через наявність приголосних, які в одному зі слів не вимовляються: рос.
костный – косный. Причиною появи деяких омофонів є вимова звука [в] на місці букви г у формі родового
відмінку прикметників: рос. острого – острова. Розрізняються написанням першої літери загальні і власні
назви, які збігаються за звучанням: рос. вена – Вена, роман – Роман [6: 94-101].
Поява омофонів в англійській мові зумовлена різним позначенням на письмі одного приголосного
звука, наприклад: whole "цілий" – hole "діра", knew "знав" – new "новий". Низка омонімів розрізняються
позначенням однакових голосних звуків або дифтонгів: weak "слабкий" – week "тиждень", blue "синій" –
blew "дув", fair "прекрасний" – fare "поїздка". У багатьох словах по-різному позначені і приголосні, і
голосні: know "знати" – no "ні", sight "зір" – site "місцезнаходження". Існують не тільки омопари, але й
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омофонічні ряди слів з однаковою вимовою: whether "чи" – wether "баран" – weather "погода", write
"писати" – right "правий" – rite "обряд" [5].
У французькій мові існує велика кількість слів або словоформ, які збігаються за вимовою внаслідок
того, що багато кінцевих букв не вимовляють. Трапляються не лише пари омофонів, як-от: pain "хліб" –
pin "сосна"; soie "шовк" – soi "себе", але й ряди омофонів з трьох – шести слів, наприклад: mère "мати" –
mer "море" – maire "мер"; père "батько" – paire "пара"– pair "парний".
На відміну від омофонії в російській, англійській чи французькій мовах, омофони в сучасній
німецькій мові досі залишаються поза увагою дослідників. Варто зазначити, що в німецькій мові
склалася в плані омофонії особлива ситуація, оскільки уніфікація письмової норми відбулась значно
раніше усної. Німецька орфографія формувалася загалом у ранньоверхньонімецький період розвитку
мови (1350-1650 рр.), а єдині орфоепічні норми оформилися остаточно у XIX столітті. У 1888 р.
відбулась нарада представників німецьких театрів і філологів-германістів з проблем орфоепії, яка
увінчалась виходом книги "Die deutsche Bühnenaussprache" (Німецька сценічна вимова). Вироблені
орфоепічні норми поступово закріплювалися в установах і школах. У 1908 році вийшло нове видання
цієї нормативної праці, до якої було додано фонетичний словник [4: 6].
Крім істотної різниці в часі уніфікації написання і вимови, німецьку мову характеризує складна
система орфографічних правил [7: 43]. Німецький правопис оснований мінімум на восьми різних
орфографічних принципах – фонетичному, морфологічному, граматичному, історичному,
диференційному, транслітераційному, транскрипційному і цитатному. При цьому лише перші три
принципи є мотивованими, оскільки стосуються живої мови і зрозумілі мовцям, а решта 5 –
немотивовані. Вони відбивають історичний розвиток слова під дією внутрішньомовних законів,
відображають правопис запозичених слів у мові-джерелі або виникають спонтанно, як-от: уживання
літери v замість f у словi Vater.
Принципи співвідношення фонем і літер у німецькій мові детально опрацьовані в монографії
О. І. Стеріополо "Теоретичні засади фонетики німецької мови" [7: 50-55]. Так, одну фонему [і:] можна
передавати на письмі графемами i, ie, ih, ieh, ee, y, як-от: Kino, Liebe, ihr, Vieh, Jeep, Zylinder; фонему [ø:]
можна реалізувати на письмі літерами ö, öh, oe, eu, наприклад: lösen, fröhlich, Goethe, Friseur тощо [7: 5051]. З огляду на співвідношення фонем і графем у німецькій мові можна згрупувати омофони у
парадигми, які складатимуть асоціативну групу слів, у якій одна одиниця протиставлена іншій за
визначеною ознакою як у плані змісту, так і в плані вираження.
Мета нашого дослідження – виділити омофони сучасної німецької мови, проаналізувати їх кількісний
і якісний склад, встановити причини їх появи та запропонувати їх частиномовну, фонетичну і
морфологічну типології. Для дослідження омофонів використано словник омофонів "Однакова вимова –
різне написання" Й. Ріме [4], який містить 170 оморядів омофонів (375 ЛО). Кількість омонімів в
оморядах варіює від двох до чотирьох компонентів, наприклад: 1) омофонічні пари: Äsche "харіус"–
Esche "ясень", Bad "ванна"– bat "просив"; 2) трикомпонентні оморяди: backen "пекти" – Backen "щоки" –
Bakken "круп"; Färse "телиця" – Ferse "п’ята" – Verse "вірші"; 3) чотирикомпонентні оморяди: Waise
"сирота" – weise "мудрий" – weise "вказую" – Weise "мудрець".
Під час роботи з тлумачними словниками вибірка Й. Ріме була доповнена 20-ма оморядами (40
омофонів), відсутніми в словнику омофонів, як-от: die Vornahme "проведення" і der Vorname "ім’я";
Rabat "Рабат" (столиця Марокко) і der Rabatt "знижка". Загальна кількість омофонів сягла 415 лексичних
одиниць, серед яких найбільша кількість припадає на іменники (209), далі слідують за спадом дієслова
(138), прикметники (24), прислівники (13), займенники (7), прийменники (4), сполучники (3) і артиклі (2).
По одному омофону зафіксовано серед числівників, часток і вигуків. До омофонічних рядів входять
також 11 морфем (префіксів і суфіксів) і 1 абревіатура.
У результаті поділу досліджуваних омофонів на лексичні, лексико-граматичні і граматичні
встановлено, що найбільш часто трапляються лексико-граматичні омофони (114 омофонічних рядів), якот: die Fiber "волокно" i das Fieber "гарячка"; der Cup "кубок" i das Kap "мис". Далі слідують за спадом
лексичні омофони (48 оморядів), як-от: die Lärche "модрина" i die Lerche "жайворонок" і граматичні
омофони (28 оморядів): die Stämme від der Stamm "стовбур" i stemme від stemmen "видовбувати".
Нами виявлено три групи парадигм лексичних омофонів серед іменників, дієслів і прикметників:
1) за довготою і короткістю голосних, як-от:
і – іе: das Lid "повіка" (< двн. (h)lit, свн. lit "покришка") i das Lied "пісня" (< двн. liod, свн. liet
"походження неясне");
oh – о: die Sohle "підошва" (< двн. sola mhd. sole) i die Sole "розсіл" (снн. sole < свн. sul, sol "соляний
розчин");
äe – eh: säen "сіяти" (< двн. säen, свн. sajen, säen) i sehen "бачити" (свн. sehen, двн. sehan
"переслідувати (очима)");
äu – eu: gräulich "сіруватий" (< свн. grāo, ahd., grā "мерехтливий, блискучий") i greulich "огидний" (<
свн. griuwelich "жахливий").
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Омофонічні пари з німецькими словами можуть складати й запозичення, наприклад: die Bohle "брус"
(свн. bole) i die Bowle "крюшон" (анг. bowl). Трапляються також випадки омофонії запозичень, як-от: die
Miene "вираз обличчя" (< фр. mine "морда") i die Mine "копальня" (< фр. mine "залежі руди").
2) за короткістю голосних, які відрізняються рядом творення: die Blässe "блідість" (< свн. blas "лисий,
незначний") i die Blessе "біла пляма на лобі тварини" (свн. blassе, двн. blassа "блідий");
3) за дзвінкістю / глухістю приголосних у кінці слова або складу внаслідок дії закону оглушення
приголосних: das Werk "діяльність, завод" (ahd. werc, mhd. werk, werch "плетиво") i das Werg "пакля" (ahd.
werc, mhd. werk, werch "відходи"); der Mob "бідний люд" (анг. mob "натовп") i der Морp "щітка для
натирання підлоги, швабра" (анг. mор < frz. mappe < lat. mappa "ганчірка").
Лексико-граматичні омофони збігаються звуковим комплексом і диференціюються не тільки
орфографічно й семантично, але й граматично. Розглянемо спочатку численну групу лексикограматичних омофонічних рядів за довготою голосних і опозицією роду, як-от: die Fee "фея" (двн. feie,
fei; лат. fatum) i das Feh "біляче хутро" (двн. vech); der Mohr "мавр" (лат. maurus, двн. mor, свн. mōr) i das
Moor "болото" (двн. muor, свн. muor); die Wahl "вибір" (двн. wala, свн. wale) i der Wal "кит" (двн., свн.
wal). Цей тип омофонів включає також іншомовні слова, як-от: das Cafe "кафе" (франц. café) i der Kaffee
"кава" (тур. kahve, араб. quahwa); der Peer "пер" (англ. peer < дфр. per < лат. par "рівний, однаковий") i
die Pier "пристань" (англ. pier < лат. pera).
Наступну групу омофонічних парадигм характеризує опозиція форм множини: die Ahle "шило" (двн.
ala, свн. äle) i die Aale (мн. від der Aal) "yrop" (двн. ala, свн. äle); die Geste "жест" (< lat. gestus) i die Gäste
(мн. від der Gast) "гість" (< ahd. gast, mhd. gast); die Welle "хвиля" (< двн. wella, свн. welle) i die Wälle (мн.
від der Wall) "вал" (< свн. wal).
Велику групу лексико-граматичних омофонів утворюють дієслова, при цьому один з членів оморяду
стоїть в початковій формі (інфінітиві), а інші – у формі:
а) претериту: schellten від schellen "дзвонити" (двн. scellan, свн. schellen) i schelten "сварити" (двн. sceltan,
свн. schelten); reihten від reihen "ставити в ряд" (двн. rihan, свн. rihen) i reiten "їхати верхи" (двн. ritan, свн.
riten); wallten від wallen "вирувати" (двн. wallan, свн. wallen) i walten "керувати" (двн. waltan, свн. walten);
б) претериту умовного способу: sprängen від springen "стрибати" (двн. springen, свн. springen) i
sprengen "підривати" (двн., свн. sprengen); sängen від singen "співати" (двн. singan, свн. singen) i sengen
"обпалювати" (свн. sengen).
Для граматичних (формальних) омофонів характерний фонетичний збіг граматичних форм різних
лексем, розмежованих орфографічно й семантично. Граматичні омофони охоплюють здебільшого
дієслівні форми: 1) 3 ос. одн. теперішнього часу від різних дієслів: reißt від reißen "рвати" reist від reisen
"подорожувати"; isst від essen "їсти" та ist від sein "бути"; 2) 3 ос. одн. i 3 ос. множини теперішнього часу:
sinnt від sinnen "мислити" i sind від sein "бути"; 3) 2 ос. одн. наказового способу і 1 (3) ос.одн. претериту:
befiehl від befehlen "наказувати" i befiel від befallen "нападати"; lies від lesen "читати" i ließ від lassen
"залишати"; 4) 3 ос. одн. теперішнього часу i дієприкметник минулого часу: genießt від genießen
"насолоджуватися" i geniest від niesen "чихати"; 5) дієприкметники минулого часу: gestäubt від stäuben
"витирати пил" і gestäupt від stäupen "сікти"; 6) 1 (3) ос. одн. претериту і 3 ос. одн. теперішнього часу:
standst від stehen "стояти" i standzt від stanzen "штампувати"; 7) 3 ос. одн. теперішнього часу i 2 ос. одн.
наказового способу: schallt від schallen "звучати" i schalt від schalten "включати". У вибірці зафіксовано
також іменники з різною формою множини: Fälle від Fall "випадок i Felle від Fell "хутро"; Gärten від
Garten "сад" i Gerten від Gerte "лозина".
Наведені вище типи омофонів зафіксовано в межах однієї частини мови. Проте більшість парадигм
утворені міжчастиномовними омофонами, які входять до складу лексико-граматичних й граматичних рядів
омофонів. Найбільш репрезентативну групу становлять омофонічні парадигми з іменників і дієслів, як-от:
1) iменник стоїть в початковій формі, а протичлен лексико-граматичної парадигми – у формі: а) 3 ос.
одн. претериту: das Aas "падаль" i aß від essen "їсти"; der Bug "ніс корабля" i buk від backen "пекти"; die
Kante "край" i kannte від kennen "знати"; die Küste "узбережжя" i küßte від küssen "цілувати"; б) 1 (3) ос.
мн. претериту: der Namen "ім'я" i nahmen від nehmen "брати"; в) 2 ос. мн. претериту: der Saat "сівба" i saht
від sehen "бачити"; г) 2 ос. одн. теперішнього часу: die Geest "піщане місце" i gehst від gehen "йти"; der
Hengst "жеребець" i hängst від hängen "висіти"; д) 3 ос. одн. теперішнього часу: das Hemd "сорочка" i
hemmt від hemmen "затримувати"; das Feld "поле" i fällt від fallen "падати"; das Leid "страждання" i leiht
від leihen "позичати"; der Pakt "договір" i packt від packen "схопити"; der Wirt "господар" i wird від werden
"становити"; е) 2 ос. мн. теперішнього часу: die Last "вантаж" i laßt від lassen "залишати"; das Volt "вольт
(вимір в електриці)" i wollt від wollen "хотіти"; є) інфінітив дієслова: rächen "помститися" (двн. rehhan,
свн. rechen) i der Rechen "граблі" (двн. rehho, свн. reche);
2) дієслово стоїть в початковій формі (інфінітиві), а іменник – у множині: leihen "позичати" i die Laien
від der Laie "аматор"; läuten "дзвонити" i den Leuten (давальний відмінок множини від Leute "люди").
Іменники в початковій формі утворюють низку омофонічних міжчастиномовних лексико-граматичних
рядів з такими частинами мови: а) прикметниками: die Bahre "носилки" i bare від bar "оголений"; der Bund
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"союз" i bunt "кольоровий"; die Kelter "виноградний прес" i kälter (вищий ступінь порівняння прикметника) від
kalt "холодний"; б) займенниками: der Mann "чоловік" i man; в) прислівниками: das Meer "море" i mehr від viel
"багато"; г) прийменниками: der Вeі "бай (пан)" i bei "y, при, біля, за".
Цілу низку омофонічних міжчастиномовних рядів утворюють також дієслова в початковій або
змінній формі. При цьому один із протичленів лексико-граматичного ряду стоїть, як правило, в основній
формі: а) 2 ос. одн. теперішнього часу дієслова і прикметник: wehrt від sich wehren "захищатись" i wert
"цінний"; strickt від stricken "в'язати" i strikt "точний"; б) 2 ос. одн. наказового способу і прикметник: hol
від holen "принести" i hohl "порожній"; в) 1 (3) ос. одн. претерита і прикметник: war від sein "бути" i wahr
"правдивий"; г) дієслово і займенник: dehnen "розтягувати" i denen (давальний відмінок, вказівного й
відносного займенника); sieh від sehen "бачити" (2 ос. одн. наказового способу) i sie "вона; вони"
(особовий займенник); wehr від sich wehren "захищати" (2 ос. одн. наказового способу) i wer "хто"
(питальний займенник); д) 3 ос. одн. дієслова в теперішньому часі і прислівник: dorrt від dorren
"сохнути" i dort "там"; faßt від fassen "схопити" i fast "майже"; e) 3 ос. одн. дієслова в минулому часі і
прислівник: fiel від fallen "падати" i viel "багато"; є) 2 ос. одн. дієслова в теперішньому часі і прислівник:
sonnst від sich sonnen "лежати на сонці" і sonst "інакше"; ж) дієслово, прийменник і сполучник: biß від
beißen (3 ос. одн. претериту) "кусати" i bis "до, поки". Нами виявлено також два приклади граматичних
омофонічних парадигм, які включають дієслова в 1 ос. одн. теперішнього часу і прикметники: dürste від
dürsten "мати спрагу" i dürrste від dürr (вищий ступінь порівняння прикметників) "сухий"; fordere від
fordern "вимагати" i vordere (форма відмінювання від vorder "передній").
Серед граматичних міжчастиномовних омофонів варто відмітити, насамперед, оморяди, утворені з
іменників у множині і дієслів у теперішньому, рідше в минулому часі, як-от: die Märkte від der Markt
"ринок" i merkte від merken "помітити"; die Sätze від der Satz "речення" i setze від setzen "ставити"; die
Schwanke від der Schwank "скетч" i schwenke від schwenken "розмахувати".
У німецькій мові трапляються також омофонічні морфеми, які утворюють оморяди з іменниками, якот: Ende "кінець" i префікс ent- у словах entbehren, entdecken, Entgeld; der Saal "зал" i суфікс sal- у словах
Rinsal, Schicksal, Labsal або складниками композитів: der Brand "пожежа" i перший безпосередній
складник Brannt- у слові Branntwein "горілка". Деякі морфеми омофонічні іншим морфемам, як-от:
суфікс end- у складі дієприкметника теперішнього часу і суфікс ent- іншомовного походження (Dividend,
Promovend, Präsident, Student).
Проведений аналіз показав, що джерелом появи лексичних омофонів є збіги у фонетичному розвитку
генетично різних слів. До утворення лексично-граматичних омофонів привела граматична видозміна
одного з компонентів омофонічного ряду. Граматичні омофони виникли внаслідок морфологічної зміни
протичленів у парадигмі, а саме: утворення множини іменників, ступенів порівняння прикметників,
відмінювання дієслів тощо. Словотворчі процеси не відіграють значної ролі в розвитку омофонів. Тут
можна назвати тільки невеликі групи морфем, які збігаються з деякими словами чи частинами слів.
Серед досліджених нами 190 омофонічних парадигм 82 утворені зі слів однієї частини мови і 108
містять міжчастиномовні омофони. Омофони не заважають спілкуванню, їх легко диференціюють на
парадигматичній і синтагматичній осі.
Перспективним вважаємо дослідження орфографічних, морфологічних, словотворчих, семантичних й
контекстуальних чинників як засобів розрізнення омофонів. Крім того, доцільно розглянути явище
омофонії з погляду функціонування омофонів у тексті, зокрема, використання омофонів у каламбурах
для створення комічного ефекту.
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Кийко С. В. Омофоны в современном немецком языке.
В статье выделены омофоны современного немецкого языка, проанализированы их количественный и
качественный состав, установлены причины их появления и предложены их частеречевая,
фонетическая и морфологическая типологии. Среди проанализированных нами 190 омофонических
парадигм 82 образованы из слов одной части речи и 108 состоят из омофонов разных частей речи.
Причиной возникновения лексических омофонов являются совпадения в фонетическом развитии
генетически различных слов, лексико-грамматических и грамматических омофонов – морфологические
видоизменения одного из компонентов омофонического ряда.
Kiyko S. V. Homophones in the Modern German.
The article deals with the analysis of homophones of the modern German. Their quantitative and qualitative
structures are analyzed, the reasons of their occurrence are established and their speech part, phonetic and
morphological typologies are found out. Among 190 homophonic paradigms 82 are formed of the words of the one
part of speech and 108 consist of homophones of different parts of speech. The occurrence reason of lexical
homophones is the coincidence in the phonetic development of genetically various words, lexico-grammatical and
grammatical homophones – morphological modifications in one of the components of homophonic groups.
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НІМЕЦЬКА Й УКРАЇНСЬКА КОРЕСПОНДЕНЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ АСПЕКТІ
У статті здійснено комплексний зіставний аналіз німецької й української газетних кореспонденцій в
інформаційному аспекті на матеріалах провідних друкованих видань. При порівнянні паралельних
текстів у різних лінгвокультурних дискурсах встановлено особливості висвітлення однієї подїї на макроі мікрорівнях. Німецька кореспонденція орієнтується переважно на нейтральне інформаційне висвітлення
події, яку реціпієнт може легко зрозуміти. Для української кореспонденції притаманні складні аналітичні
пасажі, які ускладнюють сприйняття інформації в цьому газетному жанрі.
У сучасному комунікативному просторі все більше відчувається домінування глобальних і
інтернаціональних тем, як-от: світова фінансова криза, тероризм, екологічні проблеми тощо. За
Н. Луманом людство вже давно перетворилося на єдине світове комунікативне суспільство, де всі
взаємопов’язані і взаємозалежні [1]. Сприяють цьому не в останню чергу засоби масової інформації, які
щодня інформують громадскість не лише про локальні, а й про світові події. ЗМІ кожної країни
висвітлюють реалії з різних політичних, економічих і культурно-соціальних аспектів.
Цікавим і перспективним з точки зору контрастивної лінгвістики тексту вважають зіставлення
паралельних текстів у різнокультурних просторах, оскільки вони дозволяють виявити приховані
відмінності в різних досліджуваних аспектах [2-4]. Спільним для паралельних текстів мають бути екстрата інтралінгвальні ознаки. До перших ми відносимо ситуативні ознаки, тобто умови комунікації, де
визначальними є адресант, адресат, час і місце події. До других ознак належать мовні особливості
комунікації, які, насамперед, відтворюються в подібних жанрах мовлення.
Мета нашого дослідження – встановити особливості інформаційного висвітлення одного й того ж
факту в різних мовнокультурних суспільствах. Об’єкт дослідження – паралельні тексти в німецькому й
українському газетних дискурсах. Предмет студії – особливості німецької й української кореспонденцій
в інформаціному аспекті на макро- і мікрорівнях. Матеріалом аналізу слугували провідні щоденні газети
Berliner Zeitung і День, що видаються в столицях Німеччини і України і можуть вважатися рівнозначними
для обох лінгвокультурних дискурсів. При аналізі матеріалу взято до уваги також інші друковані
видання для повноти досліджуваного дискурсу.
Для зіставлення було взято друковані статті одного газетного жанру, оскільки вони мають виконувати
однакову роль в обидвох мовнокультурних дискурсах. Таким жанром ми обрали найбільш частотний
газетний жанр "кореспонденція / Bericht". Під кореспонденцією ми розуміємо розгорнуту інформаційну
газетну статтю, в якій адресант намагається повідомити адресата про певний факт, подію тощо,
відповідаючи при цьому на такі питання: де, коли, як, чому щось сталося (детальніше див. [5; 6]).
Спільним для досліджуваних текстів були не тільки умови, ситуація і форма подачі інформації, а й
тематика повідомлення. Темою статей послугувало офіційне відкриття однієї з гілок газопроводу
"Північний потік", що доволяє пряме постачання газу по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини в
обхід України та інших транзитних країн. У кореспонденціях перетинаються інтереси Німеччини й
України, що мають лінгвально виражатися в досліджуваних друкованих виданнях.
Обидві статті з’явилися відносно одночасно: німецька стаття надрукована 8 листопада 2011 року, а
українська – 9 листопада 2011. Сама подія – офіційне відкриття газопроводу в містечку Любмін (ФРН) з
участю високопосадовців Німеччини, Росії та інших країн – відбулася 8 листопада 2011 року. Отже, в
першому випадку стаття написана до самої урочистості, що виражено іменниковою фразою am heutigen
Dienstag, а друга – після згаданої події, що виражено прислівником учора. Після виходу зазначених статей
редакції обидвох друкованих видань більше не поверталися до згаданої події.
Розглянемо спочатку макростуктурні особливості німецької й української статей.
Німецька стаття розміщена в розділі Політика на 6 сторінці по центру зверху і займає близько 50 %
загальної площі газетної шпальти (499 словоформ). Цим вказується на важливість зазначеної події. Хоча
про неї жодним чином не згадано на титульній сторінці газети, що характерно при вельми актуальних
темах на певний час. Центральною темою на цей день виявилася внутрішньополітична подія, а саме
блокування партією СДПН податкової реформи А. Меркель, якій присвячені передова стаття, коментар і
низка статей на 5 сторінці. Інтернаціональною темою першочергового значення були цього дня фотостаття,
присвячена китайському митцю А. Вайваю, який за критику уряду має сплатити великий штраф, і коротка
інформаційна замітка про політичний стан Греції та Італії у зв’язку з фінансовою кризою.
Подібна оцінка зазначеної події зафіксована і в інших німецьких друкованих виданнях. У
загальнонаціональній щоденній газеті Frankfurter Rundschau використані ті ж самі статті з деякими
змінами в заголовочному комплексі, що і в Berliner Zeitung, оскільки обидні газети мають спільну
© Кійко Ю. Є., 2012
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редакцію DuMont-Redaktionsgemeinschaft. Тут редактори лише додали спільний надзаголовок
Energiesiсherheit та інформаційну заголовок-замітку Deutschland und Russland feiern ihr großes
gemeinsames Projekt. Die Nachbarn der Unterwasser-Röhre fühlen sich ausgeschlossen. Цим редактори
підкреслили економічну складову зазначеного двостороннього проекту.
В іншій щоденній газеті die tageszeitung (taz), яка вважається незалежним виданням лівого
політичного спрямування, за 08.11.2011 надрукована підбірка з однієї замітки і двох статей на четвертій
сторінці під рубрикою Schwerpunkt з єдиним надзаголовком Energie і стислою інформаційною заміткою
про факт самої події. Одна стаття кореспондента з Москви детально зупиняється на характеристиці
російського концерну і має символічну назву Das Rohr zum Westen, створюючи певну паралель до
крилатого виразу "вікно в Європу". Певні асоціації викликає і використана світлина, на якій зображено
тягач з величезною трубою, скерованою на Захід. Подібні тягачі використовують при транспортуванні
наземних крилатих ракет. В іншій кореспонденції розглянуто детальніше економічну ситуацію з газовим
постачанням до Німеччини. Варто зазначити, що ця газета запропонувала читачам найбільш критичні
статті. Багато друкованих видань проігнорували цю подію. Так, у Frakfurter Allgemeine за 08.11.2011
редакція наводить лише на 16 сторінці у розділі Unternehmen статтю-портрет, присвячену голові
Газпрому А. Міллеру.
На відміну від німецького комунікативного простору в україномовному дискурсі відкриття
газопроводу викликало більший резонанс. Ця подія належить до вельми актульних новин, на що вказує її
розміщення в друкованих виданнях. У газеті День першу вказівку на цю подію ми бачимо вже на
титульній сторінці, коли в нижній частині великими літерами наводяться заголовок і підзаголовок статті.
Основна ж частина статті розташована на 5 сторінці в рубриці Економіка, на що вказується експліцитно:
продовження теми на 5-й сторінці. Кількість словофом в українській кореспонденції (461) дещо менша
за німецьку (499). Отже, редактори української газети оцінили зазначену подію як головну на цей день.
Макроструктурно українська кореспонденція складається з надзаголовку (Факт і коментарі),
фотографії з підзаголовком, заголовка, тексту статті і географічної схеми газопроводу. Графічно до
кореспонденції належать чотори коментарі фахівців, які розташовані під загальним заголовком на
темному фоні. Підзаголовок з першої сторінки вже не наведено, оскільки для коментарів використано
свій окремий заголовок – Коментарі. На світлині, що займає 25 % площі статті, зображено тріумфуючих
керманичів держав з членами офіційних делегацій під час символічного відкриття газового крану. З
підзаголовку до світлини ми дізнаємося про головних дійових осіб: президента Росії Дмитра Медведєва і
канцлера ФРН Ангелу Меркель.
Німецька стаття макроструктурно складається з фотографії з підписом1, заголовка, підзаголовка, тексту
статті й інтегрованої в текст географічної схеми маршруту зазначеної газової труби. Фотографія займає при
цьому 45 % площі статті. Окрім цього, до цієї тематики редакція додає під аналізованою статтею ще одну
кореспонденцію, яку важко віднести до розділу "Політика". На це експліцитно вказують і самі заголовки:
надзаголовок Archäologie (укр. Археологія) і заголовок Schätze unter Sand und Schlamm (укр. Скарби під
піском і болотом). Такі статті, зазвичай, відносяться до розділів фейлетон, або ж подорож.
На світлині німецької статті зображено будівельний майданчик, де дві газові труби витягнуто з моря й
робітник йде в сторону моря вздовж труби, мабуть, натякаючи, що роботи ще не закінчені. Світлина має
підзаголок, з якого читачеві стає зрозуміло, що це газові труби балтійського газопроводу в містечку
Любмін, що підуть далі через Німеччину до Чехії.
Отже, якщо в українському комунікативному просторі відкриттю газопроводу по дну Балтійського
моря приділено багато уваги з точки зору економіки, то в німецькому дискурсі ця подія відноситься до
другорядних політико-економічних фактів. Причину різного оцінювання варто шукати в ролі
досліджуваної події для обидвох мовнокультурних суспільств.
Розглянемо інтралінгвальні особливості зіставлених кореспонденцій за їх основними складниками:
заголовковим комплексом і основним текстом.
До заголовкового комплексу входять такі складники, як надзаголовок, заголовок, підзаголовок і автор
статті. Сюди відносять також заголовок рубрики (Politik в німецькій статті, Економіка – в українській) і назву
газети з вихідними даними номера, що є невід’ємним дейктичним атрибутом кожної сторінки.
Надзаголовок використано лише в українській кореспонденції, що виражено сурядним
словосполученням Факт і коментарі. Через це український заголовковий комплекс вже не має
підзаголовку, з яким читач ознайомився на титульній сторінці. Таким надзаголовком редакція
експліцитно ділить усе повідомлення на два типи текстів: інформаційний і аналітичний.
Центральну роль в обидвох статтях відіграє графічно виділений заголовок. Заголовок німецької
кореспонденції Putins Pipeline (укр. Газопровід Путіна) більш стислий і влучний2, ніж український заголовок
Про головну інтригу "Північного потоку". У першому випадку заголовок тематичний, містить частотну
1
2

Досліджувана стаття у Berliner Zeitung online має зовсім іншу світлину з підзаговком.
В онлайновій версії статті за 08.11.2011 використано повне речення: Putins Pipeline geht in Betrieb.
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лексему усього тексту (Pipeline) у поєднанні з власним іменем. Цим редакція газети передає ключову фразу і
водночас викликає у реціпієнта свої асоціації: гіперболічне вживання відомого прізвища. У другому випадку
заголовок не є тематичним, ним зацікавлюють читача, скеровують увагу на з’ясування головної "інтриги"
газопроводу. Це означає, що є також другорядні інтриги, які не стали предметом цієї статті. Як бачимо,
редакції обидвох друкованих видань використовують різні тактики ознайомлення читача з новиною про
відкриття газопроводу.
Наступною складовою заголовкового комплексу є підзаголовок, який має допомогти реціпієнту
зорієнтуватися в темі статті. Адже обидва використані заголовки викликають різні асоціації, як
німецький тематичний, так і український "інтригуючий" (детальніше про заголовки [7]).
Німецький підзаголовок виражено простим реченням у формі минулого часу (претерит): Kanzlerin
Angela Merkel und Präsident Dmitri Medwedew eröffneten die lange umstrittene Nordstream-Trasse. Він
розкриває фактично інформаційне ядро статті. При цьому автор дає певну оцінку предмета статті через
характерні означення lange umstrittene, яке вживається вже замість власного імені Putin, яке теж має свою
конотацію. З точки зору стилістики в підзаголовку використано оказіоналізм, виражений гібридним
композитним новоутворенням із запозиченням Nordstream-Trasse. Такі новоутворення із запозиченнями,
як показує аналіз, досить часто зустрічаються в сучасній німецькій пресі.
Український підзаголовок Експерти "Дня": Росії не вдасться позбутися залежності від української
"труби" ще мінімум 10-15 років виражено складною синтаксичною конструкцією із залученням
двокрапки, яка виділяє семантично важливі частини речення і заміщує verba dicendi [8: 44]. Як відоме за
тема-рематичним поділом для читача наведено узагальнене джерело – експерти Дня, як нове –
узагальнений висновок експертів. Для більшої об’єктивності журналіст опитав не одного експерта, а
декількох, і навіть німецького. Це вказує на те, що наведена інформація в українській газеті має
виконувати і перзуазивну функцію – вплив на читацьку аудиторію через авторитетні думки фахівців.
Заголовковий комплекс завершує вказівка на автора статті. У німецькому газетному дискурсі це
виражено, як це прийнято, прийменниковою конструкцію von + ім’я + прізвище: von Frank Herold. В
українському дискурсі дані про автора наводять у називному відмінку із зазначенням належності до
видавництва: Алла ДУБРОВИК, "День".
Другою центральною складовою кореспонденції є сам текст статті. Основна частина німецької
кореспонденції складається з семи графічно виокремлених журналістом відрізків тексту. Розглянено
тематичне розгортання статті за абзацами як тематичними блоками, що об’єднують речення за певною
субтемою. Речення як предикативні одиниці несуть основне інформаційне навантаження в тексті і є тими
нитками, що роблять текстове сплетіння самостійною одиницею комунікативного рівня мови.
Перший тематичний блок можна розглядати як вступну частину – лід – у формі короткої замітки про
подію, де робиться стисле ознайомлення читача з певною подією. Перша синтаксична конструкція
виражена іменниковою фразою у формі заголовка, яка характеризує ситуацію в маленькому містечку
Любмін: Großer Auftrieb im kleinen Lubmin an der Ostseeküste. Автор вдається при цьому до
протиставлення (groß – klein), чим акцентує увагу на значенні події для маленького селища. Далі слідує
центральне речення кореспонденції, в якому розкривається головна тема статті: відкриття канцлером
Німеччини і президентом Росії однієї з двох гілок газопроводу "Північний потік". У третьому реченні
уточнюється мета цієї газової магістралі: постачання газу із Західного Сибіру до низки єврокраїн. І
завершується абзац експліцитною оцінкою описуваної події: Es ist das bedeutendste europäische
Energieprojekt der letzten Jahre. Окрім першої синтагми, усі речення в цьому абзаці прості, що полегшує
сприйняття інформації.
У другому тематичному блоці передається цитата шефа Східної комісії німецької економіки Е. Кордеса,
виражена непрямою мовою із залученням кон’юнктиву 1 в складному безсполучниковому реченні. При цьому
автор використовує в головному реченні дієслово оцінки würdigen як verba dicendi. В наступному реченні
зазначається кількість споживачів, яких може забезпечити ця газова труба. Тут можна лише здогадуватися,
кому належать ці дані, оскільки немає жодної експліцитної вказівки на джерело. Або ж йдеться про
констатацію певних підрахунків спеціалістів з інших джерел, на які не вказує журналіст.
У третьому тематичному блоці автор зазначає час (im April 2010) і місце початку робіт: in der
Portowaja-Bucht bei Wyborg Nahe der russisch-finnischen Grenze. Далі автор підкреслює новизну (erstmals)
цієї траси для Росії, яка вже зможе напряму постачати газ в Європу, оминаючи транзитні країни
Білорусь, Польщу й Україну. В наступних двох реченнях журналіст вказує на задіяні в проекті компанії
на чолі з російським Газпромом.
Четвертий тематичний блок дає історичний екскурс у перипетії розвитку проекту. Спочатку зазначається
орієнтовний час (vor mehr als einem Jahrzehnt) виникнення перших думок щодо цієї траси. Далі автор описує
подолання екологічних перешкод і політичного супротиву проекту. Все це вдалося здійснити колишньому
канцлеру Г. Шредеру і колишньому президенту В. Путіну, які в 2005 році підписали відповідну заяву про
наміри. Журналіст підкреслює, що на урочистостях буде і Г. Шредер. У наступному реченні це доповнюється
даними про кар’єру Г. Шредера, який вийшов з політики і очолив створений під проект консорціум. Автор
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статті лише імпліцитно натякає на заангажованіcть колишнього канцлера через такий остаточний перехід з
політичної сфери в економічну.
П’ятий тематичний блок конкретизує складні моменти реалізації проекту: екологічні аспекти проекту
і критику зі сторони транзитних країн. Екологічна перевірка проекту тривала в Швеції аж до 2009 року, в
Фінський затоці і біля острова Борнгольм потрібно було декілька разів переплановувати маршрут траси.
Журналіст згадав критику проекту з боку балтійський країн і, насамперед, Польщі й України, які з
власних інтересів надавали перевагу транзиту через свою територію. Основним аргументом, що
остаточно вирішив це питання на користь проекту, автор називає блокаду поставок з боку української
сторони в 2009 році: "[…,] als sie (die ukrainische Regierung) im Winter 2009 die russische Erdgaslieferungen
nach Westeuropa über Wochen sperrte". Для українського реціпієнта таке формулювання не зовсім
узгоджується з фоновими знаннями про тодішні події, оскільки подача газу була припинена на
російсько-українському кордоні російською стороною за даними Газпрому після несанкціонованого
відбору газу українською стороною.
У шостому тематичному блоці наведено актуальний стан справ щодо проекту, де фігурує лише Польща.
Автор вдався при цьому до військової термінології Nachhut-Gefecht (ар’єргардний бій). У наступних реченнях
журналіст уточнює інформацію: Щецінський порт подав до суду на газопровід, який перешкоджатиме
великотонажному судноплавству для порту. У першій інстанції польська сторона справу програла. І тому як
відповідь на "Північний потік" Польща будує термінал для рідкого газу.
В останньому тематичному блоці німецької кореспонденції порівнюють стани інших газових
проектів, які пов’язані з Європою. Насамперед, з конкурентом зазначеної траси – Набукко. При цьому
автор згадує ще чотири проекти, які перебувають на стадії розробки. В одній з них знову ж таки задіяний
російський Газпром.
Німецька кореспонденція не містить експліцитного підсумкового інформаційного блоку, як це
притаманно класичним зразкам подібного жанру (пор. [6]). На початку автор використав інформаційний
блок у формі короткого повідомлення, а потім тематичне розгротання відбувається за хронологічним
принципом. За класифікацією Т. Шредера, цю статтю можна віднести до тематичних кореспонденцій [9].
Проаналізована німецька стаття написана в нейтральному стилі з використанням загальновживаної
лексики. У синтаксичному аспекті в тексті домінують прості речення (24 синтаксичні одиниці), далі йдуть
за спадом складнопідрядні (6) і одна іменникова фраза. Серед підрядних речень переважають підрядні
означальні (3), безсполучникові підрядні речення додаткові, які використовуються при передачі непрямої
мови, і одне підрядне речення часу. Отже, з точки зору реціпієнта текст можна класифікувати як легкий для
розуміння завдяки домінуванню простих синтаксичних конструкцій із загальновживаною лексикою.
Серед часових форм у німецькій кореспонденції домінує презенс. Найчастіше трапилися форми
актуального презенса. Водночас, журналіст використав інші варіанти презенса, а саме майбутній й
історичний презенс. Далі слідують за спадом часові форми претерита, перфекта, плюсквамперфекта і
футурума 1. Такий розподіл часових форм пояснюється тим, що стаття написана напередодні події.
Через увесь текст ключовим словом проходить винесена в заголовок лексема Pipeline. Вона має найбільшу
кількість контекстуальних синонімів: Erdgas-Pipeline durch die Ostsee, Nordstream-Trasse, Energieprojekt,
Nordstream, Projekt, Ostsee-Trasse, Trasse. Це ключове поняття трапляється в більшості речень. При цьому
прізвище Путіна, що використано в ролі атрибута в заголовоку, зафіксовано лише один раз. Цим іменем
фіксується ціла епоха виникнення і реалізації проекту газопроводу.
Основна частина української кореспонденції складається з п’яти тематичних блоків, розташованих в
один стовбчик. Решта місця займають коментарі фахівців, які ми не розглядаємо з тієї причини, що це
вже інший вид тексту з огляду на їх домінуючу функцію. Як вже зазначалося, українські редактори
оцінили досліджувану подію як економічну і розмістили її в розділ Економіка. Це певним чином
відобразилося на тематичному розгортанні кореспонденції.
Перший тематичний блок статті має характер досить розгорнутого ліду, де авторка насичено подає
інформацію. При описі використовується не лише дескриптивний тип розгортання теми. У першому
реченні наводиться загальна тема статті. Впадає у вічі те, що в німецькій статті на першому місці
згадується німецький канцлер, а в українській – російський президент. Це зумовлено, мабуть,
прагматично, адже за стандартом інформацію потрібно розташовувати за алфавітним порядком. До цього
ж траса отримує дещо іншу атрибутизацію: в німецький – вона спірна (umstrittene), в українській – це,
насамперед, російсько-німецька. Цим підкреслюється двосторонність проекту. У другому реченні
журналіст описує маршрут траси, часто використовуючи дієприслівникові звороти, чим ускладнює
сприйняття тексту. Далі зазначається початок будівництва, з відсилкою на фонові знання читача (як
відомо), і виникнення самої ідеї проекту. Після цього авторка робить висновки (тож виходить,
виходить) із повчальними елементами ([...,] забувши одну із ключових істин ринкової економіки – світ
конкурентний) і експліцитними оцінками ([...] продемонстрували свою недалекоглядність, не врахували
ризику "шредизації" Європи). Журналіст використала неологізм "шредизація", натякаючи на прагматизм
сучасних відношень між Росією й іншими європейськими країнами, коли все вирішує економіка.
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У другому тематичному блоці розкривається інтригуючий зміст заголовка статті, а саме питання,
скільки ж газу піде по новому маршруту в Європу. На відміну від німецької статті, в українській
кореспонденції зазначається узагальнене джерело даних про потужність газопроводу – офіційні дані
російської сторони.
У третьому тематичному блоці наведено непряму і пряму цитати прем’єр-міністра РФ В. Путіна і
глави "Газпрому" О. Міллера, в яких підкреслюється втрата Україною ексклюзивного становища країнитранзитера російського газу до Європи. Пряму мову авторка використовує для збереження колориту
чужих висловлювань з розмовно-маркованою лексикою: "дармовий", "дешевий російський газ".
У наступному тематичному блоці журналіст підсумовує думки експертів з цього питання і робить
висновок, який сформулювано в підзаголовку статті на титульній сторінці: відкриття нової гілки
газопроводу лише збільшує можливості поставок газу до Німеччини, яка відмовилася від атомної
енергетики і потребуватиме у найближчому майбутньому більше енергоносіїв. При цьому журналіст
вдається до аргументованого викладу матеріалу.
В останньому тематичному блоці авторка української кореспонденції наводить думку єврокомісара з
питань бюджету та фінансового планування Я. Левандовського, де проект критикують з огляду на
зростання залежності від російських поставок газу і називають "пам’яткою епохи двосторонніх відносин"
Росії та Німеччини. Журналіст зазначає також, що за Я. Левандовським у майбутньому такі проекти
мають координуватися в межах ЄС. Цей інформаційний блок можна розглядати як оціннопідсумовковий.
На відміну від німецької статті, українська кореспонденція не є винятково інформаційною з
дескриптивним розгортанням теми. У ній мають місце також експлікативні й аргументативні пасажі, що
виконують перзуазивну функцію: заспокоюють українського читача. Очевидно, це зумовлено постійною
актуальністю зазначеної теми для української економіки і суспільства. У німецькій кореспонденції
журналіст не нав’язує так експліцитно власну думку, він сухо інформує читача про цю подію.
У синтаксичному аспекті в українському тексті хоча й переважають прості речення (9 з 22 речень),
але вони переважно поширені, зі вставними словами (утім, виходить, до речі тощо), дієприслівниковими
зворотами (стартуючи з карельських боліт тощо). На другому місці за частотою є складнопідрядні
речення, насамперед, додаткові при передачі непрямої мови з використанням сполучника. В тексті
трапилися також складносурядні і складні речення, де передається пряма і непряма мова. Загалом
українські синтаксичні конструкції довші (20 словоформ в реченні), ніж німецькі (15,8), що ускладнює
сприймання інформації.
Підсумовуючи проведене контрастивне дослідження німецької і української кореспонденцій, можна
стверджувати, що подібні студії на матеріалі паралельних текстів дозволяють якомога ефективніше
виявити лінгвокультурні особливості подачі інформації в різних мовних середовищах. Проведений
порівняльний аналіз виявив, що засоби масової інформації певного суспільства відображають
національно-культурні інтереси через екстра- й інтралінгвальні особливості подання фактів у такому
частотному газетному жанрі, як газетна кореспонденція. У ході зіставлення німецької й української
кореспонденцій зі спільною темою виявлено відмінності на макро- і мікрорівнях. Якщо німецька
кореспонденція орієнтується переважно на нейтральне висвітлення певної події і легко сприймається, то
українська кореспонденція виконує як інформаційну, так і перзуазивну функції, поєднуючи
дескриптивне, експлікативне та аргументативне розгортання теми.
Перспективним напрямом подальшого дослідження вважаємо збільшення емпіричної бази
зіставлення паралельних текстів зі спільною темою для підтверження отриманих висновків.
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Кийко Ю. Е. Немецкая и украинская корреспонденции в информационном аспекте.
В статье проведен комплексный сопоставительный анализ немецкой и украинской газетных
корреспонденций в информационном аспекте на материале ведущих печатных изданий. При
сопоставлении параллельных текстов в разных лингвокультурных дискурсах обнаружены особенности
освещения одного события на макро- и микроуровнях. Немецкая корреспонденция ориентируется в
основном на нейтральное информационное освещение события, что легко воспринимается реципиентом.
Для украинской корреспонденции характерны сложные аналитические пассажи, которые усложняют
понимание информации в этом газетном жанре.
Kiyko Yu. Ye. German and Ukrainian Newspaper Articles in the Information Aspect.
The article deals with the comparative analysis of the German and Ukrainian newspaper articles in the
information aspect on the materials of two leading daily newspapers. By the comparison of parallel texts in the
different linguacultural discourses features of information giving of one event on the macro- and microlevels are
found out. The German newspaper article focuses on the neutral information illumination for the easy recеption.
For the Ukrainian newspaper article difficult analytical passages are characteristic which complicate the
understanding of this newspaper genre.

81

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 62. Філологічні науки

УДК 811.11’ 42:159
Л. В. Козяревич,
кандидат філологічних наук, доцент
(Київський національний лінгвістичний університет)
lianakoziarevich@ukr.net
ЕТНІЧНА ФАСЦИНАЦІЯ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Статтю присвячено розгляду етнічної фасцинації крізь призму теорії міжкультурної комунікації.
Етнічну фасцинацію становлять експресивні риси певної лінгвокультури, які здатні викликати
підвищену увагу, здивувати, захопити, зачарувати. У дослідженні постулюємо, що етнічна фасцинація є
актуальною і вирішальною в аспекті успішного перебігу міжкультурної комунікації. У праці уточнено
поняття етнічної фасцинації, проаналізовано зразки комунікативної поведінки представників різних
лінгвокультур, які є фасцинативними.
Наразі в теорії міжкультурної комунікації намітилися нові сфери інтересів, що охоплюють різнобічне
вивчення комунікації в аспекті взаємодії різних лінгвокультур. У контексті теорії міжкультурної
комунікації ми пропонуємо розглянути поняття етнічної фасцинації (В. Соковнін). Фасцинація (від. лат.
fascino – чарівництво, чаклунство) тлумачиться як зачаровування, зваблювання, чаклування, магія,
одурення, маніпуляція [1: 10]. Логічне визначення етнічної фасцинації: здатність демонстраційного
мовного коду, конвенцій комунікативної поведінки приковувати увагу, викликати підвищений інтерес,
здивування, радість, захоплення, екстаз, симпатію, зачарування, шок, сполох, переляк, обминаючи чи
відключаючи будь-яке логіко-вербальне пояснення, інтелектуальну аргументацію, а тим більше критику.
Під комунікативною поведінкою ми розуміємо сукупність норм і традицій спілкування народу.
Національна комунікативна поведінка – сукупність норм і традицій спілкування певної лінгвокультурної
спільності. Описуючи комунікативну поведінку, І. А. Стернін виділяє в ній п’ять домінант: опис
національного характеру; домінантні особливості спілкування народу; вербальне комунікативне
спілкування; невербальне комунікативне спілкування; національний соціальний символізм [2: 5]. Однак, на
нашу думку, у будь-якій мові складовою частиною, найбільш чутливою до проблем і міжособистісного, і
міжкультурного спілкування, є його прагматичний рівень, що повною мірою виявляє відношення між
знаком (висловом), мовцем і контекстом / ситуацією, до якої належить слухач. Саме цей рівень найлегше
виробляє такі ж стереотипи поведінки, ритуальні форми спілкування. Етнічна фасцинація є
стереотипізованою, тобто культура вже визначила відмінне у представників лінгвоспільноти. Зміст етнічної
фасцинації переважно визначається національною культурою. Етнічна фасцинація – набір привабливих
поведінкових стереотипів, який був вироблений у ході історичного розвитку певною мовною спільнотою,
утілюється в певних мовних формах. Використання або невикористання мовцем цих форм у процесі
комунікації відразу ж показує, "хто свій, а хто чужий", що позначається на тональності (а іноді й
результатах) спілкування. Етнічна фасцинація формує національний стиль спілкування.
Англосаксонськими фасцинативними комунікативними цінностями є: увічливість (politeness) –
Manners make the man; Politeness costs little but yields much. Life is short, but there is always time for
courtesy; емоційна стриманість (restraint) – British people are taught to keep a stiff upper lip and show no
emotion; дистантність (privacy) – Two is a company, but three is a crowd. A hedge between keeps friendship
green. Friends are like fiddle strings and they must not to be screwed too tightly. Come seldom – come welcome.
Good fences make good neighbours. Love your neighbour, yet pull not down your fence; позитивність
(positivity) – Think positive and everything will work out. Stay positive. Hope for the best. Think positive, do
positive, be positive. Today is better than yesterday.
Сутність принципу ввічливості полягає у максимальному "піднятті" образу свого співрозмовника,
володінні куртуазним (витончено ввічливим) мовленнєвим стилем [3]. Дотримання принципу ввічливості
створює прийнятну атмосферу спілкування, нормальний фон для реалізації комунікативних стратегій.
Цей принцип передбачає наявність у спілкуванні таких ознак:
– тактовності, обережності у поводженні з комунікативною стратегією співбесідника, турботі про
інтереси співрозмовника;
– великодушності, тобто необтяжуваності співбесідників розмовою, в захисті їх від постійного
домінування у процесі комунікативного акту, рівномірному розподілі мовленнєвої ініціативи, виконанні
демократичного принципу: "Живи сам і давай жити іншим";
– схваленні, що передбачає позитивну налаштованість на спілкування;
– скромності, що полягає у делікатному (так, щоб не образити співрозмовника) відхиленні
компліментів на власну адресу;
– згоді, яка проявляється у відсутності опозиційності в спілкуванні;
– симпатії, доброзичливості, толерантності [4].
В основі етнічної фасцинації англосаксонської культури є особливі національні риси, які
відображаються у комунікативній поведінці. Почуття власної гідності, саме воно підводить до
© Козяревич Л. В., 2012
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усвідомлення необхідності дотримання етичних норм і загальноприйнятих традиційних правил, навіть
якщо ці норми і правила не записані у жодних законах. І справді: якщо людина має почуття власної
гідності і поважає себе як особистість, то вона просто не дозволить втратити цю гідність і повагу до
самої себе, порушуючи етику і громадську мораль стосовно інших. Внутрішня гідність не дозволяє
людині втратити контроль над власними пристрастями та емоціями, прилюдно демонструючи
розпущеність і невміння володіти собою. Представники англомовної культури недемонстративні у
вираженні власних емоцій, оскільки не прийнято ділитися із співрозмовником своїми проблемами,
таким чином засмучувати його. Ця культурна цінність приховування своїх власних почуттів, особливо
негативних відображається в прислів’ї – Laugh and the world laughs with you, weep and you weep alone
(Смійся – і весь світ буде сміятися з тобою, плач, але плач один), тобто в англомовній культурі
спілкування високо цінується оптимізм у спілкуванні, під час якого увага сфокусована на почуттях
інших – ''one should try to make the other person feel something good'' [5: 254] (намагайся робити так, щоб
інший відчував себе добре), що свідчить про те, що представники англомовної культури не
залишаються осторонь, а співпереживають, вони уважні до співрозмовника та його почуттів, тому що
для англійської комунікативної культури типовою є емоційна підтримка співрозмовника.
У міжгендерному спілкуванні у Британії відсутня відкрита увага до жінок з боку чоловіків [6: 11].
Таку підкреслену зовнішню байдужість між представниками протилежної статі, психологи, з одного
боку, пояснюють сором’язливістю, емоційною стриманістю англосаксонських чоловіків. Гумор –
стандартний спосіб боротьби з тим, що викликає дискомфорт.
Етнічна фасцинація англійців зумовлена парадоксами англійського характеру, до яких зараховують
поєднання конформізму та індивідуалізму, ексцентричності й логічності, привітності й замкненості,
відчуженості й співчутливості, простоти й снобізму. При спілкуванні поводяться привітно, порядно, без
натяку на фамільярність. Вони вважають, що успіх при спілкуванні залежить від позиції партнера, від
обопільного намагання знайти найкраще рішення. Саме тому скрупульозно, прагматично їх готують. Під час
спілкування вони спокійні, урівноважені, уникають гострих кутів, але не байдужі, не бездіяльні. Водночас їм
властиві гнучкість, уважне ставлення до ініціативи протилежної сторони. За їхньою зовнішньою стриманістю
лежить емоційність і душевне сприйняття навколишнього світу. Певною мірою етнічну фасцинацію англійців
відображає такий вислів: "Якщо американець – раб стандарту, то англієць – раб своїх традицій" [4: 458].
У процесі спілкування американці самостійні, енергійні, ініціативні та відкриті, їм більш імпонує не
надто офіційна атмосфера ділового спілкування. Вони врівноважено сприймають ситуації, що виникають
при спілкуванні, динамічно аналізують і гнучко оцінюють їх, зберігаючи при цьому внутрішню
рівновагу, хороший настрій, виявляючи почуття гумору. Вони доволі настирливо намагаються
реалізувати свої цілі, переслідують власну вигоду [7: 13].
Суттєві їх національно-психологічні особливості, які є фасцинативними – це діловитість і
практичність у підходах до розв’язання проблем. Діловитість американці тлумачать як організованість,
чіткість, детальне знання справи, уміння знаходити найраціональніші рішення, практичність – як уміння
здобувати вигоду при спілкуванні. Водночас їхня самовпевненість, завищена оцінка своїх сил і
можливостей іноді є наслідком надмірного егоцентризму при спілкуванні, який виявляється у прагненні,
щоб протилежна сторона керувалася тими правилами, що й вони. Це може викликати непорозуміння.
Фасцинативними елементами японського стилю комунікації є пунктуальність, точність, обов’язковість,
етичний прагматизм і ввічливість. Ці особливості етнічної фасцинації зумовлені національною психологією
японців, найхарактернішими ознаками яких є підкорення слабкого сильному, повага до традицій, поклоніння
перед авторитетом, конформізм, внутрішня самодисципліна, стійкість до труднощів, розуміння гордості та
гідності як стимулів людської поведінки, почуття етнічної винятковості, колективізм, стійкість соціальних
зв’язків, відносна свобода у виборі засобів і способів досягнення мети, готовність до їх удосконалення. Усі ці
якості по-різному впливають на поведінку японців під час спілкування. В Японії особа, спілкуючись з іншими
представниками свого кола, своєї групи, ставить себе нижче. Це створює ілюзію відсутності відчуття власної
гідності. Гордість у японців пов’язана із почуттям обов’язку, усвідомленням свого призначення, соціальної
позиції, а перебільшення позиції партнера під час спілкування вони розцінюють як вияв поваги, ввічливості,
уважності до нього. Зауваживши, що партнер робить їм великі поступки, японці, як правило, відповідають
тим самим. При спілкуванні зі слабким партнером можуть вдатися до погроз. Традиційну їх усмішку при
спілкуванні розцінюють як заохочення до взаємодії, зацікавленість змістом розмови, водночас у такий спосіб
вони захищають свою ауру, своє "Я" від зовнішніх подразників. У розмові стримують свої амбіції, виявляють
ввічливість, уникають категоричних формулювань.
Фасцинацією французького стилю спілкування є динамізм, гнучкість, інтелектуальність і висока
емоційність, що іноді межує з категоричністю в поєднанні з прагматизмом. Традиційно відзначають оптимізм,
життєрадісність, комунікабельність, відвертість і чутливість французів. До їх національних особливостей
фацсинації зараховуємо також високу культуру мислення, любов до радощів життя, гострий розум,
дотепність, винахідливість, схильність до яскравих висловлень та емоційне ставлення до всього
національного. Динамічний темперамент французів зумовлює особливості їх поведінки під час спілкування.
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Намагаючись скоріше досягнути цілі й довіряючи своїй природній гнучкості, вони діють швидко, традиційно
орієнтуючись на логічні докази, загальні принципи. Саме при спілкуванні вони незалежні й водночас не
завжди самостійні у прийнятті остаточного рішення. Велику увагу приділяють попередньому етапу
спілкування, намагаються обговорити все заздалегідь. Проте їх поведінка може змінитися під впливом
обставин, що складаються при спілкуванні. Принциповим питанням для них може бути мова спілкування (як
правило, надають перевагу французькій мові як офіційній). Під час спілкування люб’язні, ввічливі, дотепні.
Іноді у своїй поведінці схильні до крайнощів: хоробрість доводять до зухвалості, волелюбність – до непокори.
Певне раціональне зерно щодо особливостей французького стилю ділового спілкування закладене в такій
формулі: "Не існує двох французів, які б однаково визначили свою суть" [1: 38].
Особливостями німецького стилю ділового спілкування є практичність, педантизм, логічна послідовність
й емоційна стриманість, які є похідними від національних якостей німців. Серед них найчастіше відзначають
охайність, передбачливість, точність, пунктуальність, працелюбність і сумлінність. При спілкуванні вони
педантичні, послідовно обговорюють кожну деталь. Особливості спілкування з німцями виявляються, з
одного боку, у їх увічливості та доступності, а з іншого – у труднощах установлення контактів з ними через
їхню скритність. Водночас, вони вразливі й відносно легко піддаються впливу.
Фасцинативними ознаками китайського ділового стилю спілкування є практицизм, шанування своїх
національних традицій, ввічливість, стриманість, уважне ставлення до партнера, уміння використовувати у
своїх цілях його сильні та слабкі сторони. Китайців характеризують дисциплінованість, залежність індивіда
від групи, згуртованість на основі чіткого розподілу ролей, витримка, терпимість, співчуття й
співпереживання у міжособистісних відносинах. У спілкуванні з особами свого кола розмовляють швидко,
обриваючи кінцівки фраз, слів, насичуючи мову жаргонізмами. В офіційній обстановці їх мова стримана,
дещо формалізована стереотипними фразами, артикуляція є чіткою і виразною, міміка й жести –
мінімальними. Для китайців важливо, щоб їх спілкування відповідало таким основним вимогам: тема розмови
була цікавою, адекватною часу і реальній комунікативній обстановці, містила якомога більше тотожних і
менше суперечливих моментів. Комунікативна поведінка китайців зумовлена своєрідністю етнічної
психології, її характеризують яскраво виражена церемонність, стриманість, приховування справжніх інтенцій,
поважність, схильність до захоплення "штампами ввічливості". Ця специфіка виявляється і при спілкуванні.
Етнічна фасцинація також є детермінована метапрограмами. Метапрограми – фільтри сприйняття
навколишньої дійсності, які вбудовані у поведінкові стратегії [8: 3] і працюють так, що та інформація, яка
не збігається з метапрограмами, у свідомість не проникає. Прикладами метапрограм можуть бути різні
стилі мислення: 1) екстернальна / інтернальна особистісна референція; 2) відцентровий / доцентровой рух;
3) активна / пасивна мотивація діяльності; 4) зіставно-протиставний фокус порівнянь; 5) аксіосистемні
ідентифікації, пов’язані з ціннісним маркуванням певних сегментів довкілля; 6) суб’єктивні / об’єктивні
пріоритети у процесах спілкування [9]. В. Б. Скрябіна розрізняє такі американські метапрограми: 1. Рух до:
орієнтація на реальну справу, завжди бачать життєві, ділові та інші цінності, постійно спрямовані на їхнє
досягнення. Прогрес і постійне прагнення до оновлення ("ціль – дії – досягнення – нова ціль") стають
ідолом, якому поклоняється вся нація. 2. Фокус уваги на час: американець виключно з повагою ставиться
до часу як найважливішого ділового ресурсу. Тому вони дуже гостро сприймають запізнення, вважають це
неповагою до них особисто. 3. Відносно мотивації – це активний тип: мотивує себе сам, впевнений у тому,
що лише він сам може все зробити для себе. Їх вирізняє виняткова самостійність у прийнятті і реалізації
рішень, так само як і повна готовність нести за них відповідальність.
За В. Б. Скрябіною, англійські національні метапрограми – фокус уваги на процес. Важлива риса англійців
– проактивність. Вони готові якомога скоріше почати робити справи і практично вирішувати проблеми, що
виникають. Спроба переконати англійця шляхом уміло побудованого плану проекту, детального
опрацювання на папері буде значно менш ефективною, ніж демонстрація ділових якостей партнера у дії.
Фокус порівнянь англійців – це орієнтація на схожість, вони не люблять змін, їхній традиціоналізм може
приймати різні форми і, зокрема, форму відомого консерватизму, що проявляється у різних сферах життя і
мислення. Характерна риса англійців – схильність зберігати традицію у всьому [10: 177].
Таким чином, етнічна фасцинація передбачає сукупність лінгвопсихологічних, лінгвокультурних рис
носіїв етносу, які виходять на перший план у процесі міжкультурних контактів.
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Козяревич Л. В. Этническая фасцинация в контексте теории межкультурной коммуникации.
Статья посвящена рассмотрению этнической фасцинации сквозь призму теории межкультурной
коммуникации. Этническую фасцинацию составляют экспрессивные черты определенной
лингвокультуры, которые способны вызвать повышенное внимание, удивить, пленить, очаровать. В
исследовании постулируем, что этническая фасцинация является актуальной и решающей в аспекте
успешного течения межкультурной коммуникации. В работе уточнено понятие этнической
фасцинации, проанализированы образцы коммуникативного поведения представителей разных
лингвокультур, которые являются фасцинативными.
Koziarevych L. V. The Ethnic Fascination in the Context of the International Communication Theory.
The article deals with the ethnic fascination through the spectrum of the international communication theory.
The ethnic fascination is defined as a set of expressive features of a certain culture aimed at attracting attention,
evading, fascinating, manipulating. A complex of attractive behaviour stereotypes developed in the course of the
historical progress, is reflected in the language forms. In the investigation it is postulated that the ethnic
fascination is factual and crucial in the aspect of the successful intercourse of the international communication.
In the work the notion of ethnic fascination is identified, the patterns of the communicative behaviour of
representatives of different linguocultures which are fascinative are analyzed.
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КЛАСИФІКАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ
У статті здійснено комплексне вивчення граматичних категорій української мови; проаналізовано стан
опрацювання та основні напрями дослідження цієї проблеми на сучасному етапі; описано систему
класифікаційних ознак, що лежать в основі виокремлення аналізованих мовних явищ; указано
на двобічність граматичних категорій (наявність змістових і формальних ознак); зазначені одиниці
розглянуто відповідно до рівневої організації мовної системи; простежено особливості категорійної
системи на тлі частиномовної належності слів.
Лінгвоукраїністику кінця ХХ століття поповнили численні студії, присвячені загальним питанням
граматики, багатоаспектному аналізові її категорій та одиниць, особливостям функціонування мовних
утворень. Нові ідеї, зорієнтовані на досягнення вітчизняного та зарубіжного мовознавства, вносять
відповідні корективи у визначення специфіки категорійної системи, дають змогу відійти від їхнього
одновимірного розгляду, що посилює наукову вартість сучасних граматичних теорій. Орієнтація
дослідників на інноваційні тенденції розвитку функційно-категорійної граматики, динаміку
синтаксичної, морфологічної та словотвірної структур уможливила повний і науково об’єктивний опис
мовних одиниць. Проаналізувавши усталені граматичні концепції, учені пропонують нові розв’язання
актуальних проблем сучасної лінгвістики, що опираються на функційні морфолого-синтаксичні засади,
що відрізняються від традиційних (формально зорієнтованих) логікою обґрунтування. Науковий підхід
до вивчення одиниць мови передбачає трактування їх як компонентів багаторівневої системи,
побудованої на різнотипних (синтагматичних, парадигматичних, опозиційних тощо) відношеннях
між складниками. Керуючись такими пріоритетами, автори все частіше акцентують увагу
на необхідності ґрунтовного опису структурно-семантичних та комунікативно-прагматичних
особливостей усіх мовних явищ. До кардинальних питань граматики належить дослідження сукупності
граматичних одиниць і категорій, їхніх диференційних ознак і парадигм, механізму функціонування та
місця в системі мови. Як слушно зазначав Л. В. Щерба: "…граматику по суті зводимо до опису наявних
у мові категорій" [1: 12]. У сучасному мовознавстві маємо чимало наукових студій, у яких за об’єкт
розгляду обрано категорійну систему (див. праці І. Р. Вихованця, К. Г. Городенської, А. П. Загнітка,
М. С. Скаба, М. В. Мірченка та ін.). Теоретичні пошуки лінгвістів спрямовані на опис структури
граматичних категорій, їхньої семантики та специфіки вияву, що дає змогу здійснити рангове
розмежування зазначених мовних величин. Незважаючи на це, питання, пов’язані з комплексним
вивченням граматичного ладу, в якому знаходять функційну довершеність й оцінку всі засоби мови та
мовлення, ще не належно висвітлені й потребують глибшого опрацювання. Особливо важливий, на нашу
думку, розгляд категорійної системи крізь призму комунікативно-функційного підходу. Усе це мотивує
актуальність нашої студії. Мету праці вбачаємо в системному описі граматичних категорій сучасної
української мови як поліярусних елементів, встановленні їхній типологічних характеристик. Досягнення
сформульованої мети передбачає розв’язання таких завдань: 1) указати на двобічність граматичних
категорій (наявність змістових і формальних ознак); 2) розглянути зазначені одиниці відповідно до
рівневої організації мовної системи, виокремивши синтаксичні, морфологічні та словотвірні категорії;
3) простежити особливості категорійної системи на тлі частиномовної належності слів.
Для граматичного ладу української мови характерна наявність розгалуженої системи граматичних
категорій, що відображають позамовну дійсність і відбивають типологічні особливості мови. Граматичні
категорії – це узагальнені, інтегральні одиниці, які ґрунтуються на встановленні корелятивної
взаємозалежності між двома або більшою кількістю граматичних значень, виражених певною системою
співвідносних граматичних форм [2: 12]. Вони належать до найважливіших конститутивних категорій
української мови, оскільки пронизують усю її систему й мають стосунок до багатьох ярусів. Однією
з класифікаційних засад вивчення граматичних категорій є потрактування їх як двобічних мовних явищ, що
мають план змісту (семантику) і план вираження (формальні показники семантики). Вважаючи граматичний
лад у цьому плані максимально репрезентативним, оскільки в ньому поєднання форми та значення
найповніше, В. Г. Адмоні зазначає: "Найважливіша ознака мови – це поєднання форми зі значенням, <···>
плану вираження із планом змісту. На здійснення такого поєднання скеровані всі ланки, всі сторони й рівні
мови й мовлення" [3: 7]. Перспективність досліджень, здійснених з опорою на двовимірність граматичних
категорій, зумовлена також встановленням ієрархічних стосунків між їхніми змістовим і формальним
аспектами. Пріоритетними вважаємо теорії, у яких заперечено рівноправність плану змісту та плану
вираження й потрактовано семантичну мотивованість як визначальну сутність категорії. Відповідно до цього
опис мовної системи має відбуватися в напрямі від значення до форми. Статус регулярної двобічної
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залежності визначений тим, що кожне мовне значення потребує формального вираження, а формальне
варіювання має стосунок окремо до кожного конкретного випадку. Концепція двобічності граматичних
категорій допомагає розкрити механізм співвідношення семантичного й формально-граматичного змісту
у внутрішньокатегорійній структурі. Цілісність зовнішньорегулярного вираження та семантичної
мотивованості як основа ідентифікації конкретної одиниці мови зумовила зміну пріоритету форми
над значенням. Крім того, це дало змогу більшості лінгвістам відмовитися від застосування суто описового
принципу дослідження, позбавленого не тільки функційного акценту, а й семантичного.
Граматичним категоріям як ядерним компонентам мовної організації властива внутрішня
ускладненість, вияв якої полягає в їхній специфічній структурі, зумовленій розподілом функцій між
окремими формами. Необхідно зазначити, що конкретні функції, які виконують граматичні категорії,
неоднорідні. Як широкі значеннєво-формальні поняття вони виявляють протиставлення загального –
конкретного, що зумовлює існування загального граматичного значення, яке формують окремі
підпорядковані грамеми – конкретні граматичні значення. Їхній аналіз у функційно-категорійному вимірі
спонукав дослідників до перегляду звичних уявлень про характер та особливості функціонування
вказаних мовних одиниць. Різноманітні граматичні значення, що раніше розглядали розрізнено й
формально, сучасна наука вивчає комплексно, у взаємозв’язку форми та змісту. Безпосереднім змістом
словоформи або ряду словоформ, однорідних у функційному плані, є певне категорійне значення, яке
уточнює вказівка на конкретну виконувану ним функцію. За значенням і засобами вираження
компоненти граматичних категорій перебувають між собою в опозиційних відношеннях. Зважаючи
на кількість грамем, що утворюють граматичну категорію, виокремлюють одиниці, мінімальний вияв
яких пов’язаний із двома граматичними значеннями. І. Р. Вихованець наголошує: "За наявності лише
одного значення, вираженого однією формою, не йдеться про граматичну категоризацію значення,
оскільки в такому разі воно позбавлене необхідного співвідношення конкретне – загальне, а також
регулярності" [4: 53]. Дві грамеми структурують категорії числа, дієслівного виду. Найбільшу кількість
компонентів нараховує категорія відмінка.
У сучасних лінгвістичних студіях дослідження граматичних категорій здійснюють відповідно
до рівневої організації мовної системи. Із цього погляду граматичні категорії варто розглядати як
узагальнені поняття, структуровані трьома різновидами категорійних одиниць – синтаксичними,
морфологічними та словотвірними, які перебувають у певних взаємозв’язках. Кожен з указаних розрядів
категорійних одиниць має власний інвентар диференційних ознак, що дає змогу класифікувати їх за
ранговими граматичними характеристиками. Статусу ієрархічно вершинних набули синтаксичні
категорії, яким підпорядковані морфологічні. Словотвірні категорійні одиниці, маючи нижчий ступінь
абстрактності, ніж морфологічні та синтаксичні категорії, тісно взаємодіють із двома останніми.
У сучасній лінгвістиці відомі значні напрацювання теорії частин мови, у яких простежено
кваліфікаційні й рівневі особливості лексико-граматичних класів слів, здійснено студіювання їхній
формальних, змістових та категорійних ознак, акцентовано увагу на типологічно спільних і відмінних
параметрах. Розвиток мовознавчої думки, зорієнтованої на новітні теоретичні засади та практичні
здобутки у сфері граматики, засвідчує еволюцію поглядів на спектр зазначених питань. Не викликає
заперечення той факт, що перспективним й аргументованим є гетерогенний принцип класифікації слів за
частинами мови, який поєднує лексичний, морфологічний, синтаксичний, а для похідних слів –
словотвірний критерії. З-поміж них ієрархічно вершинним виступає перший, але водночас хочемо
наголосити на важливості граматичних чинників, адже "усі слова, виражаючи відповідне лексичне
значення, у мові граматично спеціалізуються" [4: 13]. Наявність сукупності вказаних характеристик дає
змогу виділити, відповідно до концепції дослідника, чотири (іменник, дієслово, прикметник і
прислівник) [5: 65-66; 4: 14-19] або п’ять [6: 12] кардинальних частин мови (іменник, дієслово,
прикметник, числівник і прислівник). Зважаючи на семантичну окресленість, формально-синтаксичні та
семантико-синтаксичні позиції в реченні, а також сукупність морфологічних парадигм і словотвірних
категорій, вирізняють дві групи лексико-граматичних утворень. Ядро граматичного ладу української
мови формують дієслово й іменник. "Центральнісь іменника й дієслова виявляється в сукупності
притаманних тільки їм визначальних морфологічних категорій і виконанні основних функцій у структурі
синтаксичних одиниць-конструкцій" [6: 12]. Прикметник, числівник і прислівник, поширюючись
на периферійні позиції речення й виражаючи відповідно ознаку предмета, кількісну ознаку й ознаку
ознаки, перебувають на периферії граматичної структури української мови. Кваліфікуючи їх як
репрезентанти статичної ознаки та зважаючи на нейтралізацію в них динамічних характеристик дієслова,
із певного погляду прикметник, числівник і прислівник можна вважати семантичним відгалуженням
найцентральнішої частини мови. Взаємозв’язок між частинами мови й властивими їм граматичними
категоріями закономірний, оскільки категорійне значення певного лексико-граматичного розряду слів
знаходить вираження в спільних, характерних для нього граматичних (синтаксичних, морфологічних і
словотвірних) категоріях. Отже, граматичні категорії, будучи неодноплощинними структурами,
становлять цілісну систему, на основі якої слова об’єднують у частини мови. Лексико-граматичні
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розряди слів як категорії вищого рангу сформовано, зважаючи на комплекс граматичних категорій, що
становлять формально виражені узагальнені значення, різноманітні модифікації яких нашаровані
на граматичні значення частин мов. Зауважимо, що комплекси граматичних категорій у межах частин
мови не однакові. Кожен лексико-граматичний розряд слів має свій, властивий йому категорійний
апарат, для нього характерний власний інвентар диференційних ознак, які визначають його статус і місце
в загальній специфіці граматичного ладу української мови. Водночас частинам мови притаманні й
спільні інтегральні ознаки. У такому разі граматичні категорії, накладаючись одна на одну, поєднані в тій
самій одиниці (словоформі). Подібне граматичне групування та граматична спеціалізація лексичних
одиниць сприяє організації ієрархічно вищих утворень. В українській мові найвиразніші з погляду
категорійної спеціалізації іменник і дієслово, для обох зазначених класів слів характерний своєрідний
набір морфологічних категорій. Іменникові властиві самостійні морфологічні категорії відмінка, числа й
роду, які належать відповідно до трьох різновидів: відмінок – суто словозмінна категорія, число –
переважно словозмінна, рід – класифікаційна категорія. В ієрархії цих категорійних величин визначальна
категорія відмінка, вона має найбільшу кількість грамем, хоча й нестабільну впродовж історичного
розвитку мови, і найбільшу семантичну розгалуженість. Інше структурування морфологічних категорій
характерне для дієслова. Йому властиві час, спосіб, вид і валентність як власне-дієслівні категорійні
величини, а також невласне-дієслівні категорії роду, числа й особи, трансформовані від власне-іменника
або займенникового іменника та синтагматично зумовлені опорним субстантивом у ролі підмета. Усе це
засвідчує, що категорійна система дієслова неоднорідна за граматичним статусом, оскільки поєднує
непохідні категорії, притаманні тільки цій частині мови й не засвідчені як самостійні одиниці в інших
класах слів, та несамостійні похідні, модифіковані в структурі дієслова в словозмінні. Іменник і дієслово
протиставлені лише наявністю специфічних морфологічних категорій та парадигм, водночас у реченні
спостерігаємо єдність цих частин мови, що полягає, передусім, у формуванні ними семантично
елементарних конструкцій, структурованих дієслівним предикатом та зумовленими його валентністю
іменниками, зважаючи на це простежуємо особливості взаємодії категорій валентності дієслова й
відмінка іменника. Із семантико-синтаксичного боку дієслово займає вершинне положення в реченні,
здійснює вирішальний вплив на його структуру, указуючи, скільки іменникових компонентів потрібно
для вираження його змісту та яка роль останніх у структурній схемі речення. За спостереженнями
А. П. Загнітка, "морфологічний компонент ГК (граматичної категорії – Н. К.) валентності виявляється
у спеціалізованості відмінкових форм як заповнювачів відповідних аргументних позицій, що дає
можливість диференціювати власне-відмінки і невласне-відмінки, послідовно розмежовувати прислівний
і неприслівний тип синтаксичного зв’язку. Звідси й тлумачення відмінка як валентно зумовленої і
валентно зумовлюючої МК (морфологічної категорії – Н. К.)" [7: 58].
За класифікації категорійних одиниць великої ваги набуває встановлення дериваційних відношень між
ними, тобто визначення, яка з двох категорій вихідна, а яка похідна. Керуючись такими параметрами, варто
вирізнити класи слів, для яких характерна тільки похідність категорій. Зокрема, прикметник української
мови повністю віддзеркалює іменникові категорії відмінка, числа й роду, які внаслідок дериваційних
процесів зазнають у ньому певних модифікацій – усі вони набувають ознак несамостійності.
Із морфологічного боку сталою залишається лише словозмінна категорія відмінка, а переважно словозмінна
категорія числа та класифікаційна категорія роду перетворені в прикметникові на абсолютно словозмінні.
А. П. Загнітко зазначає, що категорійним значенням властива чітка ієрархія, "підтвердженням чого
виступає синтагматично визначальний характер одних і синтагматично підпорядкований характер інших.
Іменникові рід, число і відмінок є синтагматично визначальними (центральними, інформативно
насиченими) щодо однойменних МК (морфологічних категорій – Н. К.) прикметників, займенникових
іменників та ін. Останнє відбиває внутрішньокатегоріальну міжчастиномовну ієрархію, що зумовлена
статусом кожного елемента в структурі речення" [7: 64]. Найбільшу частиномовну периферію засвідчує
прислівник як клас слів, позбавлений морфологічних категорій.
Отже, граматичні категорії структуровані системою підпорядкованих морфологічних, синтаксичних
та словотвірних категорійних одиниць. Як поняття вищого рівня, вони відображають найзагальніші
властивості граматичних значень (у плані змісту), підведені під закони оформлення (у плані вираження).
За своєю природою вони є граматичними значеннями, взятими в їхньому узагальненому вияві, у
взаємозв’язках і взаємозалежності, в об’єднанні парадигмою форм, але не зводяться до суми цих значень.
Чітко окреслена семантика, наявність специфічних категорій і центральна роль у структурі речення
властива двом лексико-граматичним класам слів – іменникові й дієслові, які формують граматичний
центр української мови. Для периферійних елементів притаманні невиразна граматично трансформована
семантика ознаки (ознаки предмета, ознаки ознак), дериваційно пов’язані з центральними частинами
граматичні категорії або загалом їхня відсутність і нецентральна синтаксична роль в реченні. Порушені в
статті проблеми перспективні для функційного дослідження всієї категорійної системи сучасної
української мови, висвітлення її морфологічної, синтаксичної (формально-синтаксичної, семантикосинтаксичної, комунікативної) і словотвірної спеціалізації.
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Матеріал надійшов до редакції 26.01. 2012 р.
Костусяк Н. Н. Классификационные основы изучения грамматических категорий.
В статье осуществлено комплексное изучение грамматических категорий украинского языка;
проанализированы основные направления исследования этой проблемы на современном этапе; описана
система классификационных признаков, лежащих в основе выделения рассматриваемых языковых
явлений; указано на двусторонность грамматических категорий (наличие содержательных и
формальных признаков); категориальные единицы рассмотрены в соответствии с уровневой
организацией языковой системы; прослежены особенности категориальной системы на фоне
принадлежности слов к определенной части речи.
Kostusiak N. M. Classification Foundations for the Grammatical Categories Study.
In the article a comprehensive study of the grammatical categories of the Ukrainian language is carried out; the
state of the development and the main directions of the research on this problem at the present stage are
analyzed; the system of the classification features that underlie the selection of the analyzed linguistic
phenomena is described; the two sides of grammatical categories (the presence of the content and formal
features) are specified; these units according to the level of the language system are considered; the categorical
features against the background of association with the parts of speech are traced.
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ЛЕКСИКО-МОРФОЛОГІЧНИЙ СПОСІБ УТВОРЕННЯ ДЕФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ДЕРИВАТІВ
У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
У статті досліджено лексико-морфологічний спосіб виникнення однослівних одиниць третинної номінації
на основі фразеологізмів німецької мови; встановлено його продуктивність; вивчено структурнословотвірні особливості дефразеологічних дериватів, а також фактори, що визначають вибір
компонента твірної одиниці як основи подальшого словотворення; проаналізовано принципи взаємодії
дефразеологічних дериватів із базовими фразеологізмами та однокореневими лексичними одиницями, що
утворилися в результаті дефразеологічної деривації; окреслено шляхи подальших досліджень.
Утворення нових лексичних одиниць, зокрема вторинних та третинних номінацій, завжди в центрі
уваги мовознавців, які наразі розглядають ці процеси формування та функціонування в когнітивному
аспекті. З іншого боку, принципи й підходи таксономічної наукової парадигми не втратили своєї
актуальності й широко застосовуються сучасними дослідниками в ракурсі нових напрямків і проблем
мовознавства. Потреба у вивченні шляхів й механізмів утворення однослівних одиниць третинної
номінації від фразеологізмів, їх структурно-семантичних особливостей і принципів взаємодії з твірними
одиницями визначають актуальність даної праці.
На сучасному етапі найбільше матеріалу стосовно узуальних та оказіональних способів виникнення
однослівних одиниць третинної номінації, утворених від фразеологічних одиниць (ФО), накопичено на
матеріалі російської [1; 2] і української мов [3: 50; 4], проте свого розв’язання у німецькому мовознавстві
зазначена проблема поки що не отримала.
Метою статті є вивчення лексико-морфологічного способу виникнення дериватів на основі ФО в
німецькій мові та визначення його продуктивності. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання
таких завдань: схарактеризувати структурно-словотвірні особливості дефразеологічних дериватів (ДД),
утворених лексико-морфологічним способом; встановити фактори, що визначають вибір компонента
твірної одиниці як основи подальшого словотворення.
Об’єктом дослідження є ДД сучасної німецької мови; предметом – лексико-морфологічний спосіб
утворення лексичних одиниць на основі фразем у німецькій мові.
Матеріалом аналізу слугують ДД німецької мови і їхні базові ФО загальною кількістю 1102
похідних та 772 твірні одиниці.
Наукова новизна статті полягає у використанні системного підходу до вивчення й аналізу базових
фразеологізмів та їхніх дериватів. Ґрунтовно вивчено лексико-морфологічний спосіб утворення ДД;
проаналізовано фактори, що впливають на вибір компонента твірного фразеологізму як основи
подальшого словотворення.
Під поняттям "дефразеологічної деривації" (нім. dephraseologische Derivation – термін В. Фляйшера)
ми розуміємо процес утворення нових однослівних одиниць номінації на основі ФО [5: 185]. Наслідком
дефразеологічної деривації є виникнення однослівних одиниць номінації, т. зв. дефразеологічних
дериватів, шляхом зміни структури чи структури й семантики одночасно вихідної одиниці, наприклад:
frech wie eine Wanze "нахаба з нахаб" → wanzig "нахабний, загонистий".
У німецькій мові до продуктивних способів, за допомогою яких на основі ФО утворюються лексичні
одиниці, належать: спосіб лексико-фразеологічної конденсації, лексико-морфологічний та морфологосинтаксичний способи.
Сутність лексико-морфологічного способу полягає в тому, що один із компонентів ФО акумулює на
собі значення фразеологізму і стає основою для афіксального словотворення. Зазначеним способом
утворено 275 слів, які складають 25 % від загальної кількості ДД нашої вибірки.
Лексико-морфологічним способом на основі головного компонента ФО утворилося 97 ДД, а на основі
залежного – 178 ДД. Отже, статус граматичного центру не надає жодних переваг головному
компонентові при афіксальному вичленовуванні.
Лексико-морфологічним способом на основі головного компонента фразеологізмів утворилося 51
дієслово, половина з яких (26 ДД) – від дієслівних ФО: durchfallen ← durch den Korb fallen "провалитися,
зазнати фіаско"; jmdm. etw. einblasen ← jmdm. etw. ins Ohr blasen "нашіптувати комусь щось,
нацьковувати на щось, когось, зводити наклеп на когось".
Префіксально-афіксальне утворення дієслів відбувається також від адвербіальних ФО (19 ДД): dachsen
← schlafen wie ein Dachs "спати як бабак"; а решта (6 ДД) – від субстантивних, ад’єктивних стійких
словосполучень та речень: lackieren "ошукати" ← Fertig ist der Lack! "із цим покінчено, справу зроблено".
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Варто зазначити, що деякі безпрефіксні дієслова, які утворилися лексико-морфологічним способом,
мають префіксальні похідні одиниці: aufpassen wie ein Luchs "бути весь час насторожі", jmnd. hat Augen /
Ohren wie ein Luchs "очі / слух як у рисі" → luchsen "спостерігати; шпигувати за кимось" → jmdm.
abluchsen, jmdn. beluchsen "виманювати щось хитрістю; підглядати, піддивлятися". Безпрефіксні й
префіксовані дієслова знаходяться у дериваційних відношеннях, що є типовими для традиційного
словотвору. Зазначені префіксовані дієслова – одиниці з подвійною різнорівневою мотивацією (термін
В. М. Пугач [2: 125]), оскільки вони мотивуються як одиницею лексичного (безпрефіксним дієсловом),
так і одиницею фразеологічного рівня.
Крім дієслів, лексико-морфологічним способом на основі головного компонента ФО виникло 24
іменники, 12 із яких утворилися від дієслівного сталого словосполучення: der Klopfer "жебрак, торговець
на рознос, торговий агент" ← Klinken klopfen "старцювати, жебракувати"; der Preller "ошуканець,
дурисвіт", die Prellerin "ошуканка, дурисвітка", die Prellerei "обман, ошуканство" ← Füchse prellen
"самого чорта круг пальця обвести". Незначну кількість одиниць (6 ДД) утворено від субстантивних і
адвербіальних фразеологізмів: die Kannegießerei "політиканство" ← "Der politische Kannegießer" назва
комедії Л. Ф. Хольберга; der Nassauer "паразит, дармоїд", die Nassauerin "паразитка, дармоїдка" ← per
nass "дурно, задарма". Утворення іменників на основі одного з головних членів ФО зі структурою
речення відбувається лише в 6 випадках: das Gefilme "неприродне, удаване поводження" ← Film nicht!
"Не будь смішним". Експресивність окремих іменників, успадкована від твірних одиниць, посилюється
за допомогою суфіксів суб’єктивної оцінки, наприклад: die Prellerei, die Kannegießerei та ін.
Більшість іменників мають однокореневі дієслова, утворені внаслідок лексико-фразеологічної
конденсації чи лексико-морфологічного способу. Згідно із законами традиційного словотворення, такі
іменники вступають у дериваційні відношення з однокореневими дієсловами, що утворені в результаті
дефразеологічної деривації. Внаслідок чого в іменників виявляється подвійна різнорівнева мотивація: з
одного боку, вони мотивуються ФО, що є одиницями фразеологічного рівня, а з іншого, – дієсловами,
одиницями лексичного рівня.
Крім того, деякі ДД, іменники зокрема, мають більше одного традиційного словотворчого суфікса,
наприклад: mit dem großen Messer aufschneiden → (-er + -in) die Aufschneiderin. На нашу думку, ці слова є
ДД другого ступеня. Їх другий дериваційний суфікс приєднується до основи відфраземного утворення з
одним дериваційним суфіксом, що виступає дериватом першого ступеня: großen Messer aufschneiden → (er) der Aufschneider → (-er- + -in) die Aufschneiderin → (-er + -in). Слова на зразок die Aufschneiderin
також мають подвійну різнорівневу мотивацію. Однак їх міжрівнева (фразеологічна мотивація)
опосередкована внутрішньорівневою – лексичною мотивацією.
Для прикметників лексико-морфологічний спосіб малопродуктивний. Наша картотека нараховує 18
прикметників, утворених на основі головного компонента: від дієслівних ФО (4 ДД): aufschneiderisch
"хвалькуватий, брехливий, неправдивий" ← mit dem großen Messer aufschneiden "брехати, вихвалятися,
перебільшувати"; від субстантивних (3 ДД): windig "ризикований, небезпечний" ← heißer Wind "сильний
обстріл"; від ад’єктивних і адвербіальних (4 ДД): tranig ← im Tran sein "напідпитку; млявий, сонний,
неуважний"; на основі одного з головних членів ФО зі структурою речення (7 ДД): wurstig "байдужий,
наплювацький" ← Es ist jmdm. (alles) Wurst / Wurscht "комусь на все начхати".
Крім того зафіксовано 1 прислівник і 3 дієприкметника, утворених від адвербіального
словосполучення та ФО зі структурою речення: spornstreichs ← in vollem Spornstreich "щодуху; миттю;
наспіх" (арх.); lackiert "обдурений, ошуканий" ← Fertig ist der Lack! "із цим покінчено, справу зроблено";
vertrant "млявий, сонний, неуважний" ← im Tran sein "напідпитку; млявий, сонний, неуважний".
Деривати aufschneiderisch, tranig, vertrant мають однокореневі дієслова aufschneiden, tranen, утворені
внаслідок лексико-фразеологічної конденсації або лексико-морфологічного способу. Оскільки за формою та
семантикою вони співвідносяться як із твірними фразеологізмами, так і з ДД-дієсловами, то ми їх
розглядаємо, як і іменники, проаналізовані вище, як похідні одиниці з подвійною різнорівневою мотивацією.
Таким чином, лексико-морфологічним способом на основі головного компонента ФО утворилося 97
слів, із яких: 51 дієслово, 24 іменники, 18 прикметників, 1 прислівник і 3 дієприкметника.
Лексико-морфологічним способом на основі залежного компонента фраземи утворено 178 слів, що
становить 65 % від усіх слів, які виникли внаслідок зазначеного способу. Як видно, лексикоморфологічний спосіб словотворення на основі залежного компонента продуктивніший, ніж цей же
спосіб на основі головного компонента.
Варто зазначити, що словотворення лексико-морфологічним способом на основі залежного
компонента ФО спостерігається, переважно, у дієслівних фразеологізмів, у структурі яких дієслівний
складник керує субстантивним компонентом. Від дієслівних ФО на основі залежного складника
побудовано 157 ДД, що становить 88,2 % від усіх лексичних одиниць, утворених лексикоморфологічним способом на основі залежного компонента фраземи. Цілком можливо, що більша
активність дієслівних фразеологізмів у відфраземному словотворенні спричинена особливостями
дієслівної семантики, яка містить в собі не лише сему "дія", але й передбачає семи "суб’єкт дії", "об’єкт
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дії", а інколи й – "результат дії". Названі семи дієслівного значення прагнуть актуалізації в самостійних
словах та стимулюють словотворення від дієслова, і зокрема від дієслівних сталих словосполучень.
Утворення дієслів лексико-морфологічним способом продуктивне (128 ДД) і відбувається переважно, від
дієслівних ФО на основі субстантивного компонента, за винятком кількох випадків, де дієслова утворено на
основі ад’єктивного складника. В нашій картотеці наявні 124 дієслова, що виникли від дієслівних
фразеологізмів: hecheln, jmdn. durchhecheln ← jmdn. durch die Hechel ziehen "перемивати кісточки комусь;
перетирати на зубах когось"; ulken "жартувати, пустувати", anulken "підсміюватися над кимсь; розіграти
когось", verulken "жартувати з когось, чогось" ← mit jmdm. Ulk machen "жартувати, пустувати".
Продуктивність ад’єктивних фразеологізмів та другорядних членів речень ФО зі структурою речення
в утворенні дієслів порівняно низька (7 ДД): umsatteln "міняти професію; переходити на інший
факультет" ← in vielen / allen Sätteln gerecht sein "бути майстром на всі руки".
Утворення іменників лексико-морфологічним способом на основі залежного компонента ФО порівняно
із дієсловами є менш продуктивним. Таких іменників нараховується 20, переважна більшість із яких
мотивована дієслівними фразеологізмами (17 ДД) і 16 із них утворено на основі залежного субстантивного
компонента, а один ДД – унаслідок субстантивації прикметника: die Hechelei "лихослів’я; плітки; пересуди"
← einen durch die Hechel ziehen "перемивати кісточки комусь; перетирати на зубах когоcь"; der Schmierer
"людина, яка вартує під час пограбування" ← Schmiere stehen "бути на стрьомі".
Цікавим, на наш погляд, є випадок виникнення іменника der Schmierer, що має значення "особа, яка
виконує дію". Зазначений іменник має однокореневе дієслово-дериват schmieren, із яким і вступає в
дериваційні відносини. Так, за законами традиційного словотворення цей іменник мав би мотивуватися
дієсловом schmieren, оскільки він називає особу, яка виконує дію. Проте із семантичної точки зору
іменник der Schmierer можна вважати як твірний щодо дієслова schmieren. Тому зазначені слова
розглядаються як взаємомотивуючі [2: 159].
Взаємна мотивація зазначених вище одиниць зумовлена тим, що вони утворені на основі залежного
субстантивного компонента фразеологізму. Дієслівна категоріальна належність ФО, що мотивує
утворення дієслова та іменника, зумовлює дериваційну залежність її названих лексичних похідних у
напрямку дієслово → іменник. У свою чергу, активізація слівних якостей субстантивного компонента
дієслівного словосполучення, на основі якого відбувається словотворення, уможливлює іншу
дериваційну залежність: іменник → дієслово, що притаманна також і традиційному словотворенню.
Утворення іменників на базі залежного складника від інших видів фразеологізмів (субстантивних,
ад’єктивних та на основі другорядного члена речення від ФО зі структурою речення) нетипове і
представлене у нашій картотеці поодинокими прикладами: die Bärbeißigkeit "сварливість, буркотливість"
← bissig wie ein Bärenbeißer "злий як собака"; das Aberchen "заковика, утрудненість" ← kein Mensch ist
ohne Aber "ніхто не досконалий", jede Sache hat ihr Aber "тут є свої "але".
Іменник das Aberchen та дієслово abern є взаємомотивуючими відносно одне одного. Іменник die
Bärbeißigkeit – дериват другого ступеня. Його другий словотворчий суфікс приєднується до основи
деривата першого ступеня: bissig wie ein Bärenbeißer → (-ig-) bärbeißig → (-ig- + -keit-) die Bärbeißigkeit.
Крім дієслів та іменників, що були розглянуті вище, на основі залежного компонента лексикоморфологічним способом утворено 29 прикметників та 1 дієприкметник, які походять від дієслівних
фразеологізмів (16 ДД): zopfig "застарілий" ← den / einen Zopf abschneiden "покінчити з якимось
пережитком минулого"; від ад’єктивних фразем (9 ДД): bärbeißig "сердитий, сварливий, буркотливий" ←
bissig wie ein Bärenbeißer "злий як собака"; від адвербіальних ФО та на основі другорядного члена
речення від ФО зі структурою речення (5 ДД): vorsintflutlich "допотопний" ← das ist noch von / schon vor
Sinflut her "щось є старим, допотопним".
Деякі прикметники, утворені лексико-морфологічним способом на основі залежного компонента,
мають однокореневі деривати, з якими вступають у дериваційні відносини. Так, виникнення
прикметника zopfig за законами традиційного словотворення на лексичному рівні може мотивувати
іменник der Zopf, що утворився внаслідок лексико-фразеологічної конденсації.
Як при лексико-фразеологічній конденсації, так і при лексико-морфологічному способі словотворення
спостерігається компонентна і варіативно-компонентна вибірковість [2: 88-89]. Основою афіксального
словотворення переважно використовуються фразеологічно зв’язані компоненти або ж складники з
меншою фразеотвірною активністю. А отже, при лексико-морфологічному способі дефразеологічної
деривації спостерігаються ті ж тенденції лексичної вибірковості, що й при лексико-фразеологічній
конденсації, наприклад: dreinlegen ← sich in die Riemen legen / greifen "налягати на весла; старанно взятися
за щось; напружити всі сили"; entlarven ← jmdm. die Larve / Maske abreißen / abziehen / vom Gesicht reißen
"зривати маску з когось, викривати когось". Отже, на вибір компонента впливають ті ж фактори, що й при
лексико-фразеологічній конденсації: фразеологічна зв’язаність і ступінь фразеотвірної активності.
У нашій картотеці засвідчено випадки, коли компонент, що виступає основою афіксального
відфраземного словотворення, входить до складу кількох фразеологічних варіантів, порівняйте:
anpfeffern ← jmdm. Pfeffer geben, jmdm. Pfeffer in den Arsch blasen / streuen "підганяти; заохочувати;
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примушувати; спонукати"; wamsen, verwamsen "відлупцювати когось", durchwamsen "сильно
відлупцювати" ← einem das Wams ausklopfen "відлупцювати когось", etw. auf Wams kriegen "дістати
прочухана". У таких випадках досить складно визначити, який саме фразеологічний варіант
безпосередньо мотивує виникнення ДД, і тому подібні утворення розглядаються як афіксальні похідні з
ряду фразеологічних варіантів (термін Ю. П. Гольцекера [6]).
Висновки і перспективи подальшого дослідження. В процесі утворення ДД лексикоморфологічним способом спостерігається компонентна вибірковість, що виявляється у виборі головного
чи залежного компонента як основи словотворення. Оскільки перевага у вичленовуванні надається
семантичному центру, то граматично залежний компонент ФО слугує твірною основою лише в тому
випадку, коли граматичний та семантичний центри фразеологізму розподілені відповідно між
граматично головним і граматично залежним компонентами ФО, і утворення ДД відбувається,
відповідно, на основі залежного складника фразеологізму.
Під час лексико-морфологічного способу спостерігається варіативно-компонентна вибірковість, що
полягає у виборі одного варіативного складника ФО як основи словотворення. Основним фактором, який
визначає вибір компонентів для подальшого словотворення, є ступінь їх фразеотвірної значущості.
Зазвичай, більша фразеотвірна значущість притаманна фразеологічно зв’язаним компонентам, а також
складникам із меншою фразеотвірною активністю. Крім того, вибір складника може відбуватися
внаслідок мовної випадковості та мовного принципу милозвучності. Варіативні компоненти
фразеологізму, що стали базою словотворення розглядаються нами як вичленовування з ряду
фразеологічних варіантів, оскільки у таких випадках практично неможливо встановити, який саме
фразеологічний варіант безпосередньо мотивує виникнення ДД.
У подальшому доцільним уважаємо вивчення тематичних полів та груп, які утворюють ДД,
систематичних відношень досліджуваних одиниць із лексичними й фразеологічними одиницями
(омонімія, синонімія, антонімія, полісемія), аналіз їх стилістичного застосування.
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Лазаренко Е. А. Лексико-морфологический способ образования дефразеологических дериватов в
современном немецком языке.
В статье исследован лексико-морфологический способ образования однословных единиц третичной
номинации на основе фразеологизмов немецкого языка; установлена его продуктивность; изучены
структурно-словообразовательные особенности дефразеологических дериватов, а также факторы,
определяющие выбор компонента производящей единицы в качестве основы для дальнейшего
словообразования; проанализированы принципы взаимодействия дефразеологических дериватов с
исходными фразеологизмами и однокоренными лексическими единицами, образованными в результате
дефразеологической деривации; намечены пути дальнейших исследований.
Lazarenko O. O. The Lexical-Morphological Word-Formation Mode of Idiomatic Derivatives
in the Modern German.
The article studies the lexical-morphological word-formation mode of the lexical units based on the German
idiomatic expressions; establishes its productivity; studies the structural word-formation features of the
idiomatic derivatives, as well as factors predetermining the choice of a formative unit component as the basis for
the further word-formation; analyzes the interaction principles of the idiomatic derivates with the initial
phraseological units and one-root lexical units, formed in the result of the phraseological derivation; determines
the further ways of the research.
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ВИЗНАЧЕННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАСАД ПЕРЕКЛАДУ
В ПРАЦЯХ АНТУАНА АРНО
В статті розглянуто філософсько-лінгвістичні погляди Антуана Арно, висвітлено вплив
раціоналістичної граматики на практику перекладу в Пор-Руаялі, розкрито роль у Арно у виробленні
теоретичних засад перекладу. Його принцип універсалізму людської думки позначився на визнанні
можливості адекватного перекладу. Арно висунув вимогу передання змісту при одночасному
збереженні елементів форми або компенсації втрат. Його ідеї привели до зміни філософськолінгвістичної парадигми перекладознавства.
Сьогодні перекладознавство як самостійна наукова дисципліна досягло достатньої зрілості, коли для
остаточного визначення свого предмету, методологічних принципів і основних понять природно
звернулося до власної історії, через призму якої актуальні проблеми бачаться в дещо іншому ракурсі. В
цьому плані повчальним є історичний досвід становлення французького перекладознавства в XVII ст.
Французьку національну школу перекладознавства в цей період вирізняє тісний зв’язок із тогочасною
філософією і мовознавством. Її теоретичним підґрунтям стала ідея універсальності людського розуму і
мови, висунута картезіанською граматикою, головним ідеологом якої був Антуан Арно. Антуан Арно,
або Великий Арно (Antoine Arnauld, 1612-1694), відомий французький теолог, філософ і граматист,
увійшов до історії серед іншого своїми перекладами творів святого Августина, численними полемічними
працями на захист перекладів релігійних текстів, здійснених в колі Пор-Руаялю, та знаменитими
Правилами для розрізнення доброї і поганої критики перекладів Святого письма французькою мовою [1].
Не можна не згадати і його особисту участь у перекладі Біблії, започаткованому Антуаном Лєметром і
продовженому Ісаком Люї де Сасі.
Ідеї картезіанської граматики Пор-Руаялю стали вже хрестоматійним надбанням сучасної лінгвістики.
Власне перекладацька діяльність Арно знайшла достатньо докладне висвітлення в статті А. Армогата [2].
Предметом нашого дослідження обрано філософсько-лінгвістичні погляди Антуана Арно, що
розглядаються в площині перекладу. Метою розвідки є визначення ролі філософсько-лінгвістичної
концепції Антуана Арно в зміні наукової парадигми французького перекладознавства XVII ст.
Знаменита Граматика Пор-Руаялю [3], написана 1660 року в співавторстві з Кльодом Лянсльо,
відкрила нову добу в мовознавстві й визначила загальну філософсько-лінгвістичну основу практики і
перекладу та його осмислення в Пор-Руаялі. Антуан Арно, ще студентом познайомився з філософськими
працями Рене Декарта і з захопленням читав його Міркування про метод (Discours de la méthode, 1637).
Вплив ідей раціоналізму та універсалізму Декарта позначився на Логіці, яку він написав спільно з
Ніколєм і на Граматиці Пор-Руаялю.
Арно сприйняв основну тезу картезіанської філософії, згідно якої лише розум (ratio), теоретичне
мислення є джерелом і єдиним критерієм пізнання. Він добре засвоїв основи наукової методології Декарта,
який стверджував спільність для всіх наук дедуктивного методу, і на цій основі був переконаний в єдності
знання й у безмежних можливостях людського розуму. Ще в листі до абата Марена Мерсена від 20
листопада 1629 року він висуває ідею створення універсальної філософської мови, яка дозволяла б на
основі незначної кількості елементарних ідей і певних формальних логічних операцій отримувати шляхом
умовиводу нове знання. З тезою Декарта про єдність знання і загальні дедуктивні принципи побудови
науки співзвучна головна ідея Граматики Пор-Руаяля, яка полягає в тому, щоб науково, тобто з позицій
ratio, осмислити все розмаїття природних мов, виявити за ним загальні закони їхньої будови й
функціонування, показати їхню єдність і специфіку вияву. Ця ідея раціоналізму й універсалізму
відображена вже в самій назві книги: В загальній і тлумачній граматиці, що містить основи мистецтва
говорити, пояснені просто і природно докази, того, що є спільного між усіма мовами, і головні різниці, які
в них зустрічаються, а також багато нових зауважень про французьку мову.
Лянсльо, якому належить передмова до Граматики, наводить у ній точні обставини створення книги,
наголошуючи на задумі авторів шукати причини багатьох речей, які є або спільними для всіх мов, або
властивими лише деяким із них [3: Préface]. Отже, основне питання, яке ставили собі автори Граматики
Пор-Руаялю, полягало в наступному: які причини спільності багатьох явищ у всіх мовах і певних різниць
між деякими з них. Відповідь на це питання Арно й Лянсльо бачили в універсальності людського розуму,
попри всі різниці, що існують між мовами: усі мови для них є лише варіаціями на тему людської Мови з
великої букви і будуються за однаковими принципами. З цього загального філософсько-лінгвістичного
положення з необхідністю слідує висновок про можливість висловити одну і ту ж думку засобами різних
мов, тобто про принципову можливість перекладу, який в Пор-Руаялі починає розглядатися як ремесло,
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практична діяльність з використання мовних знань. Учні Малих шкіл Пор-Руаялю опановували давні
мови (гебрайську, грецьку, латину) і вчилися перекладати. Їм у цьому мали допомогти правила
перекладу, розроблені їхніми вчителями.
Арно визначає граматику як мистецтво говорити, тобто висловлювати свої думки за допомогою
знаків, які люди вигадали для цієї мети. Щоб зрозуміти основи граматики, необхідно знати, що
відбувається в людському розумі [3: 60]. Мовленнєві висловлення є вірним відображенням людських
думок, і за ними, попри часткові різниці в окремих мовах, стоять ті самі універсальні структури суджень.
Історик лінгвістики Ж. Мунен звертає увагу на те, що вирази toutes les langues, les principales langues,
toutes les langues vulgaires постійно повторюються авторами і відображають їхні універсалістські амбіції,
хоч насправді коло мов обмежене: до уваги беруться французька, латинська, часом грецька і гебрайська,
кілька разів згадуються німецька, іспанська та італійська [4: 127].
Частинам логічного судження суб’єкту, зв’язці, атрибуту відповідають синтаксичні члени речення.
Частини мови іменник, дієслово, прикметних і т. ін. встановлюються на основі мисленнєвих функцій
позначення предмета думки, дії, яка здійснюється в часі і стверджується суб’єктом мовлення, акциденцій
(ознак) предмета і т. ін. Слова визначаються як чіткі артикульовані звуки, які люди зробили знаками для
своїх думок [3: 61]. Слова-знаки розглядаються в Граматиці Пор-Руаялю з двох сторін, з боку їхньої
звукової або писемної форми і з боку їхнього значення, тобто способу, яким люди ними користуються,
щоб позначати свої думки. Саме за допомогою цього чудесного винаходу, використовуючи якихось 25
чи 30 звуків, що зовсім неподібні на те, що відбувається в нашому розумі, людина може передати іншим
усе багатство своїх думок і порухів душі.
Отже, відповідно до дуалістичного протиставлення тіла і душі у Декарта автори Граматики ПорРуаялю розрізняють у мові план виразу (звуки та літери) і план змісту (значення). Якщо Ф. де Сосюр
наполягає на довільності словесного знака (l’arbitraire du signe), Арно і Ніколь застерігають у Логіці, що
в цьому слові arbitraire (довільний) є двозначність і, якщо зв’язок між ідеєю і звуком довільний, то самі
ідеї, якщо вони чіткі та ясні, зовсім недовільні і не залежать від примх нашої фантазії, хоча б через те, що
мають цілком реальні наслідки [5: 37]. Отже для Арно людські судження не є просто грою зі словесними
знаками, як це собі уявляв Томас Гоббс. Звичайно між мовами є різниці у звукових комплексах, що
асоціюються з певними значеннями, так само як різняться за своєю будовою речення різних мов. Такі
різниці між формою і змістом можливі навіть у межах однієї мови. Речення Paul dort виражає певний
зміст, який має логічну форму дyмки-судження з суб’єктом Paul і атрибутом dormant, приєднаним до
суб’єкта за допомогою зв’язки est : Paul est dormant. Одне, просте з синтаксичного погляду, речення
може приховувати кілька логічних суджень. Так, коли хтось каже речення Dieu invisible a créé le monde
visible, в його розумі здійснюється три судження: 1) Dieu est invisible; 2) Dieu a créé le monde; 3) Le monde
est visible. Друге з цих суджень є основним, а два інших виступають як його частини: перше є його
суб’єктом, а останнє атрибутом [3: 117]. Пізніше Н. Хомський, посилаючись на Граматику Пор-Руаялю,
перефразує це новітньою термінологією як різницю між поверхневою і глибинною структурою речення і
визначить трансформації як синтаксичні перетворення, що полягають у переході від однієї поверхневої
структури до іншої і не зачіпають при цьому глибинної логіко-семантичної структури. Наступний крок,
вже на теренах перекладознавства, буде зроблено канадськими лінгвістами Ж.-П. Віне і Ж. Дарбельне,
які використали поняття трансформації для пояснення закономірних відповідностей між текстом
оригіналу і його перекладом.
Розглянуті вище філософсько-лінгвістичні положення Граматики Пор-Руаяля визначили теоретичні
межі концепції перекладу Антуана Арно і багато в чому всієї школи Пор-Руаялю, де його авторитет був
надзвичайно високим. Вони позначилися, передусім, на визнанні можливості адекватного перекладу,
акценті на першочерговому завданні передання змісту першотвору при одночасній вимозі пошуку
еквівалентів авторських фігур та інших елементів форми, або принаймні компенсації втрат і т. ін.
Основну ідею своєї концепції перекладу А. Арно вперше формулює ще в передмові до книги
Августина De moribus Ecclesiae catholicae, де він визначає мету перекладача наступними словами:
змусити говорити святого Августина по-французьки і при цьому не перестати говорити як святий
Августин, тобто змусити його змінити мову, не змінивши при цьому думок (faire parler français à S.
Augustin, sans le faire parler autrement qu’en S.Augustin, c’est-à-dire, lui faire changer de langue, sans lui
faire changer de pensées [6: IX. Нумерація сторінок передмови наша.− І. Л.]. Французький дослідник
історії літератури і перекладу Роже Зюбер справедливо вбачає тут перехід від прив’язаної до слова
Арістотелівської логіки до картезіанської, яка проповідує універсальність думки і можливість її
адекватного вираження словами будь-якої мови, тобто принципову можливість перекладу [7: 116].
Загалом, позиція, яку відстоює Арно, в перекладі не є позицією церковника, хоч як доктор теології в
Сорбоні він мав духовний сан. Це позиція вченого, що підходить до проблем перекладу не під кутом зору
віри, а спираючись на принципи раціоналістичної філософії. Вона чітко визначена в листі від 26 серпня
1666 року до старшого брата Арно д’Андії теж відомого своїми перекладами. Тут обговорюється
можливість внесення змін до перекладу Нового Заповіту, частину з яких схвально прийняв Антуан Aрно.
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Андії у своєму попередньому листі до брата висловив сумнів щодо доцільності щось міняти в тексті
перекладу, мотивуючи це лише тим, що пропозиції змін висловлені якимось М. Дюбуа, який не належав
до кола Пор-Руаялю, і, відповідно, не мав янсеністських переконань, необхідних, на думку Андії, для
вірного розуміння і "натхненного святим духом" перекладу такого тексту. Арно рішуче відкидає таку
позицію. Він недвозначно застерігає проти змішування цих двох різних, на його переконання, речей:
побожності, релігійної освіченості, з одного боку, і здатності перекласти Святе Письмо простими і
природними словами, з другого [8: 555]. Такі уявлення про спроможність до перекладу переконливо
спростовуються тривалою практикою самої церкви, яка протягом віків користувалася, наприклад,
перекладами Святого Письма, зробленими єретиком Феодосієм, і навіть святий Ієронім, переклав Біблію
завдяки знанню гебрайської мови, яке він отримав від одного іудея. Розділяючи ці дві речі – віру й
переклад, – Арно, як ми бачимо, розходиться з іншими представниками Пор-Руаялю (де Сасі, д’Андії), які
вважали вірним лише переклад, натхненний святим духом.
Крім того, Андії у своєму листі до Арно, попри всі позитивні якості М. Дюбуа, звинувачує його в
нехтуванні думкою основного автора перекладу Нового Заповіту Ісака Люї де Сасі, ув’язненого на той час
в Бастилії. Арно, нагадавши про свою повагу до заслуг і побожності де Сасі, до його стану в’язня, має
мужність заявити про те, що коли встановлюється змістова чи стильова відповідність перекладу й
оригіналу, Бастилія тут ні до чого. Так само як ні до чого святість тієї чи іншої особистості, коли йдеться
про правильність і красу мови, бо знання звичайної мови – це чисто людська наука, яку можна опанувати
незалежно від побожності: Dieu sait la vénération que j'ai pour la vertu & la piété de ce cher prisonnier de
Jéfus-Christ, & le respect que je porte à ses liens : mais je vous avoue, que je ne suis pas assez spirituel pour
croire que la Bastille fasse rien, pour juger si un discours, dont les membres sont rompus & sans liaison, est
plus conforme à la simplicité du style de l'Evangile, qui est tout plein de liaisons, qu'un autre qui ne seroit pas si
rompu; & pour déterminer entre deux expressions, laquelle exprime d'une manière plus simple & plus naturelle
le sens du St. Esprit. Je vous l'ai déjà dit; je ne suis pas convaincu, que pour juger de ces choses, il faille avoir
égard à la sainteté des personnes. C'est une science fort humaine, que la connoissance d'une langue vulgaire.
On la peut avoir sans piété [8: 558]. Перекладачі Пор-Руаялю А. Лєметр, І.-Л. де Сасі та інші мали дещо
відмінні погляди на переклад. Для них переклад Святого Письма був високою духовною місією і вимагав
натхнення божим духом.
Критерієм вірності перекладу для Арно є розум. Саме його концепція перекладу свідчить про зміну
філософсько-лінгвістичної парадигми перекладу і перекладознавства. Впродовж XVI і першої половини VII
століття переклад розглядався як повноправна творчість, перекладач мав дорівнятися авторові або й
перевищити його. Таке розуміння перекладу спиралося на античні філософські уявлення про природу слова
як цілісного утворення, в якому думка невіддільна від форми. Якщо це так, то переклад як такий
неможливий, можливе лише створення нового аналогічного твору. Перехід від перекладів творів світського
красномовства (Цицерона та ін.), характерних для гурту перекладачів, що об’єднувалися довкола
Французької Академії і школи д’Аблянкура (les belles infidèles), до перекладів спочатку теологічних
доктринальних текстів Авґустина та інших, а потім до власне сакральних канонічних текстів Нового і
Старого Заповіту в межах школи Пор-Руаялю вимагав нового розуміння перекладу і шляхів його
здійснення. Починаючи з Арно слово розглядається як знак, етикетка для поняття чи предмета. Переклад
зводиться тоді до передання того ж змісту за допомогою знаків іншої мови, що в принципі завжди
можливо. При такому підході роль перекладача прирівнюється до технічного ремесла: зрозуміти зміст на
одній мові і передати його іншою. Як і будь-яке інше ремесло, переклад повинен мати свої правила,
виробленням яких успішно зайнялися А. Лєметр, сам А. Арно, А. д’Андії, Т. Ґійо, П. Кутель, а також
близький до Пор-Руаялю Ґ. де Танд.
Отже ситуація, що склалася у французькому перекладознавстві середини XVII сторіччя достатньо
складна і не вкладається в просту зміну однієї парадигми іншою, як у ідеальній структурі наукової
революції за Куном. У межах школи Пор-Руаялю, як ми бачимо, співіснують різні погляди на переклад,
концепції перекладу окремих представників школи достатньо динамічно еволюціонують, в них
поєднуються часом досить суперечливі погляди. Це можна, наприклад, проілюструвати спробами Сасі
примирити переклад за змістом і за буквою, чи ностальгічним намаганням д’Андії зберегти красу мови
попри суворість вимог Пор-Руаялю до стилю перекладу. Конкретна ситуація, що склалася в межах ПорРуаялю дозволяє говорити радше про співіснування і взаємний вплив різних ідей та загальну динаміку
їхньої еволюції в бік більш суворого ставлення до еквівлентності й точності.
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Ласка И. В. Определение философско-лингвиситических оснований перевода в трудах А. Арно.
В статье рассмотрены философско-лингвистические взгляды Антуана Арно, раскрыто влияние
рационалистической грамматики на теорию и практику перевода в Пор-Руаяле. Его принцип
универсализма человеческой мысли способствовал утверждению принципиальной возможности
перевода. Арно выдвинул требование передачи смысла при одновременном сохранении элементов
формы или компенсации потерь. Его идеи привели к изменению философско-лингвистической
парадигмы переводоведения.
Laska I. V. The Determination of Philosophical and Linguistic Bases of Translation
in the Works by A. Arnauld.
The article deals with the philosophical and linguistic views by Antoine Arnauld, reveals the influence of the
rationalistic grammar on the practice of translation in Port-Royal, the role of Arnauld in the development of the
translation theoretical bases. His fundamental idea of the human thought universality approved the principle of
translation’s possibility. Arnaud put forward the requirement of transferring the meaning and maintaining
elements of the form, or the compensation for losses. He postulated the translator's fundamental moral
independence from the criticism. His influence led to the change in the translation philosophical and linguistic
paradigm.
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АНГЛОАМЕРИКАНСЬКІ СЛОВА-КОМПОЗИТИ В УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ
КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
У статті зроблено спробу визначити статус слів-композитів у мові, розглянуто різні підходи щодо
способу їхнього творення. Увагу приділено виявленню англоамериканських композитів та запозичених
компонентів композитів в українській та російській мовах кінця ХХ – початку ХХІ століття як
результату міжмовної та міжкультурної комунікації; проаналізовано орфографічні особливості їхньої
асиміляції у двох близькоспоріднених мовах; виявлено спільні та відмінні тенденції написання з
урахуванням даних словників іншомовних слів мов-реципієнтів.
Останнім часом лексика української та російської мов поповнилася великою кількістю слів,
запозичених з інших мов. Однією із причин запозичення є те, що використання готових позначень
економніше, ніж створення нових. Дві близькоспоріднені мови кінця ХХ – початку ХХІ століття
збагачувалися не лише запозиченими словами, а й словами-композитами, де чільне місце належить
англійській мові, а саме її американському варіанту.
Проблемі дослідження статусу іншомовних препозитивних і постпозитивних одиниць присвячені праці
Є. Карпіловської, Н. Клименко, І. Кочан, В. Теркулова, Н. Титаренко та інших. Двоїстий, гібридний характер
цих іншомовних одиниць є тим об’єктивним фактором, що ускладнює визначення їхнього статусу.
Лінгвісти трактували композити за їх морфемним складом та словотвірною структурою. Історії
виникнення іменників-композитів присвятили свої праці Л. Сухобрус, І. Тараненко; словотвірну
структуру й семантику складних слів у сучасній українській мові вивчала Н. Клименко; процеси
творення складних слів як один із способів формально-граматичної реалізації семантичної структури
речення розглядав В. Дорошевський. У працях І. Ковалика, В. Русанівського, Н. Родзевич, В. Горпинича
та інших утвоpення композитів тлумачиться як наслідок лексикалізації назв понять, виpажених
словосполученнями, що супроводжується зміною фоpми (стpуктуpи) та семантики одиниць, які
виступають компонентами композитів.
Незважаючи на широкий спектр праць із цієї проблеми, дискусійними й донині залишаються питання
щодо виявлення статусу композитів у мові, а також зіставлення запозичених композитів у споріднених мовах.
Актуальність дослідження зумовлена, з одного боку, відкритістю питання щодо визначення способу
творення слів-композитів у мові, а з іншого – появою великої кількості англоамериканських композитів в
українській і російській мовах, що спричинено мовним контактуванням кінця ХХ – початку ХХІ століття.
Метою статті є визначення статусу слів-композитів у мові та виявлення особливостей їхньої
орфографічної асиміляції в українській і російській мовах.
Окреслена мета передбачає розв’язання таких завдань:
– дослідити різні погляди на статус слів-композитів у мові;
– виявити англоамериканські композити та компоненти композитів в українській і російській мовах;
– проаналізувати спільні та відмінні особливості орфографічної асиміляції запозичених композитів у
двох мовах-реципієнтах.
Об’єкт дослідження становлять англоамериканські запозичення в українській і російській мовах,
зафіксовані в словниках іншомовних слів кінця ХХ − початку ХХІ століття.
Предметом дослідження є орфографічна асиміляція англоамериканських слів-композитів в
українській і російській мовах у зазначений проміжок часу.
Матеріалом дослідження стали українські й російські словники іншомовних слів.
Серед науковців існують різні думки щодо визначення статусу іншомовних компонентів. Деякі
мовознавці називають їх міжнародними елементами [1: 40]. Український мовознавець Б. Бартков, який
досліджував компоненти, в багатьох своїх працях називає ці елементи блоками і зазначає, що вони
можуть уживатися або в препозиції, або в постпозиції [2: 64].
Поняття "композит" y мовознавстві сприймається у широкому і вузькому розумінні. Широке
трактування композитів полягає в розумінні їх як складних слів, утворених з двох або кількох слів, основ
чи коренів, об’єднаних в одну лексичну одиницю, яка набула формально-граматичних і семантичних
ознак окремого слова [3: 88]. У вузькому розумінні композити (лат. compositus – складник, складений з
частин) – це складні слова, утворені основоскладанням [4: 117].
Деякі мовознавці композитами вважають слова, які складаються щонайменш із двох лексично
повнозначних компонентів, що функціонують як одне ціле і виокремлюються як особлива лексична
одиниця завдяки своїй цільнооформленості [1: 39]. На думку Н. Клименко, іншомовні компоненти – це
основи-класифікатори, що визначають профіль базового, означуваного компонента складного слова. В
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мові зростає кількість основ-індикаторів, що займають останню позицію в слові, виконують роль
базового компонента композита і групують навколо себе парадигми лексем [5: 23].
Компонент композиту – родове поняття, що позначає складову частину слова (корінь, суфікс, префікс),
словосполучення, речення. Як вважає І. Кочан, компонент – це формальний, структурний показник, що може
мати декілька слів [6: 15]. Іншомовні компоненти в наш час дуже продуктивні, але процес їх морфологізації
ще не завершений. Тому слова, що мають у складі ці елементи, варто вважати композитами [6: 18].
У роботах В. Горпинича, Н. Родзевич та В. Русанівського утворення композитів як спосіб формальнограматичної реалізації семантичної структури словосполучення тлумачиться як наслідок лексикалізації
назв понять, які виражені цими словосполученнями, що супроводжується зміною форми та семантики
одиниць, які виступають компонентами композиту [3; 7; 8].
Досить часто говориться про те, що при аналізі апозитивних словосполучень виникає проблема
відмінності між словосполученням та складним словом. Запозичення такого типу настільки адаптувались
в українській та російській мовах, що їх словотвірні, граматичні та семантичні особливості варто
розглядати у контексті нової для них системи.
Зазвичай тип утворення подібних лексичних одиниць називається словоскладанням. Суть його
полягає у морфологічному поєднанні двох чи більше коренів (основ), тож в результаті утворюється
композит. Словоскладання займає проміжне місце між морфологічним та синтаксичним способами
словотворення [8: 88].
Проблема виникає в тому, що тотожність семантики словосполучення і відповідного йому слова
говорить про те, що у даному випадку реалізуються відношення не словотвірні [9: 25].
Деякі мовознавці називають такі утворення квазікомпозитами, тобто такими складними словами, що
побудовані за атрибутивною юкстапозитною моделлю [6: 13], наприклад, слова: укр. арт-шоу, реалітішоу, ток-шоу; рос. арт-шоу, реалити-шоу, ток-шоу На противагу простому слову, складне не допускає
вставлення інших одиниць між компонентами, їх перестановку, і має ознаки синтаксичної та структурної
цілісності. За словами Е. Бенвеніста, варто розглядати складні імена не як морфологічні типи, а як
синтаксичні структури. Кожен тип складних імен варто вивчати як трансформацію будь-якого типу
синтаксично вільного висловлювання [10: 114]. Ознаки розмежування складного слова і
словосполучення: 1) цільнооформленість; 2) семантична цілісність; 3) співвіднесеність зі
словосполученням. Основоскладання порівняно зі словосполученням є вищим етапом абстракції [2: 83].
Альтернативне вирішення проблеми запропонував В. Теркулов, який розглядає кожен такий дериват
як одиницю, яка входить до розряду структурних різновидів номінатеми зі словесною домінантою, тобто
є семантично тотожною одиницею, словом, що поширене залежною повнозначною лексемою, яка
виконує роль конкретизатора. Номінатема – це абстрактна одиниця, що реалізується у вербальних
формах [9: 118], а композити – це альтернативні форми номінатеми, що не пов’язані з дериваційними
процесами, оскільки є словосполученнями. У процесі лексикалізації слово втрачає понятійну структуру і
зв'язок зі спорідненими словами [5; 11-13].
Композити, або альтернативні форми номінатем, не є дериваційними одиницями. Омонімічні
відповідним словосполученням, деривати з’являються в мові засобом лексикалізації – процесу
перетворення варіанта номінатеми у стійкий елемент мови, який функціонує в якості еквівалента
окремого слова [9: 119].
На нашу думку, композити утворюються лексико-синтаксичним способом, який відрізняється від
способів складання тим, що при словоскладанні утворюються складні слова на базі двох слів, які не
утворюють словосполучення, тобто між цими словами не існує залежного зв'язку, між ними не можна
поставити питання.
Словотвірне значення в зрощеннях виявляється через втрату синтаксичних ознак словосполучення і
появу граматично оформленого слова [14: 112], що належить до певної частини мови.
Англоамериканські слова-композити в українській і російській мовах утворюються:
а) поєднанням двох запозичених компонентів: укр. бізнес-ланч, бізнес-клуб, бізнес-леді, бізнес-прес, бізнесскул, боді-арт, боді-гард, данс-клуб, данс-продюсер, ток-шоу, шоумен; рос. бизнес-ланч, бизнес-клуб, бизнеследи, бизнес-пресс, бизнес-скул, боди-арт, боди-гард, данс-клуб, данспродюсер, ток-шоу, шоумен тощо;
б) поєднанням питомого та запозиченого компонентів: укр. арт-студія, арт-салон, бізнес-інкубатор,
бізнес-кампанія, бізнес-освіта, бізнес-цикл, бізнес-школа, збори-презентація, радіозвернення, поп-зірка,
поп-музика, поп-культура, поп-група, флайт-лист, файл-шафа, шоу-виконавець; рос. арт-студия, артсалон, бизнес-инкубатор, бизнес-кампания, бизнес-образование, бизнес-цикл, бизнес-школа, поп-звезда,
поп-музыка, поп-культура, поп-группа, радиообращение, собрание-презентация, флайт-письмо, файлшкаф, шоу-исполнитель тощо.
Велика кількість номінацій в українській і російській мовах створена за зразком атрибутивно-номінативної
композитної моделі, що складається із запозиченої абревіатури, наприклад, укр. PR-мен, PR-працівник, PRтехнології, PR-спеціаліст, політPRмен, VIP-персона, VIP-замовлення, VIP-місця; рос. PR-мен, PR-работник,
PR-технологии, PR-специалист, политPRмен, VIP-персона, VIP-заказ, VIP-места та інші.
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Словосполучення англійської мови передаються у більшості випадків словами з дефісним
написанням. Так, слово art у мові-оригіналі виступає прикметником у словосполученнях art house, art
gallery та інших. В українській та російські мовах виявлено: укр. арт-бізнес, арт-мистецтво, арт-шоу;
рос. арт-бизнес, арт-тусовка, арт-шоу тощо.
Так само від англійського словосполучення internet cafe утворились: укр. інтернет-кафе; рос.
интернет-кафе. За аналогією використовуються укр. інтернет-бізнес, інтернет-сервіс; рос. интернетбизнес, интернет-сервис, а також нові утворення з питомим лексичним матеріалом: укр. інтернетвидання, інтернет-залежність; рос. интернет-издательство, интернет-зависимость.
Зафіксовано випадкі, коли в російській мові, на відміну від української, існують варіанти написання
композитів, наприклад, англ. public relation передається відповідно рос. паблик-рилейшн [15: 549]; укр.
паблік-рілейшнз [16: 509]; англ off-line – рос. офф-лайн, оффлайн [15: 546]; укр. офф-лайн [16: 508]; англ.
on-line – рос. он-лайн, онлайн [15: 531]; укр. он-лайн [16: 498]. Це свідчить про те, що в українській мові
переважає англійський варіант написання, а в російський триває процес нормування.
Цікавим видається написання слів з першою частиною business. В англійській мові вона є частиною
складного слова, якщо воно вживається з іменником, який позначає істоту (businessman, businesswoman,
businessperson). Аналогічні правила існують при передаванні відповідних понять в українській та
російській мовах, наприклад, укр. бізнесмен, бізнесвумен, бізнеследі; рос. бизнесмен, бизнесвумен,
бизнеследи, але в російській мові виявлено й випадки варіативного написання. Так, Тлумачний словник
Г. Скляревської містить наступне: бізнес-вумен, бізнесвумен [15: 62], а також бизнес-партнёр,
бизнеспартнёр [17: 63], що не зустрічається в українській мові. З іменниками, які називають неістот,
business в англійській мові утворює словосполучення (business card, business class, business day, business
park, business suit), а в обох слов’янських мовах такі назви передаються дефісним написанням: укр. бізнесклуб, бізнес-клас, бізнес-план; рос. бизнес-клуб, бизнес-класс, бизнес-план тощо. Також виникають
утворення з питомим елементами: укр. бізнес-програма, бізнес-година; рос. бизнес-идея, бизнес-право та
інші.
Дві споріднені мови мають власні моделі орфографічної адаптації запозичень-композитів, де в
українській переважає дефісне написання, а в російській – варіативне.
Виявлені в українській і російській мовах новотвори дають підстави стверджувати, що
найактивнішим способом словотвору (після суфіксації) є композиція, а саме лексико-синтаксичний
спосіб. Слова-композити – економний засіб для позначення різноманітних реалій і понять матеріального
і духовного життя українського й російського суспільств на сучасному етапі розвитку. Вони є
переконливим свідченням дії в мові закону економії лінгвальної енергії.
Перспективи подальших досліджень пов’язані з вивченням особливостей функціонування
запозичених слів-композитів у двох близькоспоріднених мовах у різних сферах суспільного життя.
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Лелека Т. А. Англоамериканские слова-композиты в украинском и русском языках
конца ХХ – начала ХХІ столетия.
В статье предпринята попытка определить статус слов-композитов в языке, рассмотрены различные
подходы относительно способа их образования. Внимание уделяется англоамериканским композитам и
заимствованным компонентам композитов в украинском и русском языках как результата
межъязыковой и межкультурной коммуникации, анализу особенностей их орфографической
ассимиляции в двух близкородственных языках, выявлению общих и отличительных тенденций их
написания на основе данных словарей иноязычных слов языков-реципиентов.
Leleka T. O. The Anglo-American Words-Composites in the Ukrainian and Russian Languages at the End of
the XX – the Beginning of the XXI Centuries.
The article deals with the words-composites status determination in the language. Different approaches according
to the ways of their formation are shown. The lexical and syntactical mode of their word-formation is revealed
despite the cases of the words combination in English. Thorough attention is paid to the Anglo-American
composites and the borrowed composite components in the Ukrainian and Russian languages as a result of the
interlinguistic and intercultural communication. Their orthographic peculiarities in two cognate languages are
analyzed, the common and distinctive signs of their writing according to the data of the dictionaries of the loans in
the Ukrainian and Russian languages in comparison with the English variant are determined.
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ІМПЛІЦИТНІ ТА ЕКСПЛІЦИТНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЦІЛОГО
У НАЙМЕНУВАННІ ЧАСТИНИ
Статтю присвячено дослідженню семантики меронімів (найменувань частин цілого) у німецькій мові, а
саме імпліцитним та експліцитним засобам вираження цілого у найменуванні частини. У статті
визначено базові семантичні ознаки меронімів, встановлено кореляції між їх структурною та
семантичною організацією. Дослідження семантики меронімів розглядається як важлива складова
системного представлення та моделювання семантичних відношень у лексичній системі мови.
Відношення між частиною та цілим є одним з основних у логіці, філософії, математиці, а також у
лінгвістиці. Інтерес до категорії партитивності зумовлений тим фактом, що процеси синтезу знання про
оточуючий світ та його сегментації є діалектично пов’язаними та належать до базових механізмів
мислення людини. Природним є той факт, що концептуальне визначення відношень між частиною та
цілим, підходи до якого обґрунтовувалися ще у працях Платона та Аристотеля, у 80-90-х роках XX
століття лінгвісти продовжували формулювати у межах різних напрямків: вивчення процесів
категоризації дійсності носіями різних мов у серії робіт Е. Рош [1], у психолінгвістичному,
семантичному аспектах у роботах М. Айріс, Д. Германа, Р.Чаффіна, М. Уінстона та інших дослідників [2;
3]. Лінгвістична традиція лише нещодавно знову звернулася до трактування відношення між частиною та
цілим як до релевантного з точки зору моделювання семантичних відношень у мові [4; 5].
Дослідження системи меронімів (найменувань частин) є важливим для виявлення регулярних
семантичних зв’язків між лексичними одиницями у лексичному фонді мови, класифікації моделей
розвитку їх полісемії, визначення корелятивного характеру відношень між їх структурною та
семантичною організацією. Попри великий інтерес лінгвістів до проблеми відношень між частиною та
цілим у мові, мероніми ще ніколи не були предметом комплексного дослідження, яке пропонувало би їх
системну класифікацію за семантичними типами, містило би детальний опис їх структурно-семантичних
особливостей, що обумовлює актуальність цієї розвідки.
Предметом дослідження у цій статті є імпліцитні та експліцитні засоби вираження цілого у
найменуванні частини на матеріалі німецької мови. Об’єктом дослідження виступають іменники на
позначення частини цілого (мероніми) у німецькій мові, наприклад, нім. Teil 'частина', Stück 'шматок',
Scherbe 'черепок, уламок (скла, порцеляни)' тощо. Матеріал дослідження складають лексичні одиниці на
позначення частин загальною кількістю 4 730 лексичних одиниць, відібрані шляхом суцільної вибірки з
репрезентативних тлумачних словників німецької мови [6; 7].
Досліджуваний мовний матеріал за своїми семантичними ознаками не є однорідним, їх певна
констеляція дозволяє визначити семантичні типи меронімів. Весь відібраний корпус матеріалу можна
поділити на два великих блоки: а) мероніми, які входять до складу тематичних груп позначень частин
виключно конкретного цілого, наприклад, тематичної групи найменувань частин артефактів (наприклад,
частин меблів Tischbein 'ніжка стола'), соматизмів (Ohr 'вухо'), частин рослин (Ast 'гілка') та б) мероніми,
які належать до тематичних груп, що об’єднують лексичні одиниці на позначення конкретного та
абстрактного цілого, наприклад, тематичні групи локативних (Anfang 'початок'), темпоральних (Vormittag
'час до полудня'), квантитативних меронімів (Drittel 'третина'), різних позначень поняття "частина" (Stück
'шматок', Komponente 'компонент, складова частина').
Досліджувані мероніми відрізняються за способом вираження цілого у структурно-семантичній
організації частини, ціле може:
а) бути експліковане у структурній організації частини, наприклад, Felsenspitze 'верхівка скелі';
б) бути вираженим імпліцитно у семантиці досліджуваних меронімів та не бути експлікованим
формально, Beinling 'штанина (брюк)', Epilog 'епілог (певного твору, п’єси тощо)', бути відсутнім через
еліптичну форму, наприклад, Zweizylinder (Zweizylindermotor) 'двоциліндровий мотор (авто)'. У таких
позначеннях частин холонім формально відсутній у структурі номінації, але на семантичному рівні він
присутній та легко відновлюється шляхом трансформації, коли, аби витлумачити меронім, необхідно
додати позначення цілого;
в) не бути вираженим ані експліцитно, ані імпліцитно (зазвичай це стосується меронімів, які можуть
позначати частину будь-якого цілого), таких як: нім. Teil 'частина', Stück 'шматок'.
Експлікація назви частини у назві цілого, як правило, пов’язана корелятивним відношенням зі
структурно-семантичним типом мероніма. Семантична класифікація меронімів – композитів базується на
визначенні семантичних ролей їх безпосередніх складників, що дозволяє визначити тип семантичного
відношення між компонентами А та В, універсалізувати внутрішньосемантичні та синтаксичні зв’язки
© Материнська О. В., 2012
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композитів [8: 145-146]. Так, абсолютна більшість меронімів, у структурі яких експліцитно виражена
назва цілого є детермінативними композитами, а саме партитивними композитами, які позначають
певне поняття за його партитивним зв’язком із ієрархічно вищим поняттям, характеризуються
відношенням включення та мають два семантичні підтипи: "Ціле – частина" та "Частина – ціле".
Домінуючим є перший підтип, а саме: "Ціле – частина" (за формулою тлумачення "В належить А", "А має
В", "В є частиною А"), наприклад, Messerklinge 'лезо ножа', Hosenbein 'штанина'. Підтип "Частина – ціле"
("А належить В", "В має А", "А є частиною В") відзначається меншою продуктивністю. У композитах
цього семантичного типу акцент пересувається на компонент А, наприклад, Dreiviertelstunde 'чверть
години'. При перифразі компонент В стає атрибутом у генетиві, отже А детермінується В на відміну від
усталеної норми, коли А детермінує В, наприклад, Dreiviertelstunde – Dreiviertel einer Stunde. Серед інших
семантичних типів меронімів – детермінативних композитів, які експлікують назву цілого у позначенні
частини, можуть бути присутні такі типи як:
– орнативні композити, які позначають певну частину цілого, при цьому компонент А містить
інформацію про додаткову деталь цієї частини (за формулою "В – частина, оздоблена А, містить А як
додаткову деталь"), наприклад, Balkonzimmer 'кімната з балконом';
– акціональні композити, які позначають частину за об’єктом дії, дією (загальна формула: "В –
частина, призначена для виконання дії А, характеризується дією А"), за типом "Ефікований об’єкт
(продукт) – матеріал" (Mantelstoff 'тканина, з якої виготовляють пальто').
Варто зазначити, що мероніми, утворені за семантичними типами орнативних композитів, дійсно,
містять інформацію щодо цілого, але для додаткової частини, вираженої компонентом А. Ця частина є
складовою іншої частини, вираженої компонентом В, йдеться про відношення понятійного включення,
коли холонімом по відношенню до певної частини, може виступати інша частина, яка, у свою чергу, є
складовою певного цілого. Можна констатувати, що більшість меронімів імпліцитно містять у своїй назві
позначення цілого, що надає можливості для розвитку їх полісемії, на той час як фіксація цілого у назві
частини робить таку номінацію вузькоспецифічною, не схильною до збільшення семантичного обсягу.
Приналежність меронімів до свого цілого дозволяє розподілити досліджувані лексичні одиниці за
такими типами:
а) меронім позначає частину, компонент складного конкретного цілого або ж частину певного
поняття, наприклад, нім. Hemdärmel 'рукав сорочки';
б) меронім позначає частину, компонент певного виду конкретного цілого або ж виду певних понять:
нім. Deckel 'кришка (різних артефактів)', Griff 'руків’я (різних інструментів)';
в) меронім позначає частину будь-якого цілого, наприклад, Teil 'частина', Stück 'шматок, частина', Segment
'сегмент, частина', Bestandteil 'складова частина', Einzelteil 'окрема частина', Komponente 'компонент'.
Лише невелика кількість частин може позначати частину будь-якого цілого, що пояснюється
невеликою кількістю узагальнених позначень частин з широкою семантикою. У тематичній групі
найменувань частин артефактів, наприклад, більшість досліджених одиниць позначає частину
конкретного визначеного цілого, що пояснюється їх вузькою специфікацією, більшою вагою
визначеності їх функції порівняно з тематичною групою узагальнених позначень поняття частина, для
яких найважливішою функцією є ментальне виокремлення певної частини з-поміж інших, визначення її
видової приналежності. Виявлення констеляції семантичних ознак, які містять інформацію про ціле у
назві частини, потребує визначення базового набору семантичних ознак мероніма. Варто зазначити, що
всі виявлені семантичні ознаки виокремлюються саме по відношенню позначуваної частини (мероніма)
до свого цілого (холоніма). Серед семантичних ознак меронімів, які є вагомими для визначення їх
семантичної структури, такі ознаки:
– семантична ознака гомогенності / негомогенності або ж однорідності / неоднорідності частини у
межах цілого; гомогенністю, наприклад, характеризують позначення матеріалу, певної субстанції, з якої
складається ціле, наприклад, Holz 'деревина'. Так, найменування частин артефактів – композитів можуть
містити найменування матеріалу у компоненті А, позначаючи таким чином частину артефакту та матеріал, з
якого вона складається, з якого її виготовлено Holztür 'дерев’яні двері', Marmortreppe 'мармурові сходи';
– семантична ознака відчужуваності / невідчужуваності. При цьому якщо йдеться про відчужувану
частину, то можливими є такі три види відношення між частиною та цілим: а) позначення частини цілого
– деформованого уламку, який виникає внаслідок навмисного або ненавмисного руйнування цілого.
Семантика таких меронімів передбачає існування якоїсь сили (людини або ж природної сили), яка
спричиняє навмисне або ж ненавмисне роздроблення, руйнування цілого, у більшості лексем цієї групи
пряме значення містить сему дефекту, неправильної, недовершеної форми. На відміну від позначень
складових частин, позначення частини, яка є уламком, за своєю семантикою не може знову виступати
конституційним елементом цілого, наприклад, нім. лексема Fetzen 'клапоть' має таке тлумачення:
unregelmäßig abgerissenes Teilstück eines dünnen Materials, Stoff, Papier, zusammenhangloses Stück von etw.
'нерівно обірваний клапоть матеріалу, тканини, паперу, частина, яка втратила зв’язок з іншими
частинами [переклад автор.]'; б) позначення частини, яка виникає внаслідок цілеспрямованого вилучення
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частини з цілого без шкоди для структури цілого та частини, наприклад, нім. Auszug 'витяг (з документу,
вибране місце з твору)', Ausschnitt 'місце з листа, фільма'; в) позначення частини, яка виникає внаслідок
цілеспрямованого вилучення частини з цілого, ціле позбавляється одного зі своїх елементів, частина
залишається непошкодженою, наприклад, найменування частин тіла тварини, які використовуються в
якості продукту для приготування різних страв Rinderzunge 'яловичий язик', нім. Rippenstück 'антрекот';
– семантична ознака транзитивності / нетранзитивності (якщо a< b, а також b<c, то a< c, тобто
якщо a є частиною b, а b, у свою чергу, є частиною c, тоді а є також частиною c) виходить з логічного
співвідношення між частиною та цілим. Втім аксіома транзитивності меронімічних відношень у мові
може порушуватися, оскільки більшість частин обмежені функціонуванням щодо визначеного цілого,
так, дім не може виступати холонімом по відношенню до деталі двері ручки, хоча двері є структурною
частиною будівлі, дома;
– семантична ознака функції виконуваної: а) по відношенню до конкретного цілого або ж певного
поняття; б) по відношенню до виду конкретного цілого або ж виду певних понять; в) по відношенню до
будь-якого цілого; наприклад, соматизми характеризуються обмеженою функціональністю, оскільки
виконують певну функцію по відношенню до іншого конкретного соматизма, який у такому випадку
може виступати холонімом (нім. Finger 'палець (руки)' є частиною Hand 'кисть руки' [1: 49-53]), а такий
меронім як: нім. Einfassung 'обрамлення, оправа' може бути частиною різних артефактів, тобто виконує
функцію по відношенню до виду певного цілого;
– семантична ознака асиметричності, коли a< b, тоді не може бути b< a, тобто: якщо а є частиною b,
тоді b не може бути частиною а;
– семантична ознака визначеної / невизначеної кількості частин по відношенню до цілого,
наприклад, такий соматизм, як нім. Auge 'око' характеризується парністю; квантитативні мероніми, які є
денумеративами, часто позначають визначену частину, кількість чогось, наприклад, нім. Viertel 'чверть';
– семантична ознака протиставлення, дихотомічності, наприклад, Ende 'кінець' – Anfang 'початок' тощо;
– семантична ознака локативності, наприклад, нім. Nordteil 'північна частина', Oberteil 'верхня
частина', Mittelteil 'середня частина';
– семантична ознака визначеної / невизначеної форми, наприклад, нім. Flocke 'пушинка, сніжинка'
(має визначену форму, порів., наприклад, з нім. Brocken 'уламок неправильної / невизначеної форми');
– семантична ознака субстанція може реалізовуватися у значенні меронімів у таких різновидах: а)
тверда субстанція, наприклад, нім. Stahlteil 'сталева деталь'; б) глевка, м’яка, в’язка, наприклад, нім.
Gewebsteil 'клаптик, шматок тканини', Klumpen 'згусток, грудка'; в) рідка, наприклад, нім. Regentropfen,
'крапля дощу', Schweißtropfen 'крапля поту'; г) сипка, наприклад, нім. Körnchen 'гранула, піщинка',
Sandschicht 'шар піску'; д) газоподібна субстанція, наприклад, нім. Luftschicht 'шар повітря';
– семантична ознака визначеного / невизначеного розміру, наприклад, нім. Feinstbestandteil
'найдрібніша частинка';
– семантична ознака евалюативності (важливості / неважливості), наприклад, Hauptteil 'головна
частина', Grundbestandteil 'основна складова';
– інші диференційні ознаки,наприклад, колір тощо.
У семантичній структурі узагальнених позначень поняття частини у значній кількості випадків
закріплено значення малого розміру Schnipsel, Schnippel 'шматочок, клаптик'. Семантична ознака малого
розміру може бути виражена імпліцитно у значенні мероніма на позначення поняття частини, наприклад,
Span 'тріска, скіпка' – '(beim Hobeln, Behauen, Schneiden …) kleines, als Abfall entstehendes Stückchen des
bearbeiteten Materials' 'маленький шматочок обробленого матеріалу, який є відходом у процесі стругання,
обтісування, різання і т. ін. [переклад автор.]', або ж бути виражена за допомогою демінутивних суфіксів
Stückchen 'шматочок', Läppchen 'клаптик’. Як правило, одиниці зі зменшувальними суфіксами, утворені
від меронімів з ідентичним значенням, вони є їх семантичними дублетами з ознакою зменшувальності
Teil 'частина', Teilchen 'частинка'. Прояв тенденції до вживання зменшувальних позначень частини поряд
з позначеннями, в яких вже закріплено невеликий розмір, можна пояснити схильністю людини до
сегментації понять за ступенем інтенсивності певної ознаки, тобто мала частина – ще менша частина. У
меронімів на позначення деформованих частин цілого, вилучених з цілого, внаслідок чого відбувається
його руйнація, виявлено семантичну ознаку типу фізичної деформації частини та інструмента, яким
відділено частину. У переважній більшості зафіксованих випадків такі лексеми є віддієслівними
іменниками, утвореними шляхом імпліцитної деривації, безафіксного словотвору, наприклад, Abriß
'відривна частина (чогось)' (лексему утворено від дієслова abreißen 'відривати, зривати'). У семантичній
структурі меронімів на позначення частини, вилученої з цілого, можуть міститись семантичні ознаки
таких основних типів деформації:
– відрізана певним інструментом частина, наприклад, Schnitz 'скіпка, остружок', Scheibe 'скибка, шматок';
– відірвана частина, наприклад, Abriß 'відривна частина (чогось)', Fetzen 'клаптик (паперу, тканини)';
– відкушена твариною або ж людиною частина (їжі), наприклад, Abbiß 'частина парості, відкушена
твариною', Bissen 'відкушений шматок їжі';
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– частина, що залишилася як наслідок горіння, наприклад, Abbrand 'згарок';
– частина сигарети, що залишилася у результаті її паління, наприклад, Zigarettenstummel, Kippe
'недокурок';
– змішаний тип деформації: відірвана або ж відрізана частина, наприклад, Schnippel, Schnipsel
'маленький уривок, шматок чого-небудь'; відколота або ж відрізана певним інструментом частина,
наприклад, Span 'тріска, скіпка' тощо;
– уламок відділений без визначення певного інструмента або ж причини руйнації, наприклад,
Knochensplitter 'відламок кістки', Glasscherbe 'уламок скла'.
У випадку німецької лексеми Granatsplitter окрім семантичної ознаки деформації уламків присутня
також ознака причини виникнення пошкоджень, якою є детонація гранати. Деформовані уламки, що
позначають залишки певних предметів, що не були вжити або ж були відділені у процесі життєдіяльності
людини мають значення неважливої частини, яка втратила своє значення для людини Lappen
'[minderwertiges] kleineres Stück Stoff, Leder, Abfall' 'невеликий, непридатний до вжитку шматочок,
тканини, шкіри', Stummel 'залишок, згарок'.
Дослідження структурних та семантичних типів меронімів у німецькій мові дозволило зафіксувати
різні типи вираження цілого у найменуванні його частини та зробити наступні висновки:
– дослідження меронімічної лексики як системи передбачає дослідження типу семантичного
відношення найменування частини до цілого. Ціле може бути вираженим у найменуванні частини
(композита) експліцитно та імпліцитно, лише невелика частка меронімів можуть позначати будь-яке
ціле, отже не містять конкретної інформації про ціле або його вид;
– партитивний та орнативний семантичні типи меронімів, утворених за моделлю детермінативних
композитів, акціональний тип "Ефікований об’єкт (продукт) – матеріал" безпосередньо описують
семантичний зв'язок між цілим та його частиною або між частиною та її додатковими деталями, у той час
як їх інші семантичні типи задають параметри функціонування, описують властивості досліджуваних
меронімів – детермінативних композитів.
– дослідження структурно-семантичних особливостей меронімів у німецькій мові свідчить про
антропоцентричний характер мислення людини, що позначається безпосередньо на семантичному
дублюванні словотворчими засобами засобів розвитку полісемії меронімів.
У перспективі дослідження моделювання системи меронімів у німецькій та англійській мовах та
створення їх комплексної структурно-семантичної класифікації, визначення внутрішньосистемних
корелятивних відношень між меронімами та іншими тематичними групами лексики, виявлення типових
комбінацій семантичних ознак та визначення їх впливу на словотворчий та семантичний потенціал
меронімів, визначення міжмовних узагальнень у системі меронімів досліджуваних мов.
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Материнская Е. В. Имплицитные и эксплицитные способы выражения целого
в наименовании части.
Статья посвящена исследованию семантики меронимов (наименований частей целого) в немецком
языке, а именно имплицитным и эксплицитным способам выражения целого в наименовании части. В
статье определены базовые семантические признаки меронимов, установлены корреляции между их
семантической и структурной организацией. Исследование семантики меронимов рассматривается как
важная составляющая системного представления и моделирования семантических отношений в языке.
Materyns’ka O. V. The Implicit and Explicit Means of Expressing the Whole in the Name of the Part.
The article focuses on the research of the meronymy semantics (names of the parts), in particular the implicit
and explicit means of expressing the whole in the name of the part. In this paper the basic semantic features of
meronyms are revealed and the interdependences between their structural and semantic patterns are traced. The
research of their semantics is viewed upon as an important part of the systematic representation and modeling
the semantic relations in the lexical system.
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КВАНТИТАТИВНІ ПРЕДИКАТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Дослідження присвячено вивченню семантики, структури та системи функцій семантико-синтаксичної
категорії квантитативності в сучасній українській мові. У статті проведено системний аналіз
квантитативних предикатів у семантично елементарних та неелементарних простих реченнях на
матеріалі сучасної української літературної мови. Виділено семантичні різновиди, з’ясовано валентний
потенціал, описано морфологічні засоби вираження і формально-синтаксичні позиції квантитативних
предикатів. Виокремлено двоскладні речення з числівниковим складеним присудком та родовим підмета,
розмежовано генетично первинне та функціонально первинне і вторинне вживання числівників.
До актуальних завдань сучасної граматичної науки належить семантико-синтаксичний аналіз
предикатних одиниць. У цьому плані потребують ґрунтовного вивчення квантитативні (кількісні)
предикати як визначальний різновид ознакових слів мовної системи. Предикати кількості є важливими
компонентами семантико-синтаксичної структури простого речення. Вони разом із суб’єктом та в деяких
випадках об’єктом формують семантично елементарні та неелементарні конструкції мовної системи,
тому без усебічного дослідження цієї мінімальної одиниці не можна глибоко пізнати природу речення як
основної синтаксичної одиниці, а без цього неможлива побудова викінченої синтаксичної теорії.
Проблеми кількісних предикатів досліджували І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Загнітко,
Г. О. Золотова, М. В. Мірченко, Н. Ю. Шведова, Л. В. Щерба та ін., однак не розроблено повної
класифікації цих одиниць, недостатньо вивчено їхні семантичні, морфологічні та позиційні варіанти.
Метою пропонованої статті є виділення і детальний опис семантичних різновидів квантитативних
предикатів в елементарних і неелементарних простих реченнях сучасної української літературної мови;
з’ясування впливу семантичних і валентних типів предикатів кількості на семантичне варіювання
суб’єктних і об’єктних синтаксем, їхнє лексичне наповнення; аналіз морфологічних і формальносинтаксичних варіантів цих одиниць. Дослідження побудовано на матеріалі сучасної української
літературної мови.
Ознаки статичності та орієнтації на "пасивний" суб’єкт дозволяють розглядати квантитативні
предикати в межах предикатів стану, однак у зв’язку зі специфічною семантикою (здатністю
характеризувати предмети з кількісного боку) і своєрідними сполучувальними можливостями варто
виділити їх в окремий семантичний тип. Л. В. Щерба про предикати кількості писав: "Особливою
категорією необхідно визнати слова кількісні, значенням яких є абстрактна ідея числа, а формальними
ознаками – своєрідний тип сполучення з іменником, до якого належить слово, що виражає кількість"
[1: 88]. Вивчення речення не тільки з формально-граматичного, а й із семантичного погляду дало змогу
звести конструкції з предикатами кількості в один тип, який Г. О. Золотова назвала квантитативними (від
лат. quantitas – кількісний). Вона вважає їх двокомпонентними, що складаються із суб’єкта і
числівникового чи прислівникового предиката [2: 35]. Н. Ю. Шведова також визнає такі речення
двокомпонентними (із семантичного погляду), в яких є суб’єкт (родовий відмінок) і предикат (кількісний
числівник чи прислівник) [3: 330]. На думку І. Р. Вихованця, предикати кількості сучасної української
мови можуть вживатися у двох різних формально-синтаксичних позиціях: 1) як елемент складеного
підмета в семантично неелементарному простому реченні; 2) як присудок у семантично елементарному
простому реченні [4: 258]. Речення другого типу малопродуктивні в сучасній українській мові, частіше
трапляються структури зі складеним підметом. Залежно від специфіки передаваної семантики варто
вирізнити такі різновиди квантитативних предикатів: 1) статично-квантитативні (власне-кількісні);
2) квантитативно-компаративні; 3) квантитативно-вікові; 4) динамічно-квантитативні.
Найбільшу групу становлять статично-квантитативні предикати, які залежно від характеру та
способу вираження кількості поділяємо на: а) предикати означеної кількості; б) предикати неозначеної
кількості; в) предикати приблизної кількості; г) предикати розподільної кількості. Предикати означеної
кількості передають: а) точну кількість істот чи конкретних предметів у цілих одиницях: Військових було
десять; б) точне значення кількості як сукупність, як одне ціле, пор.: Хлопців − п’ять і Хлопців − п’ятеро.
Функціональний ряд числівникової збірності регулярний переважно в межах від двох до двадцяти, іноді
трапляється лексема тридцятеро: Їх було всього двоє; Чоловіків троє; Дітей у сім’ї четверо; Цього разу
кандидатів у мери міста семеро; в) точну кількість частин, виділених у складі цілого: Бензину в цистерні
залишилося одна третя; Площі для забудови лишилося дві треті. Останні морфологічно виражені
дробовими числівниками, а також словами пів, півтора, півтори, півтораста: Гусей було півтораста.
Окрім спеціалізованих числівникових, є й інші засоби вираження предикатів означеної кількості, серед
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яких відчислівникові іменники на зразок десяток, сотня тощо: У селі дворів тільки сотня; відчислівникові
прислівники удвох, утрьох, учотирьох та ін.: Коли ми вдвох, ми не переможні.
Предикати неозначеної кількості передають недиференційовану, точно не визначену,
неконкретизовану множину, сукупність кого-, чого-небудь. Із значенням множинної неконкретизованої
кількості функціонують предикатні одиниці різних лексико-граматичних класів. Цей різновид предикатів
має обмежену числівникову реалізацію, оскільки в сучасній українській мові поняття неозначеної
кількості передають такі числівники, як кілька, декілька, кільканадцять, кількадесят, кількасот,
стонадцять. Ширше виражають це значення відприслівникові неозначено-кількісні числівники,
іменники, прислівники, дієслова та одиниці нечастиномовного характеру (фразеологізми, порівняльні
звороти). Предикати неозначеної кількості можуть передавати конкретніші значення: а) малої
неозначеної кількості: Столів було кілька; Вакансій лишилося декілька; Людей було небагато; Театрів
у місті мало; б) дуже малої неозначеної кількості з відтінком експресивності: Там того поля – на заячий
скік!; А грошей у нього в обріз; Зерна – кіт наплакав; Нас жменька; в) достатньої (недостатньої)
кількості, передаваної прислівниками або дієсловами (не) достатньо, (не) вдосталь, (не) бракує, (не)
вистачає, (не) дістає, (не) досить; (не) вдосталь і под., напр.: Доказів недостатньо; Хліба вдосталь;
Грибів у лісі досить; Грошей у господарстві часто-густо бракувало на найнеобхідніше; Не вистачає
вугілля для опалення шкіл у зимовий період; Проблем вистачає; г) великої неозначеної кількості: Дівчат
багато; Дворищ цих було кількадесят; Монет у нього – кільканадцять; Студентів сотні; Диких качок
було тут чимало; Риби густо у воді; Машин цілий ряд; Народу хмара; Квітів море; Людей мільярди;
Проектів – немало; ґ) дуже великої неозначеної кількості, яку важко собі уявити, з відтінком
експресивності: Там, кажуть, ягід видимо-невидимо!; Сливок було як маку; Кавунів – хоч возами
нагрібай; Звірини в Карпатах водилося тьма-тьменна; На Волині лісів та озер без ліку.
Предикати приблизної кількості виражають припущення, здогадку мовця про кількість кого- або чогонебудь, тобто окреслюють близьке до точного кількісне значення предметів чи осіб. Функцію предикатів
приблизної кількості виконують здебільшого сполучення з двох числівників, близько розташованих у
числовому ряду, що надають таким предикатам відтінку вибірковості й припущення, пор.: Студентів –
п’ятдесят-шістдесят; Дерев – сто-сто двадцять; Автомобілів – тридцять-сорок. Мішків з картоплею – вісімдесять. Із цими числівниками можуть уживатися одиничні або повторювані розділові сполучники чи, або
та повторювані сполучники не то.., не то; чи то.., чи то: Людей там було двадцять чи й усі тридцять
тисяч; У вагоні пасажирів буде сорок або п’ятдесят. Предикати, виражені числівниковою парою одиндва, набувають значення приблизної кількості лише за умови, що замість числівника один вжито іменник:
Цукру лишилося кілограм-два; Яблук було чотири чи п’ять; Стільців лишилося десять або п’ятнадцять. У
розмовному мовленні з такими предикативними числівниками використовують повторювані сполучники не
то... не то, чи то... чи то: Їх було не то два, не то три; Коней зосталося чи то п’ятеро, чи то шестеро. Досить
поширеним засобом вираження предикатів приблизної кількості є поєднання числівника (іноді – іменника,
що має кількісне значення або називає одиниці виміру) із прийменниками-частками до, під, десь, близько,
менш (як, ніж), не більше (як, ніж), не вище (як, ніж), понад, за, більш (як, ніж), не менше (як, ніж),
щонайменше: Тут десь бійців дванадцять тисяч; Літаків було не менше як двадцять. Предикатне
значення приблизної кількості виражають також два структурні типи інверсійних сполучень: 1) сполучення
іменника в родовому відмінку множини, що є назвою одиниці рахунку істот або виміру чого-небудь (осіб,
душ, голів, штук, грамів, кілограмів, центнерів, пудів, тонн, відер, літрів тощо) з числівником, іноді − ще й
з прийменником на: Кінь пудів на десять; 2) поєднання іменника вимірювальної семантики в родовому
відмінку множини з числівником (зрідка – лічильним іменником) за допомогою прийменників з / із, зо:
Пасіка була вуликів з двісті.
Предикати розподільної кількості указують на рівний розподіл чого-небудь між кимось, чимось та
морфологічно експліковані поєднанням прийменника по з кількісно-іменною формою або числівником,
зрідка − іменником відчислівникового походження: Їх було семеро – один попереду, інші по два в ряд;
Грошей у кожного було по 3 гривні; Землі в селян буде по 50 соток; Уроків у школі буде по п’ять; Яблук
у кошиках – по десятку; Корів на фермах – по сотні.
Квантитативно-компаративні предикати визначають кількість істот або предметів через
порівняння її з кількістю інших істот або предметів. Ця семантична особливість зумовила їхню
двовалентність: своїм значенням вони відкривають позиції суб’єкта та об’єкта кількості-відношення.
Порівняльний різновид предикатів кількості має специфічну форму вираження. Їх утворено від
прислівників мало, багато, що виражають неозначено-кількісне значення. Саме це уможливило
використання чотирьох ступеньованих форм – двох форм вищого ступеня порівняння згаданих
прислівників (менше, більше) та двох – найвищого ступеня (найменше, найбільше) у ролі квантитативнокомпаративних предикатів. Причому ці форми вживаються зі своїми прийменниками та сполучниками:
компаративні – із прийменниками від, за, порівняно з та сполучником ніж; суперлативні – із
прийменником з, серед, з-поміж, між та ін., пор.: Яблук було більше від груш; Пшениці менше, ніж жита;
Опеньок найбільше серед грибів; Дівчат найменше з-поміж уболівальників. Іноді позиція об’єкта із
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значенням кількості-порівняння зазнає редукції, особливо коли предикат пов’язується з експліцитною
формою дієслівної зв’язки чи напівзв’язки, пор.: Яблук було (буде, лишилося, стало) більше; Пшениці
було (буде, зосталося, лишилося) менше; Опеньок було (буде, лишилося, стало) найбільше; Дівчат було
(буде, лишилося, стало) найменше.
Квантитативно-вікові предикати можуть указувати на точний або точно не визначений, приблизний
вік істоти, предмета, виражених формою давального відмінка, напр.: Одному синові сім років, другому –
п’ять; Мені було тоді шістнадцять років; Дочці вже двадцять років; Собаці – три роки; Котенятам – чотири
тижні; Батькові під п’ятдесят; Понад сімдесят було вже старому; Вже два десятки стукнуло
парубкові; Бабі перевалило за вісімдесят; Місту виповнилось понад 900 років; Українському балетному
театру виповнилось 70; Цьому лісові – сто п’ятдесят років; Синові виповнилося тридцять три роки –
вік Ісуса Христа; Поетові пішов восьмий десяток. Ці предикати являють собою поєднання зв’язки бути
або дієслів типу виповнилося, минуло, стукнуло, перевалило, пішло та ін., що виконують роль напівзв’язок, з
числівником та іменником часової семантики рік, літа, тиждень, місяць, день тощо у відповідній формі.
Іменниковий компонент і зв’язку (напівзв’язку) часто опускають у мовленні, напр.: Хлопцеві лише
вісімнадцять. Значення кількісно-вікової ознаки виражають і числівниково-іменні сполуки, які утворюють
предикати за допомогою зв’язкового дієслова мати, що сполучаються з називним суб’єкта, напр.: Кінь мав
дванадцять місяців. Наявність кількісних числівників або їх еквівалентів у складі предикатів дозволяє
зарахувати ці одиниці до класу предикатів кількості, а не до предикатів якості типу молодий, старий, юний,
які не виражають конкретно вік особи чи предмета [5: 25].
Динамічно-квантитативні предикати є найпериферійнішим різновидом предикатів кількості, тому
що вони, по-перше, вказують лише на збільшення або зменшення кількості кого-, чого-небудь, але в
якийсь спосіб цю кількість не означують, а по-друге, засобами їхнього вираження виступають не
числівники, а переважно відкомпаративні дієслова на зразок меншати, більшати, похідні від них
префіксальні дієслова (поменшати, побільшати) та постфіксальні утворення від префіксальносуфіксальних відкомпаративних дієслів (зменшуватися, збільшуватися), зрідка – дієслова типу
наростати, зростати, спадати й под. Їм властиві також ознаки процесуальності. Дієслівні динамічноквантитативні (кількісно-змінні) предикати передають значення: а) кількісного наростання або спадання:
Лісів меншає; Автомобілів на дорогах побільшало; Випускників шкіл зросло в цьому році; Хворих на
туберкульоз в Україні збільшилося. Поменшало птаства в лісах; Все більшає бур’янів у городі; б)
надмірного кількісного збільшення осіб, тварин, предметів, явищ довкілля, що досягається, крім
семантики дієслова, родовим відмінком партитивного суб’єкта і експресивністю конструкцій: Набилося
народу, страх!; Наїхало гостей!; Снігу намітає!
Особливості квантитативних предикатів виявляються в синтаксичних зв’язках з іншими словами,
передусім, з іменниками. Можна з певного погляду стверджувати, що спочатку предикати кількості були
подібні до інших предикатів, звичайно функціонуючи як головний член – присудок двоскладних простих
речень. Проте поступово відбулося переміщення його з центральної присудкової позиції в прислівну
позицію елемента складеного члена речення, переважно складеного підмета. Подібні зрушення
зумовлені важливістю кількісних показників у предметів, їх своєрідного злиття з предметом. Вони
засвідчуються також витворенням іменникової морфологічної категорії числа, що ґрунтується на
вихідних предикатах кількості й існують у категоріальних морфологічних значеннях числа у
прихованому вигляді. Означено-кількісні і неозначено-кількісні числівники втягуються у сферу дії цієї
морфологічної категорії. Генетичне вторинне використання предикатів кількості як елемента складеного
члена речення тепер закріпилося в граматичній системі сучасної української мови функціонально
первинним. Проте і за цієї умови предикати кількості вживаються в елементарних простих реченнях у
ролі присудка і предикатної синтаксеми з її набутими у приіменниковому використанні морфологосинтаксичними властивостями. У цій позиції найповніше реалізуються їхній валентний потенціал та
формально-синтаксична специфіка сполучуваності. Предикати кількості є здебільшого одновалентними
предикатними одиницями. Вони вимагають заміщення позиції суб’єкта кількісної ознаки назвами
різноманітних конкретних предметів, істот тощо. Іменниковий підмет в елементарних простих реченнях
із предикатами кількості виражається не типовою для цієї позиції формою родового відмінка. Усунення
типової для позиції підмета форми називного відмінка пояснюється перенесенням у реченнєву структуру
форми родового відмінка, що функціонує у кількісно-іменникових сполуках. Підметовий родовий
відмінок поширився також на структури з предикатами кількості два, три, чотири, вихідні кількісноіменникові сполуки яких не мають форми родового відмінка.
Отже, квантитативні предикати посідають порівняно з іншими предикатами найпериферійніше
місце, однак це не применшує їхню семантико-функціональну роль у граматичній структурі сучасної
української мови, адже вони необхідні для кількісної характеристики предметів. Різноманітні за
семантикою і формальними ознаками числівникові, іменникові та прислівникові квантитативні одиниці,
пересуваючись в центральну дієслівну присудкову позицію зі своїх первинних, формуються за участю
дієслівних зв’язок, які виражають модально-часові параметри речення. Для них здебільшого характерна
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одновалентність: здатність приєднувати суб’єктну синтаксему в родовому, рідше називному або
давальному відмінку. Лише квантитативно-компаративні предикати валентно передбачають, крім
суб’єктної, ще й об’єктну синтаксему у формі прийменникового родового. Перспективним у даному
напрямку є багатоаспектний аналіз інших типів предикатів сучасної української мови, їхнього
валентного потенціалу, семантичних, морфологічних і позиційних (формально-синтаксичних і
комунікативних варіантів).
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Межов А. Г. Квантитативные предикаты в современном украинском языке.
Исследование посвящено изучению семантики, структуры и системы функций семантикосинтаксической категории квантитативности в современном украинском языке. В статье
проведен системный анализ квантитативных предикатов в семантически элементарных и
неэлементарных простых предложениях на материале современного украинского литературного
языка. Выделены семантические разновидности, выяснен валентный потенциал, описаны
морфологические средства выражения и формально-синтаксические позиции квантитативных
предикатов. Выделены двусоставные предложения с количественным сложным сказуемым и
родительным подлежащего, разграничено генетически первичное и функционально первичное и
вторичное употребление числительного.
Mezhov O. G. Predicates of Quantity in the Modern Ukrainian.
The investigation is dedicated to the semantic-syntactic category of quantity in the modern Ukrainian:
its semantics, structure, system of functions. The article carries out the systematic analysis of the quantitative
predicates in the semantic elementary and unelementary simple sentences on the material of the modern literary
Ukrainian language. The semantic varieties are selected, the valency potential is found out, the morphological
facilities of expression and formal syntactic positions of quantitative predicates are described. Two member
sentences with the numeral compound predicate and the genitive subject have been outlined; genetically primary
and functionally primary and secondary use of numerals has been delimited as well.

111

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 62. Філологічні науки

УДК 811. 161. 2
В. В. Мерінов,
кандидат філологічних наук, доктор філософії, доцент
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди)
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАМАТИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ І ФОРМ ЧИСЛА В СЕМАНТИЧНОМУ
РОЗРЯДІ ІМЕННИКІВ "НЕ-ОСІБ" У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
У статті розглянуто вияви взаємодії граматичних значень і граматичних форм числа в семантичному
розряді іменників "не-осіб" у сучасній українській мові. Автор аналізує причини та шляхи виникнення цього
граматичного феномена, семантико-граматичні явища як його наслідки, подає перелік і рубрикацію
відповідних іменників, наводить приклади їх функціонування в мовленні. Зокрема, увагу приділено іменникам
на позначення тварин, назвам рослин та їх плодів, конкретним рахованим неістотам на позначення їжі,
дрібним рахованим предметам, назвам типів населених пунктів і транспортних засобів.
Як відомо, морфологічна категорія числа іменника є тісно пов’язаною з його лексичним значенням і
перебуває в постійній взаємодії з ним, бере активну участь у семантичному розвиткові лексики, а отже, у
створенні нових значень іменників, розмежуванні слів та окремих значень слова. Ще В. В. Виноградов
наголошував на необхідності врахування лексико-семантичних розбіжностей, що пов’язані з числовими
формами іменників: "Форми числа виступають як спосіб граматичної диференціації різних значень слів" [1: 130].
Зауважимо, що в українському мовознавстві до сьогодні лише спорадично досліджувалася взаємодія
семантичних категорій іменника з морфологічною категорією числа, типологія цих явищ, належність
таких іменників до певних лексико-семантичних груп, а також бракує спеціальних наукових розвідок із
цієї проблематики. Об’єктом цього дослідження є співвідношення граматичних числових форм із
семантичними іменниковими категоріями у сучасній українській мові, а предметом – іменники, які
належать до семантичного розряду "не-осіб". Усе вищевикладене підкреслює актуальність даної розвідки
в сучасній українській лінгвістиці. Також, на нашу думку, варто звернути увагу на зв’язки між
граматичною й семантичною структурами іменника в українській мові. Стаття має на меті дати
практичні рекомендації стосовно нормалізації певних виявів взаємодії граматичних значень і форм числа
іменника з його лексичним значенням, звернути увагу на стилістичні особливості вживання граматичних
числових форм аналізованих іменників, що дуже важливо для культури усного й писемного мовлення.
Регулярна опозиція граматичних числових форм "однина – множина", яка має релятивний характер,
пов’язана з формуванням лексичної семантики конкретних іменників. Характер і якісна специфіка
вираження рахованості конкретних іменників є однією із найважливіших ознак їх системної організації в
сучасній українській мові. У конкретних іменників числові кореляції представлені формами двох
симетричних парадигм: однини та множини. Однак ця симетрія може порушуватися семантичною
транспозицією форм однини й множини, наприклад, уживанням форми однини в узагальнено-збірному
значенні: Хліб – продукт невтомної праці хлібороба, робітника, науковця (з газети); Героїзм і
самопожертва радянського солдата спричинили знищення 6-ї німецької армії та проклали шлях до
остаточної перемоги на Східному фронті (із журналу). У таких граматичних формах на першому плані
є узагальнено-збірна семантика, зумовлена контекстом мовлення в широкому розумінні – змістом
оточуючих речень, мовленнєвою ситуацією тощо.
Використання граматичних форм однини для передачі реальної збірної множинності є характерною рисою
узагальнених конструкцій української літературної мови початку ХІХ століття, наприклад: І на оновленій
землі / Врага не буде, супостата, / А буде син і буде мати, / І будуть люде на землі (Т. Шевченко).
У літературній мові ХХ – ХХІ століть таке вживання граматичних форм однини значно
активізувалося. Ці форми передають не значення одиничності, однієї особи чи предмета, а виражають
типові риси певного класу предметів чи осіб, подають узагальнену інформацію: Козак – розумна, міцна,
здорова й чесна людина, найдорожче йому – Батьківщина. Козак для всіх народів друг, бо лицарський у
нього дух (В. Гузинін). Таке часткове значення аналізованої граматичної форми з’являється внаслідок
взаємодії категоріального значення "з контекстом, з лексичним значенням слова" [2: 33]. Проаналізуємо
це явище на матеріалі іменників "не-осіб".
Взаємодія семантичної категорії іменників "особа – не-особа" з морфологічною категорією числа
може розглядатися як частковий випадок взаємодії названої граматичної категорії із семантичною
категорією "істота – неістота", стосовно якої категорія "особа – не-особа" є підпорядкованою.
Узагальнена семантика форми однини зокрема є характерною для імен – назв особин і класів
семантичної сфери "тваринний світ".
В. В. Виноградов відзначає "особливо частотне вживання форм однини в збірному значенні у слів на
позначення маленьких тварин" [1: 132]: сарана, тля, птиця, риба. В українській літературній мові останніх
десятиліть коло таких лексем істотно розширилося, імовірність уживання форм однини в узагальненозбірному значенні поширюється майже на всі іменники – назви біологічних істот. Зокрема, у російській мові
ця форма однини в такому вживанні стала нормативною досить давно [3: 180]; узагалі ж вона передає не
тільки значення одиничності, але й певне абстрактне уявлення про клас істот, про особину взагалі. Таке
слововживання було характерним спочатку для професійного мовлення, а згодом воно стало властивістю
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мови засобів масової інформації, творів художньої літератури. У цю лексико-семантичну групу об’єднуються
істоти на позначення тварин (баран, білка, бобер, борсук, ведмідь, вовк, гепард, заєць, кабан, лисиця, олень,
собака, тигр), птахів (горобець, глухар, журавель, качка, куріпка, ластівка, лебідь, лелека, синиця, сокіл,
страус, шпак), риб (горбуша, кальмар, карась, короп, лобань, лосось, лящ, окунь, палтус, пеленгас, судак,
щука), комах (бджола, комар, мураха, павук, шершень, шовкопряд), плазунів (вуж, гадюка, гюрза, кобра,
змія, ящірка). Наприклад: Ну що, підеш зі мною на окуня? – Ні, зараз така погода стоїть – треба йти на
карася; Я на власному досвіді переконався, що собака – найкращий друг людини; Цього року в ставках
розвелося дуже багато коропа; У лісах Харківщини сьогодні мало зайця; Укус гюрзи дуже небезпечний для
життя (з усного мовлення); Завтра відкривається сезон полювання на качку; Останніми роками в Україні
почали відкриватися ферми з вирощування страуса; Як більшість хижих риб, щука полює сама; Комар
подався в місто. Але в усіх випадках – закрити комареві доступ у місто ми можемо; Ластівка прилетіла –
скоро грім загримить (з газет); Горіхівка населяє всю підобласть тайги, проте живе і в гірських хвойних лісах
Західної Європи ("Посібник із зоогеографії"); Хатній горобець дещо більший від свого польового родича,
яскравіше забарвлений; От і спробуйте уявити собі рідну природу без журавля, про якого в піснях співають,
який живе в прислів’ях та казках (А. Топачевський); В бору плодились кабани, / Ведмідь і сарна прудконога
(Я. Щоголів); За кайрами з’явилися гаги, гагарки, казарки, снігова чайка (М. Трублаїні); Іван Іванович
полював на колонків, барсука, білку та іншу дрібну тайгову дичину (О. Довженко); (зібралися в лісі) Вовки,
лисиці з ховрахами, / Зайці дурні, шкідливий тхір (Л. Глібов); – Ні, на зайця полювати – / Діло то погане. /
Якби піти на вовчиська / Чи на кабаняку…(П. Глазовий). Принагідно зауважимо, що в таких випадках
спостерігається й граматична синонімія числових форм, тобто аналізовані іменники можуть функціонувати в
такому контексті й у граматичній формі множини: Електричкою мисливці / Їдуть на качок; Може, підем у
неділю / На зайців, Іване? (П. Глазовий); –Ти, б, Ливоне, нашого борщу скуштував, глинського, з карасями.
Ото борщ! (В. Земляк).
Функціонування граматичних форм однини з узагальнено-збірним значенням характерне й для
лексем, які є родовими поняттями стосовно видових назв – істот: звір, риба, птиця, комаха тощо,
наприклад: Хижа риба, як то кажуть, для того, щоб карась не дрімав (з усного мовлення); Рано
вставай на зорі: / Скоро із вирію птиця зав’ється, – Диво побачиш вгорі (Я. Щоголів); Всього було
доволі: / Вовків в лісах, зайців у полі / І птиці повно у гаях, / Такої і такої, / І риби всякої, великої й малої;
У темнім лісі, за горами / Зібравсь усякий звір (Л. Глібов).
Отже, узагальнено-збірне вживання граматичних форм однини торкається всієї сфери істот –
загальних назв, тобто семи "істота", "загальна назва" зумовлюють можливість появи в граматичній формі
однини узагальнено-збірного відтінку значення. Тут наявна взаємодія морфологічної категорії числа із
семантичною категорією "істота – неістота". Узагальнено-збірна сема, яка виникає в однині, неможлива у
власних назвах, що позначають одиничний предмет. Для загальних назв узагальнено-збірна семантика
граматичних форм однини стає такою, що виявляється практично регулярно.
Ця семантика властива й деяким лексико-семантичним групам конкретних неістот:
а) Назви рослин (дерев, кущів, квітів, овочів, злаків) мають форму однини, яка може в певних
контекстах передавати різні відтінки узагальнення й збірності: акація, береза, гарбуз, гвоздика, герань,
граб, гранат, груша, кабачок, кавун, каштан, кедр, клен, конвалія, кульбаба, лимон, липа, огірок, осика,
первоцвіт, ромашка, соняшник, хризантема, яблуня, ялина, ячмінь. Наприклад: У першій декаді травня
тут (на Дніпропетровщині) зацвітають барвінок, грицики, черешня, вишня, груша, тернослив; Під
кінець місяця одягнеться в своє вбрання жовта акація, зацвітуть верба, смородина, аґрус; Береза й
тополя зацвітають одночасно; Підсаджували тисячі дерев: дуб, модрину, березу, клен, граб, акацію,
декоративні чагарники (з газет); Бородата гвоздика – моя улюблена квітка (з усного мовлення).
Подібно до іменників із семою "особа", найменування сімейств, родів і видів рослинного світу
можуть функціонувати як залежний компонент у фразеологізованих словосполученнях з узагальненою
семантикою граматичної форми однини, наприклад: Щороку в жовтні в Японії пишно відзначають
свято хризантеми; У Таллінні вже втретє відбулося свято гвоздики; 15 вересня в арабських країнах
субтропічної зони свято – День фінікової пальми; День дерева з року в рік відзначають у Руанді; Ось
чому тут уже вкотре влаштовують "Свято мімози" (з газет).
б) Назви плодів рослин: Штучно достиглий помідор ніколи не матиме тієї прозорчастої
соковитості й того аромату, ніж той, що дійшов на грядці (І. Вільде); Любий брате, визріває дичка, /
Груші ударяють у спориш (Л. Забашта); Чотири роки тому я взяв садову ділянку, бо хотілося
порадувати батьків свіжим яблуком, грушею, сливою; Щоб вийшов гарний джем, на кілограм абрикоса
треба брати кілограм цукру; Цього року волоський горіх, порівняно з минулим, достиг досить рано (з
усного мовлення). Тут також можливе функціонування фразеологізованих сполук, як і в попередній
групі: У садівничому товаристві "Символ" вчора відбулося свято першого яблука (з газети).
в) Конкретні раховані неістоти, об’єднані семою "їжа", у словоформах однини можуть передавати
граматичну сему "узагальненість" залежно від синтагматичних зв’язків з іншими словами: Дійсно були
випадки перепродажу ребра стороннім особам; Тут випікають і звичайний формовий білий хліб, і
вірменський лаваш; Сьогодні шанувальникам заварного тістечка і здобного кекса приходять на
допомогу міні-пекарні (з газет); Мій батько в захваті від смаку справжнього тульського пряника; У
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роки воєнного лихоліття сухар рятував людей від голоду (з усного мовлення); Сумське яйце корисне всім
– і дорослим, і малим (рекламний текст).
г) Значення реальної одиничності може бути відсутнім і у формах однини семантичної групи
іменників – назв "дрібних рахованих предметів – цегла, плитка" [3: 181]. Але в сучасній українській
літературній мові відбулося розширення цієї лексико-семантичної групи іменниками на позначення
рахованих предметів, які не можна вважати дрібними: гітара, іграшка, ікона, інструмент, камінь,
картина, книжка, колос, лист, марка, монета, пензель, плакат, пляшка, різець, рояль. Наприклад:
Іграшка має бути безпечною й зручною для дитини; У міській художній школі відбулася виставка
дитячого малюнка; День відкритого листа – цікава форма громадської роботи; У Клубі колекціонерів
відомий філателіст С. І. Зайцев зорганізував виставку радянської поштової марки; Сьогодні всюди – і в
концертному залі столичної філармонії, і в провінційному сільському клубі – звучить рояль; Сьогодні
дуже часто можна зустріти молодих людей з гітарою (з газет); На озера тихі в Голосієві / Лист
роняють клени і дуби (П. Городецький). Граматична форма однини таких іменників функціонує на
позначення збірності. Вельми вживаними є досліджувані словоформи цих іменників у фразеологізованих
сполуках з головним компонентом – іменником локальної чи темпоральної семантики: виставка
керамічної іграшки, музей поштової листівки, виставка нагородної медалі, виставка українського
екслібриса, музей книжки, тиждень листа, день поштової марки, колекція давньоруської ікони,
колекція дореволюційної монети, приватне зібрання саморобної ляльки. Узагальнена сема в конкретних
неістотах актуалізується також у словоформах однини в образних висловах, метафоричних
словосполученнях, перифразах: майстер пензля й різця (митець, скульптор), лицар плаща й кинджала
(шпигун), країна кленового листка (Канада).
д) У назвах типів населених пунктів та інших лексем просторової семантики узагальнено-збірне
значення однини є можливим у певних контекстах: Але ж Ви учили нас, – / Мовила дівиця, – / Що між
містом і селом / Стерлася різниця… / Чого ж пертись на село? / Житиму в столиці (П. Глазовий);
Сьогодні в райцентрі й на селі спостерігається зростання політичної активності виборців; На
всеукраїнських змаганнях з естрадних і бальних танців новачки харківського танцмайданчика
зарекомендували себе з найкращого боку, виборовши кілька призових місць (з газет). У цій групі можливе
функціонування фразеологізованих сполук: день міста, музей села: У Полтаві день міста відзначають
23 вересня, у день визволення від фашистських загарбників; Наш музей села відкритий не так давно –
біля п’яти років тому (з усного мовлення).
е) У назвах транспортних засобів є можливим узагальнено-номінативне значення однини: Спершу
їдем тролейбусом, / А далі трамваєм (П. Глазовий); Приміський автобус є надзвичайно важливим
засобом сполучення між обласним центром і районами області; Маршрутка сьогодні органічно
доповнють всі інші види міського транспорту; Моторний човен – основний засіб пересування
рибоохорони; Автомобіль буквально заполонив вулиці міст (з газет). Пор. у стійкому словосполученні :
У багатьох містах був проведений "День велосипеда" (з газети).
Отже, функціонування граматичної форми однини істот – загальних назв і вищезазначених лексикосемантичних груп конкретних неістот розвиває, посилює й активізує абстрактну сему, яка імпліцитно
міститься в семантичній структурі цих слів. Зазначені субстантиви в граматичній формі однини є не
позначенням одиничного реального денотата, а виступають як узагальнено-збірні назви певного класу
предметів.
Граматична опозиція "однина – множина" нівелюється за дистрибутивного вживання форм однини
іменників, коли вони позначають не реальну одиничність, а велику кількість однакових предметів,
наявних у кожного. У граматичній семантиці таких словоформ актуалізується сема "узагальненість" за
одночасної нейтралізації семи "одиничність" у смисловій структурі конкретних рахованих неістот,
наприклад: Шляхтичі й лицарі замовляли собі шоломи і шаблі, вибирали коштовні ланцюжки чи то
держаки й піхви до меча (З. Тулуб); Підперезувались чабани шкіряним поясом і прив’язували до його
гаман, вицвяхований і ґудзиками, і мідними бляшками, з кресалом і губкою, швайку – часом налагодить
збрую, і ложечник з ложкою (О. Стороженко); Римські імператори знову опинилися в сідлі на своїх
скакунах (з газети); Ніщо не виб’є нас із сідла – така приказка у нас була (з усного мовлення).
Серед конкретних неістот, частотних у дистрибутивному функціонуванні, виділяється лексикосемантична група "назви частин тіла людини і тварин", тобто перший компонент семантичної категорії
"істота – неістота" опосередковано теж взаємодіє з морфологічною категорією числа: Батько з Андрієм
виїдуть у сутінкову тишу, з рушницями за плечима, з мисливськими сумками при боці (Ю. Бедзик); Зібралися
старости, узяли хліб святий під плече, палички у руки, пішли до Хіврі (Г. Квітка-Основ’яненко); Дівчата у
калинових вінках на голові проникливо співали сумну пісню про нещасливе кохання; Міліцейський патруль з
автоматами за спиною мужньо виконував свій обов’язок, затримуючи злодія; Лісові півні б’ються запекло,
пускаючи в хід і дзьоб, і крила, і лапи (з газет). Дистрибутивне вживання граматичної форми однини властиве,
головним чином, іменникам на позначення конкретних неістот. В. В. Виноградов відзначав у
дистрибутивному вживанні форм однини "стилістичний нахил до загальної абстракції, до родового
позначення" [1: 133], тобто активізацію абстрактної семи в смисловій структурі граматичної форми.
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Таким чином, можемо зробити висновок, що активізація вживання граматичної форми однини іменників в
узагальнено-збірному значенні зумовлена взаємодією двох мовних рівнів – лексичного й граматичного. Зміни
в словниковому складі мови, викликані як екстралінгвістичними, так і внутрішньомовними факторами,
вплинули на розширення вживаності граматичної форми з певним значенням, на нівелювання протиставлення
в опозиції "однина – множина" для певних семантичних груп іменників – назв біологічних істот, рослин, їх
плодів, дрібних рахованих предметів, типів населених пунктів, транспортних засобів, конкретних рахованих
предметів на позначення їжі. Граматичні форми, які утворюють зазначену опозицію, окрім реального
значення кількості, також можуть мати узагальнено-збірну семантику, яка зумовлена лексичним змістом
аналізованих іменників і контекстом мовлення в широкому розумінні – змістом оточуючих речень,
мовленнєвою ситуацією тощо. Значна поширеність досліджуваних форм у багатьох функціональних
різновидах писемної та усної форм сучасної української мови свідчить про тенденцію до стилістичної
нейтралізації, до зникнення їх розмежування, яке раніше було характерним для них. На нашу думку,
функціонування граматичних форм однини з узагальнено-збірною семантикою не можна обмежувати
контекстами, в яких подаються узагальнені формулювання поглядів, правил, приписів. У граматичній
семантиці форм однини можна виділити дві семи: "одиничність" і "узагальненість", що зумовлюють різні
типи "взаємодії граматичної категорії, лексики й контексту" [4: 16]. Таке вживання зазначеної форми є
характерним для різних функціональних стилів писемної й усної форм сучасної української мови, засобів
комунікації, воно поширюється на коло іменників-неістот, яке постійно розширюється.
У перспективі планується низка досліджень взаємодії граматичних значень і форм іменника з іншими
семантичними категоріями.
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Меринов В. В. Соотношение грамматических значений и форм числа в семантическом разряде имён
существительных "не-лиц" в современном украинском языке.
В статье рассмотрены проявления взаимодействия грамматических значений и грамматических форм
числа в семантическом разряде имён существительных "не-лиц" в современном украинском языке. Автор
анализирует причины и пути возникновения этого грамматического феномена, семантико-грамматические
явления как его следствие, приводит перечень и рубрикацию соответствующих имён существительных, а
также примеры их функционирования в речи. В частности, внимание уделяется именам существительным,
которые называют животных, растения и их плоды, конкретные исчисляемые предметы, объединённые
семой "еда", мелкие исчисляемые предметы, типы населённых пунктов, а также транспортные средства.
Merinov V. V. The Correlation of Grammatical Meanings and Grammatical Number Forms in the Semantic
Class of Nouns that don’t Name Persons in the Modern Ukrainian.
The article considers the correlation of grammatical meanings and grammatical number forms in the semantic
class of nouns that don’t name persons in the modern Ukrainian. The author analyzes the causes and ways of
origin of this grammatical phenomenon, semantic-grammatical occurrences as its consequence, gives the list
and classification of these nouns and also examples of their usage in the everyday speech. In particular, the
author pays attention to the lexico-semantic groups of nouns that name animals, plants and their fruit, countable
nouns that name food, small countable objects and things, types of settlement and also vehicles.
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СЛОВОТВОРЧЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОСЛІВНИХ ІДІОМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті розглянуто шляхи та принципи словотвору однослівних ідіом англійської мови. Однослівні
ідіоми утворюються двома основними шляхами: від вже існуючих однослівних ідіом або ідіомфразеологізмів та від одиниць первинної номінації шляхом лише семантичного перетворення або шляхом
комбінації перетворень у семантичній і формальній площині. Найпоширенішими способами словотвору
однослівних ідіом є словоскладання, інкорпорація, конверсія, афіксація, редуплікація, семантична
деривація та їх синкретичні різновиди.
Розвиток мови зумовлюється у значній мірі розвитком її словотворчої системи, становленням нових
словотворчих моделей, зміною вже існуючих, збільшенням або зменшенням їх продуктивності й
багатьма іншими факторами словотворчого процесу.
З огляду на широке використання однослівних ідіом (далі ОІ) у різних сферах комунікації,
обумовлене їх потужним регулятивним потенціалом, актуальним видається дослідження шляхів
утворення зазначених ідіоматичних одиниць. Словотворче моделювання може пояснити, яким чином
функціональне призначення ОІ впливає на формування їх структури. Дослідження основних типів
словотвору ОІ англійської мови проводиться вперше і ґрунтується на вітчизняних та зарубіжних
концепціях словотвору [1-4]. У якості матеріалу дослідження обрано однослівні ідіоми англійської
мови. ОІ визначається нами як продукт креативної рефлексивно-номінативної діяльності носіїв мови,
спрямованої на посилення регулятивного потенціалу мовного знака шляхом вторинної номінації. ОІ
визначаються такими категоріальними ознаками як структурно-семантична цільнооформленість,
узуальна стійкість, переінтерпретація значення, образність, експресивність, емотивна оцінність. Метою
дослідження є визначення основних способів словотвору ОІ.
Керуючись результатами аналізу корпусу ОІ, можна стверджувати, що утворення ОІ відбувається у
двох загальних напрямках: 1) від вже існуючих ОІ та ідіом-фразеологізмів, зберігаючи семантику
прототипів і збагачуючи категоріальну приналежність ОІ; 2) від одиниць первинної номінації шляхом
лише семантичного перетворення або шляхом комбінації перетворень у семантичній і формальній
площині. Основними способами словотвору ОІ є словоскладання, інкорпорація (універбація), конверсія,
афіксація, редуплікація та семантична деривація. Варто зазначити, що формальні перетворення, у
більшості випадків, супроводжуються семантичними змінами.
Великий прошарок ОІ складають ідіоми, утворені шляхом словоскладання, серед яких виділяють
власне складні одиниці (класичні композити) і складно-похідні ОІ. Однак, варто зазначити, що між
власне складними і складно-похідними ОІ не існує чіткої межі, оскільки "всі структурно-складні
номінативи спричинені потребами "кодування" і "компресії" інформації і, врешті-решт, є зумовленими
загальними тенденціями до економії мовних засобів" [3: 19].
Власне словоскладання є способом утворення складного слова шляхом складання двох або більше
основ. У результаті власне складання утворено більшість субстантивних і ад’єктивних ОІ зі структурою
N+N: backwoodsman – дикун, провінціал; bugbear – жах, "бабай"; toy-boy – молодий коханець жінки,
набагато старшої за нього; donkeywork – важка, невдячна, нудна робота; cakewalk – щось дуже просте і
легке, як (раз) плюнути; egghead – інтелектуал, "розумник"; bird-brain – бовдур, дурень [5; 6].
Іноді серед складних слів виокремлюють клас бахуврихів (див. [4; 7; 8]), що поділяються на
субстантивні композити-бахуврихи та ад’єктивні складнопохідні бахуврихи [4: 3]. Субстантивні
композити-бахуврихи представлені складними іменниками, утвореними, переважно, за моделлю N+N i
Adj+N: cheesecake (фото (напів) оголеної красуні); butterfingers (роззява, ґава, діряві руки); motor-mouth
(базікало); windbag (базікало, пустомеля); bigwig (важна персона, велике цабе); dimwit (дурень, бовдур);
deadweight (хтось або щось, що заважає вам рухатися вперед, досягти мети, успіху тощо, "тягар");
busybody (клопотун, клопотуха, людина, що любить втручатися у справи інших) [5; 6]. Предикат-зв’язка
метонімічно співвідносить імпліцитну ономасіологічну базу з ономасіологічною ознакою на основі
відношення посесивності. Внаслідок цього в структурі значення є сема "посесивність", представлена
підпорядкованими семами "партитивність" і "власність".
Ад’єктивні складнопохідні бахуврихи утворюються, переважно, за моделями Adj+N, N+V-ed,
(N+N)+-ed blue-sky (відірваний від дійсності, нереальний; радісний, безхмарний, легкий (про книгу,
фільм тощо); backdoor (таємний, закулісний); hog-tied (позбавлений свободи дій (пор. рос. связанный по
рукам и ногам); dog-tired (зморений; стомлений, як собака); birdbrained (дурний, недоумкуватий); bullheaded (впертий, настирливий). У результаті взаємодії кореневих і суфіксальних морфем утворюються
суцільнооформлені комплекси зі складною похідною основою і дериваційним формантом у вигляді
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суфікса. Суфікс, у такому випадку, об’єднує обидва компоненти і, таким чином, завершує смислову і
формальну перебудову всього утворення, а не оформлює попередній компонент [4: 16]. За умов
домінування номінативної (когнітивно-вказівної) функції виникають неекспресивні та неафективні
бахуврихі (red-lipped, black-bearded, one-legged, long-haired, long-faced) та велика кількість термінів
(pintail – шилохвіст, hornbill – птах-носоріг, jelly-cat – синя зубатка, bull's-foot – підбіл, мати-й-мачуха,
bullhead – бабець-головач, cat-fish – сом). Останні, незважаючи на ідіоматичність, відрізняються від ОІ
відсутністю експресивної функції і тому не належать до кваліфікативно-оцінної номінації.
Складно-похідні ОІ утворюються синтаксичним шляхом, тобто шляхом універбації (інтеграції)
словосполучення у складне слово. У системі універбів певне місце посідають слова, що втратили
мотиваційні зв'язки з дериваційною основою (словосполученням), та підлягають відновленню лише
у результаті етимологічного аналізу.
Прототипами згорнутих конструкцій служать словосполучення, фразеологічні звороти,
стверджувальні, негативні, питальні й наказові речення. Прозорі відношення, що існують між
згорнутими конструкціями та їх синтаксичними прототипами, досить часто дозволяють легко
ідентифікувати універбовані одиниці. Складно-похідні ОІ поділяються на дві основних групи: складнопохідні ОІ, компоненти яких повністю зберегли структуру дериваційних прототипів, та складно-похідні
ОІ, що утворилися шляхом трансформації та подальшим стисненням синтаксичної бази.
Трансформаційні процеси постають у вигляді конверсії, афіксації, еліпсу, інверсії тощо і лише у синтезі з
компресією породжують нову складно-похідну ОІ.
Д. І. Квеселевич поділяє узуальні складні слова на безпосередньо-інкорпоровані та конверсивноінкорпоровані за ознакою збереження або відсутності співвіднесеності словосполучення-прототипу з
певною частиною мови. Безпосередньо-інкорпоровані ОІ зберігають співвіднесеність з певною частиною
мови словосполучення-прототипу [1: 55]: big mouth (субстантивне словосполучення)→bigmouth (n.) –
базікало, хвалько, пустомеля; broad side (субстантивне словосполучення)→broadside (n.) – нищівна
критика, картання; born again (ад’єктивне словосполучення)→born-again (adj.) – заповзятий, палкий,
запопадливий; good for nothing (ад’єктивне словосполучення)→good-for-nothing (adj.) – ледар, нікчема;
ever green (ад’єктивне словосполучення)→evergreen (adj.) – завжди популярний чи актуальний [5; 6].
Конверсивно-інкорпоровані ОІ втрачають співвіднесеність з синтаксичними функціями
словосполучення-прототипу через конверсію, тобто перехід в іншу частину мови шляхом зміни
парадигми [1: 55]: to climb down→climb-down (n.) – поступка; to knock smb out→knockout (n.) – щось
привабливе,
унікальне,
надзвичайне,
успішне;
карколомний
успіх;
rubber
neck→rubberneck (n.)→rubberneck (v) – витріщатися, розглядати, цікавитися; soft soap→soft-soap (v.) –
лестити; down to earth→down-to-earth (adj.) – практичний, розсудливий; down and out→down-and-out (n.)
– безхатько, бездомний бродяга [5; 6].
На особливу увагу заслуговують ОІ зі структурою N+V, що утворилися внаслідок інверсії складових
словосполучення та усунення його службових елементів: to crash the gate→to gatecrash – приходити без
запрошення або без квитка; to coddle Molly→to mollycoddle – балувати, пестити; to gather wool→to
woolgather – ловити гав, бути неуважним, марно витрачати час; to storm the barn→to barnstorm –
виступати з промовами під час передвиборчої кампанії (у малих містах); to wash the brain→ to brainwash
– "промивати мозок", піддавати ідеологічній обробці [5; 6].
Внаслідок інверсії складових словосполучення-прототипу утворюються також дієслівні ОІ, що мають
модель Adv+V: freeload – жити за чужий рахунок (на халяву), паразитувати; double-cross – обдурювати;
перехитрити; double-dip – подвійна оплата, подвійний куш; backfire – негативні (неочікувані,
протилежні) наслідки; backpedal – відмова, зволікання; backslide – відмова від попередніх переконань,
повернення до негативної практики (пороків, поганої звички) [5; 6].
Досить численну групу складають віддієслівні "імперативні" ОІ типу pick-me-up, do-nothing, door-die. Статус першого компонента "імперативних" ОІ не має остаточного визначення (імператив або
чиста дієслівна основа), але безсумнівно можна говорити про специфічну дієслівну тему, що
переважно функціонує у межах складних іменників, прикметників і конструктивно замкнених
означень ("композитоїдів") [3: 27-28]: pick-me-up (n.) – тонізуючий засіб, алкогольний напій,
похмільний засіб; do-or-die (adj.) – відчайдушний, смертельний, критичний; fly-by-night (adj.) –
ненадійний, що не викликає довіри; hit-and-miss/ hit-or-miss (adj.) – навмання, випадковий; go-slow
(n.) – зниження темпу роботи, "італійський страйк"; work-to-rule (n.) – уповільнення роботи шляхом
точного дотримання усіх норм, "італійський страйк" [5; 6].
Серед складно-похідних ОІ на особливу увагу заслуговують одиниці, що утворилися
відфразеологічним шляхом, тобто за допомогою універбації нарізнооформлених фразеологічних
сполучень у цільнооформлений лексичний комплекс. Відфразеологічний словотвір сприяє передачі
деривату образної вмотивованості базових фразеологічних одиниць: whistleblower (стукач, доносник,
ябеда)←to blow the whistle (доносити, виказувати). Ця риса пояснює лінгвістичну сутність фразеологічної
деривації – створення ОІ на основі образно-умотивованих фразеологічних одиниць мови. Всі
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морфологічні розряди фразеологічних дериватів (іменники, прикметники, прислівники та дієслова)
зберігають образну умотивованість фразеологізмів-прототипів, які, у свою чергу, обумовлюють
семантику складнопохідних ОІ. Відповідно, закономірною є також автоматична транспозиція
стилістичного маркування фразеологізму на похідну ОІ.
Потенційна здатність до деривації визначається структурними особливостями фразеологізмів. ОІ,
утворені від одиниць, що структурно співвідносяться з реченнями, представлені досить поодинокими
випадками на кшталт backscratching (послуга за послугу)←you scratch my back, I'll scratch yours (ти – мені, я
– тобі). Деривація, у більшості випадків, можлива лише серед фразеологізмів, що утворилися за моделями
змінних словосполучень і співвідносяться з частиною речення. Так, фразеологічна одиниця to lick one’s
boots (лизати п’яти, підлабузнюватися, стелитися) є основою складнопохідної субстантивної ОІ bootlicker
(підлабузник, лизоблюд). Іншими прикладами ОІ, утворених на базі фразеологічних одиниць, є: redtapish
(adj., бюрократичний)←red tape (тяганина, бюрократія); empty-nester(s) (n., батьки, діти яких стали
дорослими і залишили батьківський дім)←empty nest (ситуація, коли діти подорослішали і залишили
батьківський дім); backlash (n., негативна реакція, "бумеранг")←to lash back (сильно критикувати); legpull (n., обдурювання, розіграш)←pull somebody's leg (морочити голову, дурити) [5; 6].
Для процесу утворення ОІ є характерним також явище афіксальної деривації. Афіксальний словотвір
супроводжує інші види словотвору, такі як словоскладання, конверсія, скорочення тощо і сприяє появі як
простих (одноосновних), так і складних (багатоосновних) ОІ. Афіксація визначає категоріальну
приналежність ідіоми, має здатність до зміни морфологічного статусу ОІ згідно до існуючих моделей і,
тим самим, збагачує категоріальну сферу її реалізації та розширює словотворчу матрицю.
Редупліковані ОІ утворюються подвоєнням основ (часто з використанням псевдоморфеми) і
складають три підгрупи – власне редупліковані ОІ, редупліковані ОІ зі зміною аблауту та редупліковані
ОІ з римованими компонентами. Власне редупліковані ОІ є складними словами, компоненти яких мають
ідентичну форму: goody-goody (n.) – надто праведна та бездоганна людина; boo-boo (n.) – дурна помилка,
ляп; hush-hush (adj.) – секретний, таємний [5; 6]. Другу підгрупу редуплікованих ОІ складають ідіоми зі
зміною аблауту, компоненти яких містять різні кореневі голосні: dilly-dally (v.) – вагатися; втрачати час,
тягнути кота за хвіст; ding-dong (n.) – сварка; chit-chat (n.) – балаканина, теревені, розмова; minglemangle (n.) – плутанина, суміш; the jim-jams (n.) – нервовий зрив, переживання: [5; 6]. Третю підгрупу
складають редупліковані ОІ з римованими компонентами, у межах яких різняться, як правило, перші
приголосні: healie-feelie (n.) – людина, яка вірить у цілющу силу різних кристалів і мінералів; harumscarum (adj.) – легковажний, відчайдушний, безтурботний; hoity-toity (adj., adv.) – зарозумілий, пихатий,
претензійний; hocus-pocus (n.) – шахрайство, фокус, обдурювання; hugger-mugger (n., adj., adv., v.) –
секретність, секретний, секретно, тримати у таємниці, покривати; the heebie-jeebies – стан сильної
нервозності, мандраж; the nitty-gritty (n.) – суть, найголовніше; silly-billy (n.) – дурник, телепень; fuddyduddy (n., adj.) – людини із застарілими, консервативними поглядами, "динозавр" [5; 6]. Варто
зазначити, що певна кількість ОІ, які утворилися шляхом редуплікації, мають потенції до розширення
своєї категоріальної приналежності за рахунок конверсії і, відповідно, спроможні набувати нової
парадигми та синтаксичних функцій залежно від частини мови, до якої вони належать: chit-chat (n., v.),
hugger-mugger (n., adj., adv., v.), hoity-toity (adj., adv.).
Редупліковані ідіоми the jim-jams (n.), the heebie-jeebies (n.) набувають структурно-семантичної
цільнооформленості за допомогою показника множини -s, який підкреслює концептуальний обсяг
мотиваційної бази цих ідіоматичних одиниць (пор. рос. мурашки).
Чи не найголовніше місце у системі утворення ОІ посідає семантичний словотвір. Всі ОІ
утворюються шляхом семантичної деривації, в основі якої лежать механізми метафори та метонімії.
Цікавий випадок становлять ОІ, що виникли шляхом семантичного словотвору (переважно шляхом
метафоризації) від ономатопічної лексики, умотивованої звуками, що продукують тварини, люди,
механізми, оточуюче середовище тощо: babble (v.) – базікати; bang (adv.) – точно, як раз, прямісінько;
bark (v.) – викрикувати, "гавкати" на когось; fizz (n.) – шампанське, "шипучка"; sizzling (adj.) –
збуджуючий, сексуальний; crack (v.) – вирішити (проблему, задачу), "зламувати" ліцензійне програмне
забезпечення; cuckoo (adj.) – здурілий; божевільний; clunker (n.) – розвалюха, тарадайка (про старе авто);
flop (n.) – зазнати невдачі, провалитися; hiccup (n.) – невелика проблема, затримка; twitter (v.) –
щебетати, цвірінькати (про людей) [5; 6].
Традиційний погляд на слово полягає в тому, що слово може бути полісемічним і залишатися одним
словом, поки існує зв'язок між цими значеннями. Але сам зв'язок між значеннями не може служити
показником єдності слова: адже він є не лише звичайною, але й неодмінною ознакою похідного слова.
Слово визнають похідним через наявність смислового зв'язку з вихідним і, незважаючи на це, похідне
слово залишається самостійним, а не варіантом твірного. Той факт, що зміна значення слова без зміни
морфемної структури створює нове слово, є очевидним коли у цього слова змінюються не лише
лексичні, але й граматичні показники і властивості. Наприклад, похідні ад’єктивні лексеми, як правило,
відрізняються від ад’єктивних вихідних невідповідністю або відсутністю ступенів порівняння. Похідні
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одиниці можуть мати лише одну числову форму, а їх значення може бути збагачене емоційно-оцінним
тоном. Отже, є підстави для визнання різних граматичних ознак похідного і твірного як об’єктивного
критерію для визначення самостійності й тотожності слова.
Питання тотожності слова є одним із центральних у мовознавстві вже тому, що, якби слово у
кожному відрізку мовлення (який можна визначити як слово) являло собою щось неповторне і нетотожне
тому, що можна знайти в інших відрізках мовлення, то обмін думками був би неможливий. Проблема
тотожності слова розглядається з урахуванням належності різних граматичних форм до одного слова, з
одного боку, а з іншого – належності різних вживань до одного слова. Як відомо, граматичні відмінності
між формами одного слова не змінюють його лексичного значення. Різні форми слова, що вказують на
один референт, утворюють одне слово. "Граматичні значення якісно відрізняються від лексичних і не є
відтінками останніх" [9: 37]. Таким чином, граматичні форми типу (to) work, (she) works, (they) worked,
working або dog, dog’s, dogs, dog’s є лексично тотожними словам work (v) і dog (n).
Іноді (наприклад, у випадку лексикалізації форм множини іменника) словоформа одного слова може
набувати нового лексичного значення, втрачаючи належність до спільного референта, і, таким чином,
набувати статус іншого окремого слова. Такі іменники, як looks, attentions, belongings, pictures, glasses,
draughts, duties, customs, pains, є прикладом лексикалізації, коли словоформа набуває рис окремої
лексеми і нових, незалежних функціонально-семіотичних параметрів.
Хоча у лексикографічній практиці семантично споріднені омоніми часто не розрізняються, варто
визнати відсутність полісемії на рівні мови при необмежених можливостях контекстуального варіювання
слова у мовленні. Якщо певне слововживання стає регулярним, узуальним, можна говорити про
народження нової лексеми, а не нового значення багатозначного слова. При метафоричному або
метонімічному переносі значення відбувається зміна денотата, що дозволяє досить чітко відмежувати
похідне слово від твірного. У лексемі, також, можуть відбуватися й інші семантичні трансформації,
наприклад, зміна обсягу значення – його розширення або звуження. Ще одним фактом на користь
самостійного статусу ОІ є те, що твірне і похідне слово належать до різних семантичних полів і,
відповідно, входять до різних синонімічних й антонімічних рядів. Наприклад, значення "базікало" може
реалізовуватися такими ОІ-синонімами як bigmouth та chatterbox, прототипи яких належать до сфери
"Анатомія людини" і "Предметний світ" відповідно, а значення "скаржитися" – ідіомами to bellyache та to
bleat, твірні значення яких належать до сфер "Медицина та здоров’я" та "Світ тварин".
Слова, утворені семантичним способом, виникають на підставі типових відношень, що представлені
рядами закономірних відповідностей, як і у випадку морфемного словотвору.
Серед різних типів похідних одиниць найбільшим дериваційним потенціалом характеризуються
метафоричні значення, що фіксують переноси за подібністю форми, за подібністю зовнішнього вигляду,
за подібністю розташування в просторі, за подібністю кількісної ознаки тощо, тобто ті метафоричні
переноси, які є найбільш регулярними й типовими. Метонімічні переносні значення є менш
продуктивними. Суть цього значення полягає у перенесенні імені з одного об’єкта на інший на підставі
їх суміжності, участі в одній ситуації. Лексико-семантичний спосіб словотвору розглядається як
утворення нового слова, нової матеріальної лексичної одиниці (при переході нового значення в інший
лексико-граматичний розряд усередині однієї частини мови) шляхом семантичного розщеплення
похідного слова на омоніми [2].
Семантична номінативна деривація є одним із найважливіших факторів, що лежать в основі розвитку
як полісемії, так і омонімії. Результатом семантико-дериваційних процесів, що мають принципово
єдиний механізм, заснований на явищі аналогії, є виникнення нових номінацій двох різновидів: лексикосемантичного варіанту слова та нових слів, що перебувають в омонімічних стосунках з твірною базою. В
іншому випадку доцільно говорити про семантичний словотвір. Отже, семантичний словотвір є
механізмом змін значення слова (розширення й звуження, асоціації по подібності (метафора) і по
суміжності (метонімія), деградація й елевація) і, як наслідок, утворення семантичних омонімів [2: 31].
Оскільки в процесі формування значення ОІ беруть участь когнітивні механізми метафори та метонімії,
семантичний словотвір є основним шляхом утворення ОІ, у той час як інші словотворчі засоби є
допоміжними. Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у встановленні причинно-наслідкових
зв’язків між функціональними характеристиками ОІ та їх формальною структурою.
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Мосейчук А. М. Словообразовательное моделирование однословных идиом английского языка.
В статье рассмотрены принципы словообразования однословных идиом английского языка.
Однословные идиомы образуются двумя основными способами: от уже существующих однословных
идиом разных структурных типов и от единиц первичной номинации путем лишь только
семантического преобразования, либо с помощью комбинации преобразований, как на семантическом,
так и на формальном уровнях. Наиболее распространенными способами словообразования однословных
идиом являются словосложение, инкорпорация, конверсия, аффиксация, редупликация, семантическая
деривация и их синкретические разновидности.
Moseichuk O. M. The Word-Building Modeling of English One-Word Idioms.
The paper specifies the principles of the English one-word idioms word-building. One-word idioms are created
either on the basis of the pre-existing idioms of different structure and non-idiomatic units through the
instrumentality of the semantic transformations only or by the means of permutations in the both semantic and
formal scopes. The most productive ways of the word-building among one-word idioms are stem-composition,
incorporation, conversion, affixation, reduplication, semantic derivation as well as their syncretic variations.
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"ВИЩІ РОСЛИНИ" ТА ЇХ ВЕРБАЛЬНІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ
(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ "КОХАНЕЦЬ ЛЕДІ ЧАТЕРЛЕЙ" Д. Г. ЛОУРЕНСА)
У статті досліджено флоролексеми, специфічні ділянки мовної картини світу у художньому тексті на
матеріалі роману Вікторіанської доби "Коханець Леді Чатерлей" майстра англійського психологічного
роману Д. Г. Лоуренса. У романі, на конкретних прикладах, чітко простежено флористичну символіку
концептів лісу, парку, сосни, модрини, яблука та стиглої груші. Окреслено фіто традиції англійської
ментальності. Підсумовано положення галузі мовознавчої теорії – когнітивної лінгвістики.
Представлено концепцію категоризації – ментальних репрезентацій у людській свідомості.
Протягом кількох останніх десятиліть у мовознавстві зростає зацікавлення до вивчення процесів
мислення, сприйняття й розуміння мови, зв'язків мови й мислення, мови й культури народів. У 70-ті роки
ХХ ст. відбулось становлення когнітивної лінгвістики, мовознавчого напряму, який вивчає людську
свідомість, розглядає функціонування мови як різновиду когнітивної діяльності, а когнітивні механізми
та структури людської свідомості досліджує через мовні явища. О. Кубрякова вважає, що когнітивна
лінгвістика опрацювала свій метод, який передбачає "постійне співвіднесення мовних даних з іншими
досвідними сенсомоторними даними на широкому культурологічному, соціологічному, біологічному і
особливо психологічному тлі" [1].
Новою є когнітивна теорія категоризації – теорія систематизації значень слів у мовній свідомості
людини, яка здійснюється у межах сформованої в її свідомості наївної картини світу. В її основу
покладено ідею Б. Уорфа про членування світу на категорії за допомогою мови. Когнітивний погляд на
категоризацію ґрунтується на припущенні, що здатність людини до категоризації пов'язана з її досвідом
та уявою, особливостями сприйняття, культурою, а також зі здатністю створювати образи, метафори,
метонімії тощо. Категоризація є одним із найважливіших складників механізму пізнання і полягає в
тому, що для кожного слова окреслюється семантичне коло споріднених слів за "принципом родинної
подібності" (Е. Рош) та встановлюється узагальнювальний репрезентант (прототип). Із теорією
категоризації пов'язане поняття ментальних репрезентацій, під якими розуміють умовні функціонально
визначені структури свідомості та мислення людини, що відтворюють реальний світ у свідомості,
втілюють знання про нього і почуття, які він викликає, відображають стани свідомості та процеси
мислення (А. Пайвіо, Дж. Фодор) [1].
В Україні та Росії теоретичними проблемами фітонімів займаються С. А. Жаботинська,
О. О. Селіванова, Ж. П. Соколовська, О. С. Кубрякова та ін. Провідним методом дослідження
когнітивної лінгвістики вважається концептуальний аналіз, що, однак, становить собою сукупність
різних підходів, серед яких фреймова семантика, теорія прототипів, пропозиційна семантика,
когнітивізм, конекціонізм та ін. За допомогою цих методів проводяться дослідження фрагментів мовної
картини світу (МКС). Флористичні концепти відіграють неабияку роль у свідомості народу. Концепти
(див. ширше [2: 94]) почали формуватися з появою етносу, й цей процес продовжується досі. Концепт –
це те, що не підлягає змінам у семантиці словесного знака, а, навпаки, визначає їх вибір, спрямовує
думку, створюючи потенційні можливості мови і мовлення [3: 34-39]. Низка вітчизняних та зарубіжних
вчених досліджує етимологію українських і англійських фітонімів на предмет міфологічного й
метафоричного світобачення та, зокрема, конотативну флористичну символіку: Л. М. Дяченко,
В. В. Жайворонок, Л. Д. Почепцова, К. Браун, О. А. Куцик [4], Н. Д. Петрова, Л. І. Бєлєхова,
Т. В. Зайковська, М. М. Маковський, О. І. Потапенко, А. П. Разан, С. Г. Стерлігов, М. Ф. Золотницький,
С. Каннінгем, С. П. Красіков, Е. Лерер, Ш. Піклз, І. Є. Подолян [5], В. В. Галайчук [6], О. М. Пащенко
[7], В. В. Жайворонок, Н. Т. Зяблюк [8], Н. М. Михайліченко[9], І. Е. Подолян.
Відтак мета статті полягає у намаганні дослідити на конкретному, оригінальному, англомовному
(текстовому) матеріалі авторське вживання фітонімів на тлі традиційної британської рослинної символіки.
Завданням дослідження є аналіз художнього тексту "Коханець леді Чатерлей" Д. Г. Лоуренса,
реалізація фітоконцептів, мікросистем "рослин" у ньому.
Д. Г. Лоуренс є яскравим прикладом письменника, твори якого мають багате етнокультурне
підґрунтя, важливою частиною якого виступає флористична символіка. Концепція Лоуренса про двоїсту
природу життя, в якій відбувається неперервний конфлікт між полярностями, – це свого роду
синтезована діалектика. "Коханець Леді Чатерлей" – роман Вікторіанської доби, що містить багато
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символічних мотивів. У культурі кожного народу існують концепти, що можуть дати уявлення про всю
культуру, виокремити основні особливості етносу, її ключові концепти [10: 35]. Фітосимволізм відіграє
важливу роль у розумінні роману. З прадавніх часів флористична символіка була витоком багатьох
древніх релігій, знайшла своє продовження у релігійному мистецтві Середньовіччя і Відродження та
найвищого епогею досягла саме у Вікторіанську епоху.
Ліси завжди мали глибоко укорінене символічне значення майже в усіх культурах земної кулі. Вони –
обитель духів природи. Ліси виступають атрибутом таємничості і постійного видозмінювання.
Символізм, пов'язаний із деревами та лісами, містить багато міфічних якостей, загальних метафор, таких,
як Дерево Життя. Спадщина наших предків зображена у сімейному дереві. Життя, ріст і гармонія є його
іманентними ознаками [11: 43]. Концепти дерев у досліджуваному романі мають двоякий характер. З
одного боку, вони є тлом рутинних подій та світових катастроф. Вони першими бачать схід сонця і є
свідками прощання закоханих [12]. Неживі дерева, вирубані алеї у недбалих маєтках означають
цілковитий спад життя, яке плекалося споконвіків. З іншого боку, Лоуренс підкреслює їхню віддаленість
і тишу. Тихі і сильні, мовчазні і аристократичні, спокійні і живі – дерева здаються істотами іншого рівня
у метафоричному порівнянні з людськимим істотами: "She [Connie] sat down on a stool in the doorway...
The trees stood like powerful beings, dim, twilit, silent and alive. How alive everything was!" [13: 128].
Поняття лісу наводить на думку про безперервну зміну поколінь, вічність традицій. Старий ліс,
шматок дикої природи оживає кожну весну, відновлюється після розгрому війни. У таких контекстах
концепт лісу містить максимальну частину поняттєвого значення і мінімум символічного забарвлення:
"In the wood everything was motionless, the old leaves on the ground keeping the frost on their underside....
there was no game, no pheasants" [13: 44]. Повернувшись з війни, Кліффорд ще не готовий почати усе
заново у новому світі. Він жадає повернути минуле і бачить його всюди: "He sat looking at the greenish
sweep of the riding downwards, a clear way through the bracken and oaks. It swerved at the bottom of the hill
and disappeared; but it had such a lovely easy curve, of knights riding and ladies on palfreys" [13: 45]. Сцени
спустошених та покинутих лісів, оніміння природи, незвичайна тиша створюють разючий ефект: "...they
were just as good as the men themselves: only better, since they were women. And they were tramped off to the
forest with sturdy youths bearing guitars, twang-twang!" [13: 6]. Повернувшись додому з війни, Кліффорд
усвідомлює, що ці дерева були свідками життя його сім'ї протягом багатьох поколінь. Саме ліс, а не
маєток провокує думки героя про спадкоємця, який міг би успадкувати його. У його розумінні ліс
служить сполучною ланкою між заможним, шанованим минулим його родини і майбутнім. Ліс для
Кліффорда виступає власністю його предків.
Концепт лісу відноситься до жіночого персонажу Конні і сходить до часів її молодості. У цей період
своєї життєвої дороги Конні слідувала бажанням свого серця, насолоджувалась гармонійними
відносинами і збагнула, що бути жінкою – це привілей. Низку своїх переживань, емоцій Конні пов’язує із
концептом лісу. Ці образні і символічні значення експлікуються у наступному текстовому фрагменті:
"She was like a forest, like dark interlacing of the oakwood, humming inaudiably with myriad unfolding buds"
[13: 144]. Сила життя, довговічність дубів, фуркання бутонів, готових розпуститися, – це образи нового
життя, що ллються у Конні. Героїня занурюється у свій внутрішній світ і вслухається у себе, іншу
людину, переживає нові відчуття, що розгортаються, як бутон, формуючи нову жінку.
Другим ключовим флористичним концептом англійської ментальності Вікторіанської доби у романі
виступає парк. Він символізує спосіб життя знатних і багатих вікторіанців, який поступово відходить у
минуле. Вікторіанці ж відрегулювали природу відповідно до своїх смаків. Великі маєтки зазнають
занепаду, і Чедвік Хол – резиденція персонажів – виступає яскравим прикладом цього: "Noble it stood
alone above a great park, but out of date, passed over. It was still kept up, but as a show place. "Look how our
ancestor lorded it!" [13: 161]. Символічне значення парку також додається до портрета жіночого
персонажу – Конні. Головна героїня досить пригнічена похмурою атмосферою будинку, вона одержима
ідеєю податись геть, а парк був єдиною схованкою для неї. Конні прагне більш природного життя і
відчуває себе у пастці – в задушливій, неплідній рутині її нинішнього існування: "She never really touched
the spirit of the wood itself..." [13: 22].
Спостерігаються і деякі біблійні алюзії у досліджуваному романі на основі легенди про Адама і Єву, де
яблуко виступає символом первородного гріха. Крім біблійного символізму, концепт яблуко символізує
цілісність, повноту і земні бажання [13: 144]. У даному контексті, порівнюючи своє життя з яблуком на
гілці, один із персонажів роману Томі Дюкс окреслює ідею гармонійного існування: "While you live your life,
you are in some way an organic whole with all life. But once you start the mental life you pluck the apple. You've
severed the connection between the apple and the tree: the organic connection" [13: 40]. Зірвавши яблуко,
людина відходить від повсякденної рутини, задовольнивши природні потреби, і отримує духовну їжу.
Концепт стиглої груші символізує жінку у розквіті сил, сповненої життям, тепла та жіночої краси. Цей
образ притаманний персонажу Гільді, підкреслюючи її здоров'я, енергію і благополуччя: "Her breasts were
rather small, and dropping pear-shaped. But they were unripe, a little bitter, without meaning hanging there" [13:
73]. Епітети unripe, bitter підсилили експресивність та виразність метафори dropping pear-shaped.
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Для багатьох народів сосна символізує велику кількість образних і символічних значень: життєву
силу, витривалість людської природи, безсмертя. Сосна – священне дерево друїдів. Римляни вірили в
корисні властивості сосни і використовували її у своїх обрядах лікування безпліддя у жінок [13: 17].
Концепт сосни репрезентує північ, ізоляцію та самотність. У романі образи хвойних дерев втілені в
Олівері. Конні сидить у лісі, оповита самотністю, підсвідомо жадаючи когось: "…with her back to a young
pine-tree, that swayed against her with curious life, elastic, and powerful, rising up. The erect, alive thing, with
its top in the sun! And she watched daffodils turn golden...now she was loose and adrift" [13: 89]. Героїня не
розмірковує про якусь конкретну людину, самі нарциси навіюють їй образ молодого юнака.
Іншими важливими символічними уособленнями виступають концепти ялиці та модрини, котрі також
репрезентують персонажа Олівера і його усамітнення, його молоді сили і впевненість: They came to the
fence, beyond which the young fir-wood bristled dense [13: 137]. В гущавині дерев модрини, лісник
влаштовує побачення Конні: He led her through the wall of prickly trees, that were difficult to come through,
to a place where was a little space and a pile of dead boughs [13: 138]. Олівер підхоплює кілька гілок
модрини, щоб розпалити вогнище і зігріти Конні: Even above the hissing boom of the larchwood, that
spread its bristling, leafless, wolfish darkness on the downslope [13: 90].
Отож, ми спробували проаналізувати найхарактерніші, на нашу думку, фітоніми у романі
Д. Г. Лоуренса"Коханець Леді Чатерлей". Концепти лісу, дерева, парку, сосни, ялини, модрини та ін.
відзначаються максимально високою частотністю вживання у даному художньому дискурсі, здатні
розповісти про Англію Вікторіанської доби, Британські культурні традиції, що випливають з вірувань
друїдів, грецької і римської міфологій, завдяки наявним у структурі концептів образних, поняттєвих та
символічних значень, лексикалізованих словосполучень та фразеологізмів. Аналіз та детальне вивчення
фіто мікросистем романістики вікторіанського періоду, дасть змогу нам отримати уявлення про її
структурно-семантичні, стилістичні типи і походження, допоможе оволодіти літературними нормами
використання фіто лексем, глибше зрозуміти історію та характер творчості письменника, дасть
можливість передати все багатство людських емоцій, думок, почуттів та переживань. Лоуренс
шанобливо ставиться до Британських фіто традицій. Письменник надав фіто концептам етнокультурного
забарвлення, що значно поглибило естетичну цінність роману.
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Нычко О. Я., Богдан Ю. В. "Высшие растения" и их вербальные репрезентации в художественных
произведениях (на материале романа "Любовник Леди Чаттерлей" Д. Г. Лоуренса).
В статье исследуются флоролексемы, специфические участки языковой картины мира в
художественном тексте на материале романа Викторианской эпохи "Любовник Леди Чаттерлей"
мастера английского психологического романа Д. Г. Лоуренса. В романе, на конкретных примерах,
четко прослеживается флористическая символика концептов леса, парка, сосны и лиственницы, яблока
и спелой груши. Очерчены фито традиции английской ментальности. Подытожены положения ветви
языковедческой теории – когнитивной лингвистики. Представлена концепция категоризации –
ментальных репрезентаций в человеческом сознании.
Nychko O. Ya, Bogdan Yu. V. Plant Concepts and their Verbal Representation in the Fictional Novel
(Based on the Novel "Lady Chatterley’s Lover" by D. H. Lawrence).
The article investigates phytolexemes – the specific areas of the linguistic image of the world in the literary
text based on the novel "Lady Chatterley’s Lover" of the Victorian era written by the master of the
psychological novel David Herbert Lawrence. In the novel, on the certain examples, the floristic symbolism
concepts of forest, park, pine, larch, apple and ripe pear are traced. The herbal traditions of the English
mentality are outlined in the given novel. The provisions of the cognitive linguistics, the branch of the
linguistic theory, are summarized in the article. The concept of the categorization – mental representations
in the human consciousness – is demonstrated.
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО
ІМЕННИКА ПОСТТОТАЛІТАРНОЇ ДОБИ
Статтю присвячено аналізу української онімної лексики посттоталітарної доби крізь призму
культури української мови. Розглянуто різні чинники, які впливають на становлення українського
іменника. Значну увагу приділено глобалізаційним тенденціям посттоталітарної України, які
негативно впливають на розвиток українського ономастикону, зокрема української антропонімії.
Виокремлено проблемні зони українського іменника кінця ХХ – початку ХХІ ст., які спричинені
впливом глобалізаційних процесів та інших екстра- або інтралінгвальних чинників.
Сучасний стан українського ономастикону пострадянської доби характеризується, як відомо,
глибинними та системними змінами, що зумовлені не стільки зміною ідеологічних пріоритетів сучасних
українців, скільки докорінною трансформацією суспільної свідомості мовців. Глибинний та системний
характер трансформації суспільної свідомості безпосередньо позначається на темпах та масштабах
трансформаційних змін в українському ономастиконі пострадянської доби.
Порушення норм української мови у сучасному ономастиконі спостерігаємо на всіх рівнях
української мови – фонологічному, морфологічному, словотвірному, лексичному. Високий відсоток
ненормативних варіантів українських онімів не лише розхитує норми української літературної мови, а й
вкрай негативно позначається на еколігвальному стані українського ономастикону та української мови
загалом. Негативний вплив на еколінгвальний стан українського ономастикону посттоталітарної доби
справляє незавершеність процесу реформування чинного "Українського правопису", що виявляється в
існуванні його проектів, які в окремих соціально-культурних середовищах самочинно запроваджуються в
мовну практику. У новій редакції "Українського правопису" доцільно приділити більше уваги
правописній регламентації власних назв, зокрема їх словозміні.
За роки незалежності в Україні було створено серйозну законодавчу базу, що здатна всебічно
забезпечити ефективну демократичну мовну політику у сфері українського ономастикону. Однак у
повсякденній практиці як державних, так і приватних інституцій низка правових норм, зокрема ті, що
стосуються забезпечення українській мові статусу державної, часто не виконуються. Неефективність
мовної політики щодо української онімної лексики пояснюється ще й слабкою мовною підготовкою
відповідних державних службовців та відсутністю ефективних механізмів контролю за виконанням
чинних законодавчих та адміністративних актів.
У кінці ХХ – початку ХХІ ст. глобалізація стає не лише визначальним чинником розвитку світової
економіки, вона набуває статусу вагомого фактора впливу і на гуманітарну сферу сучасного суспільства,
зокрема на мову. Системна трансформація суспільно-політичного життя країни, відкритість українського
суспільства пострадянської доби створили нові можливості, зокрема у міжнародній сфері, що стало
вагомою передумовою для активізації міжмовних контактів. Очевидне пожвавлення різнорівневих
міжмовних контактів спричинилося також і до інтенсивного поширення глобалізаційних впливів,
інкорпорації України в глобалізований мовний простір. Усе це позначилося на стані різних субсистем
української мови, зокрема й на українському ономастиконі. Адже вітчизняні ономасти не раз відзначали,
що український ономастикон посттоталітарної доби зазнав чималих змін, а серед цих змін називали і
глобалізацію, однак ніхто спеціально не проводив оцінку впливу глобалізації на еколінгвальний стан
сучасного українського ономастикону.
В українському та зарубіжному мовознавстві нема спільної думки щодо сутності глобалізації у
мовній сфері та її наслідків як для конкретних мов загалом, так і для їх окремих субсистем. Глобалізація,
на думку Б. М. Ажнюка, – це, "насамперед, інформаційна відкритість, а отже, й інформаційна
присутність чужоземних учасників комунікативного процесу. За своєю природою вона наднаціональна,
навіть космополітична" [1: 48]. Київський учений вважає, що складно однозначно оцінювати результати
впливу глобалізації на українську мову, оскільки вони є як позитивні, так і негативні.
Специфічні вияви мають глобалізаційні тенденції у сфері української посттоталітарної антропонімії. На
думку Л. О. Белея, головними екстра-лінгвальними причинами, які впливають на український пострадянський
антропонімікон, скеровуючи його розвиток у пан’європейський простір, стали лібералізація українського
законодавства, що врегульовує надавання та вживання особових імен та прізвищ, утвердження тісних
міжнародних контактів, у тому числі й через масову трудову імміграцію, поступова інтеграція України в
європейський й трансатлантичний економічний та культурний простір [2: 76]. Л. О. Белей у монографії
"Українські імена колись і тепер" також указує, що в пострадянський період глобалізація у сфері українського
іменника часто відбувається у формі його русифікації, однак ужгородський дослідник слушно наголошує, що
© Нуждак Л. В., 2012
125

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 62. Філологічні науки

"глобалізація у сфері національного іменника явище багатолике, її арсенал має численні та різноманітні
знаряддя, проте усіх їх об’єднує інтегральна ознака або одне призначення – уневиразнювати, нівелювати
національну своєрідність та самобутність національного назовництва, а німецька, англійська, італійська чи
зулуська або ірокезька мови виступають лише засобом у осягненні цієї мети" [3: 76].
Включення посттоталітарної України в глобальний мовний простір спричинило помітне зростання
впливовості англійської мови, яка в багатьох субсистемах українського ономастикону потіснила
російську. Mає рацію Б. Ажнюк, який схильний пояснювати зростання в Україні присутності англійської
мови впливом глобалізації [1: 54].
Якщо поява в українському антропоніміконі чужомовних (італійських, іспанських, португальських,
німецьких) прізвищ спричинена одруженням українок з іноземцями та має поодинокий характер, то у
сфері сучасного українського іменника, а також частково серед прізвиськ вплив глобалізаційних
тенденцій набагато зриміший. Український іменник упродовж двох минулих десятиліть поповнився
десятками чужомовних з походження, як правило, неадаптованих до фономорфемної структури
української мови іменами. Наприклад: Аладар, Альбург, Брайан, Брандольф, Браун, Геральд, Герберт,
Джерардо, Джордж, Едвард, Едвін, Жильбер, Жуль, Зигмунд, Зигфрід, Кевін, Каспар, Кейт, Корвін,
Крафт, Кріс, Лауренс, Лівіус, Ліонел, Лоуренс, Луджер, Луї, Маріо, Маріус, Маркус, Отокар, Паоло,
Раймонд, Рауль, Рафаель, Рене, Руфус, Стів, Стівен, Стінг, Стюард, Уго, Хельге, Харальд, Хуліо,
Юджин, Едгард, Річард, Томас, Фелікс, Адель, Адріенн, Аліна, Алісія, Альберта, Альбіна, Амалія,
Аманда, Амелія, Аміна, Анабель, Аріна, Атіна, Беатрікс, Бернадет, Ванесса, Веста, Вівіана, Вів’єн,
Вілія, Вілья, Віолетта, Віргініл, Даліла, Дафне, Даяна, Дебора, Деніза, Дженіфер, Джонетта, Домініка,
Елен, Елізабет, Елізабета, Еліна, Есмеральда, Естера, Жаннет, Жасмін, Женев’єва, Жизель, Жозефіна,
Іветт, Ізабелла, Інгрід, Йоганна, Каміла, Каріна, Касандра, Каталіна, Катрін, Келлі, Корнелія, Лаура,
Лауренсія, Луїза, Лючія, Мадлен, Мадлена, Марго, Мелінда, Мелісса, Мілена, Міранда. Такими іменами,
як свідчить сайт Міністерства юстиції України, дуже часто батьки називають немовлят.
Поширення глобалізаційних тенденцій у сфері українського іменника посттоталітарної доби не лише
суперечить традиціям українського назовництва, а й нерідко породжує креольські найменування на зразок
Пайна Ігорівна, Натанель Іванович, Бернадет Мирославівна, Манана Григорівна, Олівія Володимирівна та
ін., які ми виявили при обстеженні книг рагс Закарпатської області кін. ХХ – поч. ХХІ ст.
Наслідком глобалізації є активність використання в українському іменнику подвійних імен, що
суперечить традиціям та культурі українців, наприклад: Марія-Тетяна, Юрій-Роберт, Дана-Марія, ВікторМикола, Єва-Анетта, Теодор-Йосиф, Тетяна-Даяна, Ян-Максим, Валерія-Тетяна, Ксенія-Каріна, АннаМарія, Джулія-Адріана, Аліна-Марія, Богдан-Володимир, Даніель-Олександр, Анна-Марі, Марія-Терезія,
Анна-Софія, Елізабет-Алєхандра, Анна-Аркадія, Саманта-Крістіна, Альона-Мирослава, ЕлеонораНаталія, Валерія-Марія, Анна-Каріна, Майя-Ангеліна, Каміла-Анастасія, Яна-Квітослава, МаріяАнастасія, Лайла-Джозефіна, Вів’єн-Марія, Вікторія-Марія, Крістіна-Грета, Анна-Крістіна, КарінаМарія, Юліанна-Марія, Ченге-Ребека, Марія-Вікторія, Ніколетт-Емілія, Анастасія-Даніела, Анна-Валерія,
Агнеса-Богдана, Глорія-Анастасія, Марія-Кароліна, Олена-Хана, Олександра-Марія, Анна-Альона,
Олександра-Вікторія, Марія-Вікторія, Тетяна-Кароліна, Ілона-Мелінда, Алесіо-Віктор, Марко-Мирослав,
Артем-Євпатій, Артем-Арсеній, Віктор-Владислав, Роман-Андрій, Руслан-Мар’ян. Зазначимо, що, окрім
нетрадиційності подвійних імен для українського назовництва, написання їх також часто не відповідає і
правописним нормам: Ксенія Каріна, Крістіна Грета, Анна Альона тощо. Навіть ім’я Папи Римського
К. Войтили в українських джерелах пишуть, як правило, помилково – Іван Павло ІІ, а не Іван-Павло ІІ.
Глобалізація сучасного українського іменника часто стає причиною порушення правописних норм
української мови та появи дублетних орфограм імен. Пор.: Даніель – Данієль – Даніела, Іветт – Івет –
Івета, Евелін – Евеліна, Ніколет – Ніколетт – Ніколетта, Ніколь – Николь, Катрін – Катріна, Патрісія
– Патриція, Річард – Ричард, Симона – Сімона – Сімон та інші.
Глобалізація українського іменника має, очевидно, найглибший характер, бо в сучасній Україні вона
ґрунтується не лише на повсякденній мовній практиці пересічних мовців, її підтримують також окремі
найновіші лексикографічні праці. Так, наприклад, реєстр словника імен Ю. А. Ісат "Таємниця вашого
імені" на 95 % складається із неадаптованих чужомовних імен та їх варіантів, як правило, германського
(англійського) та романського походження, які досі зовсім або мало відомі для українців. Натомість
традиційні та популярні досі українські імена та їх варіанти до реєстра словника не включені. Щоб
проілюструвати глибину та системність глобалізаційних тенденцій в сучасній українській ономастичній
лексикографії, подамо пропоновані словником "Таємниця вашого імені" чоловічі імена на літеру К: Кай,
Кайєтан, Казимир, Калле, Кальман, Каміль, Кандідус, Карел, Карл, Карлхайнц, Карстен, Каспар,
Кастор, Кассіан, Касіян, Кевін, Кейт, Кеннет, Керміт, Кесс, Кирило, Кіліан, Кім, Кіндрат, Кларк,
Клаудіус, Клаус, Клемент, Климентій, Клінт, Клітус, Кліфф, Клод, Кнуд, Кнут, Козімо, Колестин,
Кольман, Конрад, Костянтин, Корбініан, Корвін, Корд, Корнеліус, Космас, Крафт, Кріс, Крістіан,
Кріспінус, Крістофер, Крішна, Кунібальд, Куніберт, Куно, Кунц, Купріян, Курт. Впадає в око, що в
реєстр словника "Таємниця вашого імені" не потрапили такі фондові популярні чоловічі українські
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імена, як Каленик, Карло, Карпо, Касян, Кирик, Клим, Кость. Замість традиційних українських іменних
варіантів Кузьма пропонується неадаптований варіант Космас, замість Корнило або Корній – Корнеліус
тощо [4: 450-462]. Авторитет фахового видання, що популяризує такі чужомовні імена, стає дуже
ефективним засобом їх поширення серед українців, що має негативний вплив на еколінгвальний стан
українського іменника загалом.
Cербський вчений П. Піпер оцінює глобалізацію як невід’ємний компонент експансіоністської
політики США, спрямованої на денаціоналізацію слов’ян, яка в мовній сфері знаходить свій вияв у
раптовому, нічим не зумовленому збільшенні запозичень з англійської мови, підриві культури мови
шляхом її вульгаризації, штучному нав’язуванні латинської графіки та обмеженні сфер використання
кирилиці [5: 19-20].
Погляди П. Піпера на глобалізацію підтримує український учений Я. Радевич-Винницький, який
стверджує, що "анаціональна за своєю природою, глобалізація нівелює національні культури. /…/ Тепер на
зміну комуністичній глобалізації повсюдно приходить глобалізація лібералізму. Проте об’єктивно суть її така
є, як і комуністичної: позбавити людей їхньої духовної, національно-культурної своєрідності, мови" [6: 3-4].
Сучасна Україна перебуває під впливом двох глобалізаційних течій, оскільки, як вважає Я. РадевичВинницький, "світова глобалізація маніфестується англійською мовою, регіональна пострадянська –
російською" [6: 10].
Незважаючи на неузгодженість поглядів сучасних вчених на природу та наслідки впливу глобалізації
в мовній сфері, очевидною є впливовість цього феномена на різні субсистеми української мови, в т. ч. й
онімійні та їх еколінгвальний стан.
Вплив глобалізаційних тенденцій на сучасний антропонімікон українців також є всі підстави вбачати
у широкому залученні сленгу та зневажливо-вульгарної лексики до джерельної бази українських
прізвиськ-неологізмів Наприклад: Алкан, Атас, Баклан, Барига, Галімий, Довбал, Лох, Мудило, Рогуль та
ін. Пор.: алкан – зневажливе "алкоголік, п’яниця"; атас – кримінальне попередження про небезпеку;
баклан – зневажливе "молодий, недосвідчений злодій"; барига – кримінальне "перекупник краденого";
відморозок – презирливе "емоційно та інтелектуально недалека людина"; галімий – зневажливе "дурний";
довбак – зневажливе "некмітлива, тупа людина"; лох – зневажливе "потенційна жертва злочину"; мудило
– вульгарно-зневажливе "дурна, нікчемна, шкідлива людина"; рогуль – кримінальне "сільський житель"
[7: 30, 33, 37, 41, 71, 81, 100, 164, 178, 226].
Як бачимо, вплив глобалізації на український ономастикон став помітним лише в посттоталітарний
період його розвитку. Незважаючи на об’єктивний характер своєї природи, глобалізація негативно
позначається на еколінгвальному стані українського ономастикону посттоталітарної доби, оскільки вона
породжує проблемні зони щодо дотримання чинного національного законодавства у сфері мовного
будівництва, а також спонукає до ігнорування норм "Українського правопису". Пропаганда апробованих
засад естетики української власної назви та самих високоестетичних українських онімів має стати актуальним
завданням українських мовознавців, зокрема лексикографів, стилістів, а також письменників та журналістів.
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Нуждак Л. В. Влияние глобализации на лингвокультурологическое становление украинского имени
посттоталитарной эпохи.
Статья посвящена анализу украинской онимной лексики посттоталитарной эпохи сквозь призму
культуры украинского языка. Рассмотрены разные факты, которые влияют на формирование
украинских имëн. Важное внимание уделено глобализационным процессам посттоталитарной Украини,
которые отрицательно влияют на развитие украинского ономастикона, а именно украинской
антропонимии. Определены проблемные зоны украинских имëн конца ХХ – начала ХХІ века, вызванные
влиянием глобализационных процессов и других экстра- и интралингвальных факторов.
Nuzhdak L. V. The Globalization Influence on the Linguo-Cultural Formation of the Ukrainian Proper
Names after the Fall of the Soviet Republic.
The article analyzes the Ukrainian onims vocabulary in the field of the Ukrainian language culture after the fall
of the Soviet Republic. It considers different factors which influence on the Ukrainian proper names formation.
The special attention is given to the globalization trends of the post-totalitarian Ukraine, which negatively affect
on the development of the Ukrainian onomastics, including the Ukrainian proper names. The problem areas in
the Ukrainian proper names at the end of the XX – the beginning of the XXI centuries, caused by the influence of
the globalizational processes and other extra- intralingual factors are determined.
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СТРАТЕГІЧНО-ТАКТИЧНІ КОНФІГУРАЦІЇ ТА ЇХНЯ ПРОЦЕДУРНА РЕАЛІЗАЦІЯ
У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ПАРЕНТАЛЬНОМУ КООПЕРАТИВНОМУ ДИСКУРСІ
У статті розглянуто стратегічно-тактичні конфігурації та дискурсивні процедури їх реалізації у
німецькомовному парентальному кооперативному дискурсі. На основі аналізу глобальної стратегічної
комунікативної установки, цільових (інтенційних) орієнтирів тексту висловлення, структури та специфіки
базового структурного елементу визначено арсенал тактик основних актантів німецькомовного
парентального дискурсу та превалюючих дискурсивних процедур їх реалізації.
Одним із типів сімейного дискурсу, її складовим пластом є парентальний дискурс (ПД), що реалізує
адресантно-адресатну конфігурацію "батько / мати-дитина" та презентує всю множину різновидів
спілкування між мовцями зі статусними ролями батьків та нащадків, обумовленого соціальними
функціями партнерів та лише частково регламентованого по змісту і по формі.
В парентальному дискурсі маємо справу з кількома координуючими цілями – вихованням нащадка,
соціалізацією нового члена суспільства, (усвідомленим / несвідомим) передаванням йому соціальних
цінностей та норм поведінки, знань, вмінь та навичок як у вербальній, так і у невербальній формах, тобто
формування світогляду дитини. Дитина набуває досвіду врахування гендерної, статусної та вікової
асиметричності в мовних структурах та комунікативних ситуаціях.
Виходячи з моделі комунікативної дії Д. Хаймса [1], в основному підтримуваної багатьма вченими [13], можна вважати ядерними складовими парентального дискурсу: батьків (рідних або усиновителів) та
їхніх (кревних або всиновлених) нащадків (як учасників), власне помешкання або громадські місця (як
локальний компонент), виховання та соціалізацію дітей, адаптацію до суспільного життя та набуття
знань щодо конвенційності соціальних норм (як глобальну мету). Тематично спілкування у межах
парентального дискурсу дефінується віковими, гендерними та ситуативними потребами.
"Внаслідок різного світогляду батьків у різних родинах складаються неоднакові уявлення про норми
та правила поведінки, ціннісні орієнтації й життєві потреби і, отже, погляди на виховання дітей. З
перших років життя діти вбирають загальну сімейну атмосферу, яку пізніше доповнює досвід
позародинного життя – результат соціалізації дитини в суспільстві" [3: 320]. У випадку рівноправної
організації стосунків в родині панує (свідомо чи підсвідомо) підтримувана всіма глобальна кооперативна
установка, що полягає в демократичному способі виховання та активному залученні дітей до формування
стилю життя та прийняття рішень. Конфліктні ситуації є оказіональними та оперативно вирішуються. У
випадку підлеглості, підпорядкованості, авторитарності в стосунках батьків та дітей парентальний
дискурс демонструє перманентний конфлікт, який періодично набуває активної форми та сприяє
поглибленню дистанції між членами родини, особливо в підлітковому віці, що призводить або до
остаточної ескалації, відокремлення та відмежування від батьків, або ж до латентного внутрішнього
конфлікту при зовнішньому збереженні етикетно оформленого спілкування. Іншою можливістю
розвитку авторитарних стосунків є перетворення дітей на нездатних до самостійності сателітів,
абсолютно залежних від батьків протягом всього життя.
Таким чином, тип спілкування в сім'ї (у вигляді глобальної комунікативної установки) визначає
арсенал превалюючих в ній стратегічно-тактичних комбінацій. "Незважаючи на те, що комунікативні
стратегії й тактики останнім часом перетворилися на популярний об’єкт дослідження в лінгвістиці та
інших комунікативно релевантних дисциплінах, поки що в мовознавстві не існує загальноприйнятих
дефініцій комунікативних стратегій і тактик, їх термінологічного розмежування та класифікації" [4: 1112]. З огляду на те, що формування комунікативних стратегій і тактик відбувається під впливом
етнічного, соціального, гендерного, вікового, особистісного та часового факторів, А. Д. Бєлова пропонує
систематизувати стратегії й тактики у вигляді набору опозицій [4: 14], релевантною з яких для нашої
роботи є площина кооперативних – конфліктних; ядерними стратегіями у парентальному дискурсі (як і в
інших видах) виступають кооперативність та конфронтація.
Виходячи з розуміння стратегій мовця в загальному як "механізмів перетворення думки як сигналу
входу на акустичний вихідний сигнал" [5] та конкретно як "характеристик когнітивного плану
спілкування, які контролюють оптимальне розв’язання системи завдань" [6: 273-277], можемо вважати
мовленнєву стратегію когнітивно обгрунтованою творчою поетапною реалізацією комунікативного
плану побудови власної мовленнєвої поведінки для досягнення глобальної мовної або немовної мети в
мовленнєвій події [3]. "Взаємозв’язок та взаємозалежність мовленнєвих і когнітивних вимірів стратегії в
діалогічному дискурсі дає можливість розглядати їх у сукупності як дискурсивну стратегію" [3: 323].
© Осовська І. М., 2012
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Для оптимальної реалізації дискурсивної стратегії та досягнення глобальної мети спілкування
обираються відповідні тактики, під якими варто розуміти одну або декілька дій, які сприяють реалізації
стратегії. Тактика (у межах певної мовленнєво-поведінкової ситуації) – це однорідна за інтенцією та
реалізацією лінія поведінки комуніканта, яка застосовується заради досягнення стратегічного
перлокутивного ефекту [7: 13].
Будучи інструментально реалізованою на рівні стратегічно когерентного по відношенню до
попереднього та наступного ходів [4; 6-9], тактика оформлюється дискурсивною процедурою –
мінімальною функціонально-структурною одиницею, що сприяє вирішенню локальної чи глобальної
мети під контролем стратегії, органічно включена в інтеракцію і розвиває взаємодію комунікантів [10]. З
огляду на основну типологію сімейного дискурсу (засновану на механізмі взаємодії інтенцій
комунікантів) ДП є дискурсивними інваріантами з певним змістом, композиційною структурою,
відбором фонетичних, лексико-фразеологічних, граматичних, стилістичних засобів й інтенційнопрагматичними особливостями [9: 16]. Варто, однак, зазначити, що, враховуючи те, що сімейне
спілкування демонструє в більшості випадків наявність уламків складних синтаксичних цілих з
окремими інтенційними рисами, дозволимо собі припустити неможливість абсолютної презентації
безкінечної множини інтенційних станів та комунікативних смислів ані засобами жодної знакової
системи, ані жодною інтенційною класифікацією.
Алгоритм аналізу стратегічно-тактичних конфігурацій полягає в ідентифікації характеристик
висловлення в наступній послідовності: визначення глобальної стратегічної комунікативної установки та
тактичного способу її досягнення, визначення цільових (інтенційних) орієнтирів тексту висловлення,
визначення типу дискурсивної процедури (інформування, оцінка, ритуальна дія, спонукання,
висловлення емоцій, прийняття зобов'язань), визначення структури та специфіки базового структурного
елементу (прямий / непрямий спосіб представлення комунікативної мети).
Соціальні стратегії ПД складаються із інтенцій адресантів-батьків, що конкретизують основні цілі
соціалізації, та адресантів-дітей, що позначають основні цілі самореалізації молодої особистості.
Аналізований матеріал дав можливість виокремити наступні групи соціальних стратегій батьків: 1)
пояснення, орієнтоване на інформування, передачу знань про світ; 2) організацію, що полягає в спільних
діях учасників комунікації та створенні сприятливих умов та доброзичливої атмосфери для спілкування; 3)
оцінку, що забезпечується правом старшого покоління оцінювати досягнення нащадків; 4) сприяння, що
полягає в підтримці та корегуванні нащадка та відрізняється від оцінки (яка спрямована на встановлення
об’єктивного стану справ) спрямованістю на створення оптимальних умов формування особистості; 5)
контроль, що являє собою складну інтенцію, спрямовану на отримання об’єктивної інформації про
засвоєння знань, сформованість вмінь та навичок, прийняття системи цінностей нащадком.
Аналіз фактичного матеріалу (діалогів з німецькомовних художніх DVD-фільмів) дає підстави
стверджувати про наявність преферентних комунікативних тактик для обох типів адресантів – батьків та
адресантів – нащадків. Варто зазначити, що зумовлений вищим комунікативним та соціальним статусом
тактичний арсенал батьків значно багатший, що пояснюється ширшим спектром конвенційно
закріплених комунікативних прав, які дозволяють впливати на мовленнєву поведінку нащадків:
експліцитно – у вигляді регулювання і імпліцитно – у вигляді маніпуляцій.
Кооперативна установка у парентальному діалогічному дискурсі є стратегічним завданням, що має
на меті досягти прийнятного для обох сторін рішення. Вихідна кооперативна установка може бути
інгерентною лише для одного з комунікантів, за умови ж наявності високого рівня комунікативної
компетенції позитивно налаштованого комуніканта перехід на кооперативний модус спілкування є
абсолютно вірогідним.
Запорукою успішної конвенційної комунікації у парентальному дискурсі є кооперативна стратегія,
коли дорослі дотримуються раціональної лінії, намагаючись зважати на інтереси дитини [8: 117],
базуючи свою поведінку на ввічливості, визнаючи норми та конвенції спілкування, здійснюючи
директивні виховні заходи у пом’якшеній завуальованій формі або через гнучкі дискурсивні стратегії, які
дають можливість обирати між дотриманням принципів, норм та конвенцій спілкування і їх свідомим
порушенням [11: 51].
Кооперативний консенсусний підтип ПД являє собою реалізацію "ідеальної мовленнєвої ситуації", де
учасники, прагманастанови яких щодо предмету обговорення можуть протиставлятися або
узгоджуватися, рівноправні у демонстрації та підтвердженні своїх думок. Структурно даний підтип ПД
представлений варіантними опціями: підтвердження консенсусу адресантом → підтвердження
консенсусу адресатом; запит про рівень / стан конвенційності → підтвердження консенсусу адресатом;
постановка проблеми – обговорення проблеми – вирішення проблеми.
Консенсусна стратегія реалізується тактиками:
– передавання нової інформації (Hier gehört dieser Ring, der hält das fest, der fehlt hier);
– схвалення дій дитини (Gut gemacht! Das ist mein Sohn!);
– запрошення до участі в обговоренні певної теми (Laß uns jetzt darüber reden);
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– висловлення готовності надати підтримку (Ich werd dir gleich helfen), підбадьорювання (Stell dir vor,
Schalke würde auch immer aufgeben, wenn se kurz vor 'm Absteigen sind, dann würden die nie weiterkommen);
– прямого спонукання до кооперативності в спілкуванні (Sei bitte brav; Entschuldige dich; Benimm dich;
Sag bitte dankeschön; Mach bitte nicht so ein Gesicht; Sprich nicht so schlecht; Sei doch mal vernünftig; Sei
jetzt lieb; Lüg nicht; Sag mir die Wahrheit; Du kannst mir ruhig die Wahrheit sagen);
– спілкування на рівних (Was ist mit dieser Charlotte? Seid ihr zusammen? Ich meine, richtig. Schläfst du
mit ihr? Ich will wissen, was mit dir los ist / Ich denk, wir können uns ganz normal wie erwachsene Menschen
unterhalten);
– пояснення, детальної експлікації своєї точки зору, наказу, прохання (Ich bin nämlich dein Vater und
ich möchte nicht, dass meine Tochter mit einem Psychopathen um die Häuser zieht);
– непрямого контролю (Hast du getrunken? Du bist gerade erst aus der Psychiatrie …und willst betrunken
zur Schule?);
– заспокоєння (Das nächste Mal paßt du besser auf; Das tut doch gar nicht weh. Аlles wird noch gut, mach
dir keine Sorgen);
– поступок (Das mache ich nur für dich, damit du…);
– переконування (Du darfst aber nicht so schnell aufgeben, das geht ganz bestimmt), заохочення до
виконання певних дій шляхом демонстрації їхніх позитивних наслідків або заперечення негативних
наслідків для дітей (Du hättest heute in der Schule sein müssen. Die werden dir noch ’ne Chance geben);
– ухилення від прямого формулювання думки через апелювання до загальновизнаності певних
правил, констатації очевидних фактів (Alle wissen, dass…);
– імпліцитної заперечної реакції через змалювання небажаних перспектив (Die Ärzte sagen, die Viren
werden gegen die Medikamente resistent, wenn du noch einmal die Therapie unterbrichst / Du weißt doch, wie
gefährlich das ist).
– відвертого визнання своїх помилок або неадекватності дій (Das war mein Fehler. Ich soll dafür
bestraft werden. Meinerseits war's dumm).
Представлені тактики реалізуються наступними зафіксованими дискурсивними процедурами (ДП):
– інформативами, що реалізуються розповідними реченнями (Das ist nur ’n Missverständnis; Das tut
doch gar nicht weh; / Das kommt häufig vor in dem Alter), висловленнями з футуральною перспективою (Du
willst viel erreichen, das ist gut; Alles wird wieder gut; Das nächste Mal paßt du besser auf), ірреальними
умовними реченнями (Wenn auch Schalke immer aufgeben würde, dann würden die nie weiterkommen);
– декларативами у формі розповідних окличних речень (Das nenne ich singen! Brav! Das hast du aber
fein gemacht! Das Essen war super lecker!);
– рогативами у формі питальних структур з дискурсивною функцією фіксації проблеми (Wie war die
Party? Waren nette Leute da? Wer war das? Was würdest du noch alles tun, um berühmt zu werden? Hast du
denn irgendeine Idee, wie du das Problem mit ihr lösen kannst?Alles in Ordnung, mein Schatz? Wie geht's dir?
Wie war's in der Schule?);
– експресивами (Das ist mein Sohn! Ist ja toll!);
– директивами з іллокуцією переконування та поради, вираженою простим (Komm, ich bring dich
wieder ins Bett), складносурядним (Du weißt selbst, es ist blöd, den Vorschlag abzulehnen; Geh zum Arzt, er
hilft dir) або умовним реченням (Wenn du heute nicht extrem bist, hast du keinen Erfolg);
– комісивами (Ich werde dir helfen; Ich kann ja mitmachen).
Вказані ДП, оскільки презентують дію або подію в соціальній сфері, передбачену етикетом даного
соціуму,
як
правило,
супроводжуються
експресивами:
подяки
–
стандартизованими
конвенціоналізованими висловленнями, ускладненими, як правило, звертаннями (Danke, Schätzchen
(Freundchen / mein Goldengel / Mäusi); Vielen Dank; Danke dir; Ich bedanke mich bei dir) та непрямими у
формі кон'юнтиву (Ich hätte noch damals dir Dankeschön sagen müssen); вибачення – прямого
конвенціонального, оформленого спонукальним реченням (Entschuldige bitte) та непрямого (Ich hatte kein
Recht dich zu ignorieren; Es gab keinen Grund dir nicht zu glauben) у формі умовного речення (Wenn du
mich verzeihst…); висловлення підтримки і заспокоєння, що реалізуються: прямо – адресованими
висловленнями (Du brauchst nicht traurig zu sein; Du brauchst keine Angst zu haben; Du hast überhaupt
keinen Grund) або ж непрямо – наказовими (Las das Weinen!) та розповідними реченнями (Der Junge hat
völlig Recht!); висловлення, що інтенційно реалізують тактики сімейної єдності (Wir sind doch die
Schiffers! In unserer Familie gab es keine Verlierer).
Кооперативний координуючий підтип характеризується зацікавленістю в результаті однією із
сторін, яка й виступає ініціатором розмови та контролює процес її перебігу. З точки зору комунікативних
цілей даний тип ПД представлений двома підтипами: маніпулятивним та інформативним.
Маніпулятивний тип характеризується наступною структурою: аргументована / неаргументована
вимога зміни поведінки адресанта → акцептування вимоги адресата та виконання вимоги. У
маніпулятивному підтипі головним комунікативним наміром є спонукання, яке реалізується через тактики:

131

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 62. Філологічні науки

– прямих або непрямих вимог (Sei ordentlich; Geh da weg; Hör mit dem Geplärr auf; Entschuldige dich;
Hör auf dich wie ein Kind zu benehmen; Sieh mich an, wenn ich mit dir rede; Sitz gerade);
– імпліцитних обіцянок (Wenn du mir versprichst, richtig drauf zu üben,…);
– ухилення від істини через загальні фрази з риторичним змістом (Ich will doch nur dein Bestes; Du
wirst schon sehen, was du davon hast; Das verstehst du nicht; Reden ist Silber, Schweigen ist Gold);
– викривлення інформації – гіперболізації та применшення, спрощення понять, замовчування,
підтасовки та фабрикації фактів (Wenn du erst mal so alt bist wie wir; Das verstehst du, wenn du älter wirst);
– посилання на авторитети та вживання універсальних висловлень (Ich hab dich zur Welt gebracht! Ich
hab dir alles beigebracht! Ich hab dich zu dem gemacht, was du bist!; Du wirst mir nochmal dankbar sein. Ich
frag mich, warum du dich mit so was beschäftigst?! Dein Vater, der würde das nie tun!);
– групової ідентифікації (інклюзивності та дистанціювання) (Wenn dir dein Leben so egal ist, bitte. Aber
denk’ auch an uns!/ Alle Drombuschs waren immer verantwortlich);
– структурування за принципом релевантності, надання важливої інформації на початку (Das mit der
Gitarre, die kannt du zu Weihnachten kriegen) й у кінці (Das alles ist egal, Hauptsache – und merk's dir – ist dein
Stil) повідомлення та використання структур з імплікативним потенціалом (Wer nicht hören will muß fühlen).
Найчисленнішим класом стереотипних "батьківських" маніпулятивних ДП є директиви, які
забезпечують уявлення про категоричність німецької мови. Множина наказів та вимог, характерна для
німецького парентального дискурсу, пов'язана із специфічним концептом Ordnung, ключовим для
німецької етнокультури. Директиви є частотною складовою як кооперативного так і конфронтативного
дискурсів, більш того – вони можуть бути своєрідним "комунікативним модусним перемикачем",
каналізуючи перехід на дисенсусний статус розмови. В кооперативному маніпулятивному дискурсі
зафіксовані прямі директиви, оформлені безпосередньо дієсловом у наказовому способі, однак,
мітиговані частками (Räum doch auf; Laß mal das; Stell dich doch nicht so an; Denk doch mal an später;
Mach mal weiter so Mach bloß nicht so ein Theater; Nimm doch die Finger aus dem Mund), маркерами
ввічливості (Mach bitte nicht so ein Gesicht; Gib bitte der Tante die Hand; Streng dich bitte an; Sei bitte nicht
so affig; Reiß dich bitte zusammen; Sei jetzt bitte lieb; Sag mir bitte die Wahrheit), умовними підрядними
реченнями (Antworte gefälligst wenn du gefragt wirst), риторичними питаннями (Knüddel deine Wäsche nicht
so, wofür habe ich die denn gebügelt!).
До імпліцитних директивів належать і питальні речення з інтенцією: наказу / прохання (Kannst du
nicht antworten? Mußt du immer so rumtoben? Muß das sein? Kannst du nicht vernünftig essen? Wie redest du
denn mit deinem Vater? Kommst du jetzt endlich?), заклику (Hast du das immer noch nicht begriffen? Mußt du
immer drei Schritte hinter uns laufen? Hast du den Verstand verloren? Kannst du nicht mal was alleine
entscheiden? Willst du uns blamieren? Schämst du dich nicht? Fällt dir nichts besseres ein? Kannst du dich
nicht beherrschen?), одночленні пасивні конструкції (Geflüstert wird nicht; Es wird aufgegessen; Es wird
gegessen, was auf den Tisch kommt; Das wird doch sowieso nichts) і конструкції з модальними дієсловами
müssen та sollen (Du sollst still sitzen; Du mußt noch vielmehr aus dir rausgehen), інколи пом’якшені
формою кон'юнктива (Daran solltest du dir mal ein Beispiel nehmen; Hättest ja wenigstens frische Brötchen
mitbringen können!). До непрямих директивів відносимо конструкції, оформлені перенесенням особи з
адресанта на адресата (Das will ich aber überhort haben; Das will ich nicht noch mal erleben), іменну
конструкцію Nicht so + Adv/Adj (Nicht so schnell, du fällst hin), розповідні речення із заперечним
структурним елементом (Kommt nicht in Frage; Das gehört sich nicht; So geht das aber nicht; Heute gibt es
noch ein Donnerwetter), умовні речення (Wenn du schon lieb bist) а також сталі вирази, прислів'я та
приказки (Wer nicht will der hat schon; Da fährt nun mal kein Weg dran vorbei; Es gibt gleich was hinten
drauf).
Велику группу становлять адресовані висловлення із особовим займенником du (або його
відмінюваними формами) та присвійним dein. За інтенційними критеріями вони належать до непрямих
директивів і виконують функцію: заборони (Du kriegst keine Extrawurst; Dazu bist du noch zu klein; Das ist
doch kein Umgang für dich; Das kannst du mir doch nicht erzählen; Das kannst du gar nicht beurteilen),
спонукання (Du mußt noch ruhiger wеrden; Du könntest ruhig mal etwas Freude zeigen; Du könntest dich ruhig
etwas anstrengen), зауваження-докору (Du denkst immer nur an dich; Da hast du dir ja wieder was angewöhnt;
Du bist dick genug; Du willst ja nicht auf mich hören; Du trinkst ja wie ein Loch; Du wirst wohl nie selbständig).
Прихованими директивами можуть вважатись погрози у формі розповідного речення із констатуючим
змістом (Das war das letzte Mal; So erreichst du gar nichts bei mir) та із футуральною перспективою (Das
werde ich mal deinem Vater erzählen). Однією із непрямих директивних форм виступає умовне речення:
Wenn ich dich dabei nochmal erwische; Wenn du so weiter machst; Wenn ich das deinem Vater erzähle;
Solange du die Füße unter diesen Tisch steckst; Wenn du nur einmal machen würdest was ich dir sage; Wenn es
so lange dauert musst du doch frische Wäsche mitnehmen.
Частотніми в парентальному дискурсі є інформативи – негативно-оцінні висловлення, які граматично
оформлюються неозначено-особовими реченнями (So spricht man nicht mit seinen Eltern; Das sagt / tut man
nicht; Da guckt man nicht hin; Darüber spricht man nicht; Alles muß man selber machen; Mit vollem Mund
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spricht man nicht), адресованими висловленнями із займенниками du, dein (Das ist aber gar nicht lieb von
dir; Das hätte ich nicht von dir erwartet; Von dir hätte ich mehr Vernunft erwartet; Immer machst du alles
falsch), умовним реченням (Wenn du nur einen Funken Verstand hättest), риторичними запитаннями (Mußt
du immer das letzte Wort haben? Was sollen bloß die anderen / die Leute denken? Was soll bloß aus dir
werden?), неадресованими оцінними конструкціями з імпліцитною (переважно негативною) аксіологією
(Typisch...; Das ist der Dank).
Мікроструктура інформативного СД залежить від типу інформації адресанта й має такі можливі опції:
1) інформація адресанта → інформація адресата, 2) запит інформації адресантом → інформація адресата з
подальшим її обґрунтуванням / коментарем до неї / нова інформація / заперечення інформації адресанта.
В інформативному підтипі домінують тактики отримання інформації: запрошення до участі в
обговоренні певної теми (Eine Stunde hat 60 Minuten, und wieviel Sekunden, na? Was hast du heute nach der
Schule? Warum hast du mir gestern gesagt, das du die Ute nicht magst?), прямого спонукання до
кооперативності в спілкуванні (Was hast du gesagt, Könntest du bitte genauer wiederhalen?) та спілкування
на рівних (Was ist mit dieser Charlotte? Seid ihr zusammen?Hast du mit ihr geschlafen?).
Найчастотнішими ДП тут є рогативи, що оформлюються питальними речення (Du willst also berühmt
werden? Ist es das? Was soll das? Warum? Du hast Schwierigkeiten mit deiner Deutschlehrerin? Ihr habt doch
sicher einen Vertrauenslehrer? Warum ißt du schon wieder nichts? Woher hast du das? Weshalb kommst du so
spät nach Hause? Wo warst du schon wieder? Siehst du? Wie du wieder aussiehst? Warst du auch schon artig?
Ist dir nicht gut? Oder tut dir vielleicht der Zahn noch weh?), а також непрямими структурами, які
позначають інформаційний дефіцит (Sag mir; Ich wollte bloß wissen; Du hast mir (immer) noch nicht gesagt).
Преферентними тактиками німецькомовних адресатів-дітей в кооперативному дискурсі є
демонстрація здібностей (Guck, ich hab ein gutes Zeugnis gekriegt / Gratulier mir, ich …/ Sie werden noch
von mir hören), висловлення добрих почуттів до батьків (Ich hab dich lieb. Mami, du bist die schönste!),
запрошення до спільних дій (Mami, komm, wir fahren mal'n bißchen mit Fahrräder raus) перепитування
(Hör mal Papa…; Ich versteh das nicht, wie geht das? Ich hab da eine Frage. Darf ich fragen. Das ist unklar.
Was heißt…Mutter, darf ich …Weißt du, was ich wirklich Scheiße finde?! Das ist ein Feuerwehrаuto, wenn ma'
Feuer brennt, ne?), апелювання до аргументів батьків (Du hast selber gesagt, dass…), пристосовування (Ich
mach alles, wie du willst), виправдовування (Ist das ein schlechtes Wort? Moment mal, es ist ja verschieden zu
welcher Gelegenheit man das braucht).
Як бачимо, аналіз стратегічно-тактичних конфігурацій, заснований на ідентифікації характеристик
висловлення (визначення глобальної стратегічної комунікативної установки та тактичного способу її
досягнення, інтенційних орієнтирів та типу дискурсивної процедури) дав змогу визначити преферентні
тактики та їх дискурсивні презентатори для обох типів адресантів – батьків та адресантів. Соціальні
стратегії парентального дискурсу складають інтенції адресантів-батьків, що конкретизують основні цілі
соціалізації, та адресантів-дітей, що позначають основні цілі самореалізації молодої особистості.
Дослідження показало, що множина кооперативних тактик батьків як мовців з вищим комунікативним та
соціальним статусом ґрунтується на широкому спектрі конвенційно закріплених комунікативних прав,
які дозволяють як утримувати спілкування в консенсусному модусі, так і впливати на мовленнєву
поведінку нащадків: експліцитно – у вигляді регулювання і імпліцитно – у вигляді маніпуляцій.
Перспективним вважаємо дослідження стратегічно-тактичних конфігурацій та їх процедурної реалізації в
німецькомовному парентальному конфліктному дискурсі.
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Матеріал надійшов до редакції 26.01. 2012 р.
Осовская И. Н. Стратегично-тактические конфигурации и их процедурная реализация в
немецкоязычном парентальном кооперативном дискурсе.
В статье проанализированы стратегически-тактические конфигурации и дискурсивные процедуры
их реализации в немецкоязычном парентальном кооперативном дискурсе. На основе глобальной
стратегической коммуникативной установки и целевых (интенциональных) ориентиров текста
высказывания, структуры и специфики базового структурного элемента, определен арсенал тактик
основных актантов немецкоязычного парентального дискурса и превалирующих дискурсивных
процедур их реализации.
Osovs’ka I. M. The Strategic-Tactic Configurations and their Operational Realization in the German Parental
Cooperative Discourse.
The article under review deals with the examination of strategic-tactic configurations and their operational
realization in the German parental cooperative discourse. On the basis of the strategic and communicative
policy and target (intentional) guidance of the text statements, the structure and specificity of the basic element
structure, the arsenal of the basic actants of the German language tactics of the parental discourse and the
prevailing discourse procedures of their realization is determined.

134

УДК 811.112.2'373.7
О. Я. Остапович,
кандидат філологічних наук, доцент
(Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ)
olegost@hotmail.com
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ "БАТЬКІВЩИНА" У НІМЕЦЬКІЙ ІДІОМАТИЦІ.
ТОПОС "ДОМІВКИ"
У статті розглянуто проблему ролі концептосфери "Батьківщина" у семантиці фразеологічних одиниць
сучасної німецької мови, визначення найпродуктивніших мікроконцептів, співвідношення між мотивами
рідної домівки та батьківської родинності для моделювання фразеологічного фрагменту національної
мовної картини світу німецького народу. На основі лексикографічних і текстово-корпусних відомостей
встановлено домінування антропоцентричних, а не локально-географічних складових даного
концептуального поля, його радіально-концентричну структуру.
"Можна все на світі вибирати, сину!
Вибрати не можна тільки Батьківщину".
Василь Симоненко "Лебеді материнства".
Ідея написання пропонованої розвідки виникла у автора під впливом аж надто частотної узуалізації у
німецькому медіадискурсі останнього десятиліття лексеми-неологізма Wahlheimat (дослівно –
"батьківщина за вибором"). Вона вживається на позначення країни, яку імігрант обирає як постійне місце
проживання. Поява такого неологізму зумовлена, вочевидь, невідворотним перетворенням Німеччини у
ході глобалізаційних процесів із відносно моноетнічної у Einwanderungsland ("країну імігрантів"). Хоча
до класичного американського "плавильного казана" ще далеко, але англійське "melting pot" німецькі
пресові джерела уже здавна передають неологічним німецьким аналогом "Schmelztigel". Проте для
реципієнтів східнослов’янського лінгвокультурного ареалу саме поєднання непоєднуваних понять
"Батьківщина" і "вибір" виглядає абсурдним! Особливо для українців, вихованих на винесених у епіграф
рядках Василя Симоненка, що стали справді народною піснею. Зрештою, у німецькій мові все більшого
поширення набуває не менш суперечливе з українського погляду словосполучення (neue) politische
Heimat – "(нова) політична батьківщина" – на позначення партії, яку обирає політик для продовження
кар’єри. Її також можна вочевидь вільно як вибирати, так і змінювати. Свою точку зору на дану
ментальну несумісність автор виклав у одній зі своїх попередніх публікацій [1: 152]. Проте такий
поверховий суто інтуїтивний аналіз не дає науково вірогідної відповіді на питання, чи справді у
світогляді німців відбулися зафіксовані мовною системою настільки кардинальні зміни. З часу публікації
класичної роботи А. Вержбицької "Understanding Cultures through their Key Words" [2] при дослідженні
подібних феноменів conditio sine qua non є опора на широкий контекстуальний матеріал. Книга, власне, і
присвячена порівняльному аналізу базових лексикалізованих культурних концептів добра і зла, любові і
дружби, батьківщини і домівки, ввічливості і вдячності у польській, англійській, німецькій, російській та
японській мовах. Очевидно, що компонентна семантична мотивація німецької лексеми Heimat і
композита Vaterland є принципово відмінною. Перша евокує асоціацію з домівкою (суворих обмежень на
вибір якої дійсно начебто немає), друга – з батьківською родиною (відповідно до англійських homecountry і motherland). Українське ж "Батьківщина" такого паралелізму не виявляє (на відміну від поняття
domovina у західнослов’янських мовах). Зрозуміло, що композиту на кшталт Wahlvaterland у німецькій
мові не могло виникнути за визначенням. Зрештою, сама доволі безневинна лексема Vaterland на
сьогодні в Німеччині є фактично табуйованою і вживається радше в історичному контексті як архаїзм
або в політичному дискурсі представниками праворадикальних і навіть ксенофобських кіл. Стереотипно
прийнято вважати, що її репутація зіпсована пропагандистським зловживанням у нацистську добу.
Виходячи з наведеного вище, ми спробували перевірити нашу інтуїтивну гіпотезу про відмінності у
співвідношеннях мікроконцептів "домівка" та "родина" у концептосфері "Батьківщина" німецької
національної мовної картини світу. Ми вважали за доцільне здійснити аналіз саме на фразеологічному
мовному матеріалі, який найбільш яскраво ілюструє ментальні особливості народу-носія мови. З одного
боку, дослідження німецької ідіоматики спираються на доволі поважну вітчизняну і зарубіжну
теоретичну традицію (праці Я. Барана, В. Гаврися, Д. Добровольського, Г. Бургера, В. Фляйшера,
Ч. Фельдеша [3-9]). По-друге, на сучасному етапі розвитку лінгвістики інтерес до проблеми мовлення й
особистості мовця зумовив розвиток антропоцентричної лінгвістики, яка вивчає мову в тісному зв’язку з
мисленням і духовно-практичною діяльністю людини. Ця наука тісно пов’язана з лінгвокультурологією,
одним із основних понять якої є саме концепт як ментальна сутність, "згусток культури" у свідомості
індивіда. Увагу лінгвістів привертають, насамперед, основні, "базові" концепти, які найтісніше пов’язані
з культурою народу й найяскравіше відбивають специфіку його мовної свідомості [10-12]. Серед таких
концептів особливе місце посідає концепт "батьківщина", який є складним та багатогранним. Його
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мовно-когнітивне представлення потребує докладного розгляду. Такий аналіз дає можливість встановити
загальнолюдські універсалії та специфічні концептні особливості зазначеної етнолінгвокультури.
Зрештою, антропоцентрично-експланаторна парадигма сучасної лінгвістики намагається синтезувати
теоретичні набутки першого (структурно-типологічного) і другого (когнітивного) підходів [13-17] із
корпусним масивним текстовим аналізом [18; 19].
Об’єктом дослідження виступає концепт "батьківщина" в німецькій фразеології як один із основних
сегментів концептуальної картини світу німецького народу разом із його складниками, репрезентованими
тематичними полями, групами, підгрупами. Предметом дослідження постають фразеологізми сучасної
німецької мови, об’єднані за концептуальним критерієм спільною макротемою "Батьківщина".
Мета дослідження полягає у здійсненні структурно-семантичного та функціонального аналізу
фразеосемантичного поля "батьківщина" у німецькій ідіоматиці, а також в уточненні місця і ролі даного
концепту у формуванні національно-мовної картини світу. Досягненню цієї мети сприяє вирішення
низки завдань: на основі лексикографічних відомостей виділити корпус німецьких ідіом, які вербалізують
концепт "батьківщина"; встановити рівень лексикографічної кодифікації даних одиниць та гіпотетично
виділити найуживаніші; верифікувати первинну гіпотезу на основі комп’ютерного текстового аналізу
електронних корпусів німецької мови; здійснити концептуальну тематико-ідеографічну класифікацію
виділеного корпусу ідіом та виявити найпродуктивніші концептуальні мікрополя.
Матеріал дослідження складають 372 фразеологічні одиниці, отримані шляхом суцільної вибірки з
лексикографічних джерел, художньої літератури, періодичного друку. Для дослідження ми використали 4
фундаментальні німецькі фразеологічні словники, а саме: Duden Universal (11. Вand); Lutz Röhrich "Lexikon
der sprichwörtlichen Redensarten"; Л. Е. Бинович, Н. Н. Гришин "Немецко-русский фразеологический
словарь" та B. І. Гаврись, О. П. Пророченко "Німецько-український фразеологічний словник" [20-23].
Загальна кількість слововживань текстової вибірки з електронних корпусних джерел [24; 25] становить
42288. (За технічну допомогу у лексикографічному та корпусному виборі емпіричного матеріалу та його
кількісному обрахунку автор щиро вдячний своєму асистенту, магістру германістики Х. Януш).
За основу ми вибрали класифікацію, розроблену І. І. Чернишовою: фразеологічні єдності, сполучення і
вирази [26]. До фразеологічних єдностей ми віднесли 86 ФО. Для кращої доказовості нашого вибору доцільно
з’ясувати етимологію фразеологізмів, а також навести приклади із художньої і публіцистичної літератури.
Так, наприклад, розмовний вислів so sicher wie in Abrahams Schoß sein біблійного походження. Ми
зустрічаємо його в Євангелії від Луки, в притчі про багатого чоловіка і бідного Лазаря.
Lk 16,22
Als nun der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen.
Auch der Reiche starb und wurde begraben.
Lk 16,23
In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah
von weitem Abraham, und Lazarus in seinem Schoß.
На сьогоднішній день значення цього фразеологізму змінилося. Він означає "почувати себе як вдома
(в цілковитій безпеці)":
Meine Frau und ich brachten in dieser Nacht kein Auge mehr zu, dafür schlief unsere Tochter im ehelichen
Bett so sicher wie in Abrahams Schoß. (Quelle: ngz-online.de vom 23.02.2006).
До фразеологічних сполучень, на нашу думку, належать лише 55 ФО. Наприклад: eine sturmfreie
Bude – розм. "кімната або квартира з окремим ходом", "любовне гніздечко".
Endlich habe ich in eine sturmfreie Bude umziehen können. Da wird jetzt Festchen gefeiert, dass die Wände
wackeln.
Soll das heißen, dass du für heute abend verabredet bist? – Und wie! Zuerst Kino. Dann trinken wir einen.
Schließlich Stadtpark. Vielleicht sogar sturmfreie Bude. (H. H. Kirst "08/15 heute").
Фразеологічні вирази традиційно поділяються на прислів'я, приказки, крилаті вислови, сталі
вигукові та модальні вирази, парні словосполучення, афористичні фразеологізми, компаративи.
До фразеологічних виразів, на нашу думку, належать 231 ФО. Із них 81 ФО відноситься до прислів’їв,
22 ФО – до приказок, 7 ФО –компаративів, 26 ФО – до афоризмів, і найбільша кількість – 91 ФО
належить до крилатих висловів. Наведемо деякі приклади:
Прислів'я:
hinterm Berg wohnen auch Leute – "і за горами люди живуть".
Вважається, що даний вислів єврейсько-німецького походження. В давні часи розуміння світу було
дещо іншим. Те, що знаходилось поза зоною досяжності (як наприклад місцевість, що лежала за горами),
сприймалось людьми як щось чуже, незрозуміле, відповідно вороже, а інколи навіть як неіснуюче. Даний
вислів є підтвердженням того, що не всі стереотипи є вірними. Якщо людина чогось не знає, чи не
бачила на власні очі, то це зовсім не означає, що цього не існує.
Цікавим, на нашу думку, виявився вислів andere Städtchen, andere Mädchen. При складанні вибірки ми
віднесли даний фразеологізм до тематичного поля "батьківщина". В німецько-українському словнику за ред.
В. І. Гаврися, О. П. Пророченко наводиться такий переклад: "Що сторона, то й новина". Проте в словнику
Duden ми зустрілись з іншим, протилежним тлумаченням, а саме : "wer umherzieht, bleibt nicht treu".
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Що стосується походження даного фразеологізму, то прийнято вважати, що автором даного вислову
був Фрідріх Зільхер. Альберт Шліппенбах поставив на музику його вірш "Nun leb wohl, du kleine Gasse",
в якому йдеться про тугу за коханою:
Andre Städtchen, andre Mädchen,
ich da mitten drin so stumm.
Andre Mädchen, andre Städtchen;
o wie gerne kehrt’ ich um,
o wie gerne kehrt’ ich um.
Проаналізувавши даний матеріал, ми схильні вважати, що фразеологізм andre Städtchen, andre
Mädchen вживається для позначення нетривалих любовних зв’язків та також вільного способу життя,
який найчастіше вели солдати. Таким чином цей вислів був виключений із поля нашого дослідження.
Приказки:
eine gute Kinderstube haben – "бути добре вихованим".
keine Kinderstube haben – бути погано вихованим".
Значення цих фразеологізмів випливає із етимології ключового слова. Раніше в дитячих кімнатах
(особливо в заможних родинах) були окремо відведені місця для ігор і навчання. В своєму епістолярному
романі "Юлія, або Нова Елоїза" (1761) Жан-Жак Руссо пише, що Kinderstube – це житлова кімната із
відведеним місцем для навчання.
Афористичні фразеологізми:
etw. auf dem Altar des Vaterlandes opfern – "покласти що-н. на вівтар вітчизни".
Цей вислів сягає часів Наполеонівських воєн. У 1813 році принцеса Маріана закликала усіх громадян,
особливо жінок, обміняти золоті прикраси на залізні монети із написом "Gold gab ich für Eisen", для того,
щоб мати змогу продовжувати війну, яка вимагала багато коштів. Ferdinande von Schmettau була дочкою
простого прусського майора і проживала разом із сім’єю у Сілезії. Вона не мала жодної вартісної
прикраси і тому вирішила продати своє розкішне золотисте волосся перукарю за 2 талери для того, щоб
пожертвувати їх "на вівтар вітчизни". За це молода дівчина назавжди залишилась героїнею свого народу.
Про цей вчинок складали пісні, легенди, художники зображали її на своїх полотнах. У Німеччині ця
легенда набула нової популярності перед I, а потім і перед II Світовими війнами.
Крилаті вислови:
ans Vaterland, ans treue, schließ’ dich an, das halte fest mit deinem ganzen Herzen (F. Schiller) – "всім
серцем буть з вітчизною своєю".
Під час Першої Світової війни цитати класиків використовували для політичної пропаганди. На численних
плакатах, афішах і вивісках були написані вислови відомих людей у поєднанні із певним зображенням
(прапори, герби, символи). Проте варто зазначити, що цитати могли вживатися зовсім в іншому значенні,
тобто пропаганда "виривала" із текстів необхідні вислови і "обігрувала" у потрібному руслі. Цитати Фрідріха
Шиллера були одними із найбільш уживаних, про що свідчать численні Spruchkarten.
Дані, отримані після опрацювання матеріалу, ми структурували в таблиці, яка показує кількісне і
процентне співвідношення між 3 групами ФО: фразеологічними єдностями, сполученнями та виразами.
Назва
Кількість
%
1. Фразеологічні одиниці, які репрезентують концепт "батьківщина"
372
100
2. Фразеологічні єдності
86
23,1
3. Фразеологічні сполучення
55
14,8
4. Фразеологічні вирази
231
62,1
Проаналізувавши всі фразеологічні одиниці, які репрезентують досліджуваний нами концепт, ми
можемо стверджувати, що найчисельнішою є група фразеологічних виразів. Вона становить 62,1 %, далі
ідуть фразеологічні єдності – 23,2 %, і на останньому місці – фразеологічні сполучення – 14, 8%.
Під час дослідження концепту "батьківщина" ми також виділили 10 тематичних полів, які входять до
його складу, дослідили кількісне і процентне співвідношення між ними, а також частоту вживання
кожної із представлених груп: географічна площина (планета, країна, регіон, область, місто, село ); рідна
домівка; помешкання, матеріальні цінності; місце, де добре почуваєшся; почуття, відчуття "свого"; туга
за батьківщиною; люди (сім’я, батьки, друзі, колеги); любов до батьківщини; значущість; культура,
звичаї (культура поведінки).
Незважаючи на те, що першим значенням при визначенні поняття "батьківщина" в тлумачних словниках є
географічна площина, дані отримані при опрацюванні електронних корпусів німецької мови показують, що
найбільша кількість ФО припадає на тематичну групу, яка асоціює досліджуваний нами концепт із людьми, а
не з конкретною країною чи регіоном. На другому місці – почуття, відчуття "свого". На третьому –
матеріальні цінності, на четвертому – значущість, на п’ятому – любов до батьківщини, на шостому місці
знаходяться одразу дві категорії – місце, де добре почуваєшся і географічна площина, на сьомому – туга за
батьківщиною і на останньому знову ж-таки дві категорії – рідна домівка і культура, звичаї.
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№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Зміст тематичних груп
географічна площина
(планета, країна, регіон,
область, місто, село)
рідна домівка
помешкання, матеріальні
цінності
місце, де добре
почуваєшся
почуття, відчуття "свого"
туга за батьківщиною
люди (сім’я, батьки, друзі,
колеги)
любов до батьківщини
значущість
культура, звичаї (i
культура поведінки)

Кількість
ФО

Процентне
співвідношення

Загальна
кількість
вживання
ФО

Середня
частота
вживання
ФО

28

7,5 %

6086

217,4

15

4%

2959

195

44

11,8 %

8440

191,8

28

7,5 %

3262

116,6

55
22

14,8 %
5,9 %

2971
152

54
6,9

89

23,9 %

16684

187,5

36
40

9,7 %
10,8 %

703
507

19,5
12,7

15

4%

524

34,9

Висновки. Таким чином, наведені дані підтверджують нашу первинну гіпотезу про те, що саме
емоційна сфера є домінуючою при творенні фразеологізмів, які репрезентують концепт "батьківщина".
Адже у свідомості народу розуміння даного поняття розвинулось ще до існування будь-яких держав. І
тому на асоціативному рівні, який є одним із основних про творенні ФО, відбилося, в деякій мірі,
примітивне мислення і уявлення людей про навколишню дійсність.
Тобто, в центрі знаходиться людина. Навколо неї – її найближчі люди (сім’я, друзі), які проживають в
певному домі. Далі – плем’я, територія, межі якої поступово розширювались (від області, регіону до
планетарних масштабів (Планета-Земля і Всесвіт вважаються також домом). Таким чином, розуміння і
сприймання концепту "батьківщина" формувалось поступово, починаючи від найближчого.
Що стосується частотності вживань, то категорія географічної площини знаходиться на першому
місці, на другому – рідна домівка, на третьому – помешкання та матеріальні цінності, на четвертому –
люди (сім’я, батьки, друзі, колеги), на п’ятому – місце, де добре почуваєшся, на шостому – почуття,
відчуття "свого", на сьомому – культура, звичаї, на восьмому – любов до батьківщини, на дев’ятому –
значущість і на останньому – туга за батьківщиною.
Беручи до уваги результати наших досліджень, а саме – середнє значення частоти вживання ФО
певної тематичної групи, ми можемо зробити висновки про те, що частотність вживання відповідає
сучасному розумінню даного концепту (яке, зрештою зафіксоване в лексикографічних джерелах), а
також його структурі.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Ostароvуč O. Коntrastive krosskulturelle Аnalyse von mentalen Konzepten in kognitiver Phraseologie
unverwandter Sprachen / O. Ostароvуč // Phraseology in Motion I- Metthoden und Kritik. Akten der Internationalen
Tagung zur Phraseologie ). Basel, 2004. – Phraseologie und Parömiologie. – Bd. 19. – Schneider Verlag
Hohengehren. – Baltmannsweiler, 2006. – S. 145–154.
2. Wierzbicka A. Understanding Cultures through their Key Words / A. Wierzbicka. – Oxford : Oxford University
Press, 1996. – 328 p.
3. Баран Я. А. Фразеологія у системі мови / Я. А. Баран. – Івано-Франківськ : Лілея HВ, 1997. – 176 с.
4. Гаврись В. И. Крылатые выражения и их роль в обогащении фразеологического состава современного
немецкого языка : автореф. дис. … на соискание науч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04
"Германские языки" / В. И. Гаврись – К., 1971. – 248 с.
5. Добровольский Д. О. Фразеология как объект лингвистики универсалий / Добровольский Д. О.,
Малыгин В. Т., Коканина Л. Б. // Сопоставительная фразеология (на материале германских языков) : [курс
лекций]. – Владимир, 1990. – С. 7–21.
6. Burger H. Phraseologie, Eine Einführung am Beispiel des Deutschen / H. Burger. – Berlin : Erich Schmidt Verlag,
1998. – 205 S.
7. Dobrovol'skij D. Kontrastive Phraseologie in Theorie und Wörterbuch / D. Dobrovol'skij ; [Baur A., Chlosta C.,
Piirainen E. (hrsg.)] // Wörter in Bildern – Bilder in Wörtern. – Baltmannsweiler : Schneider Verlag, 1999. – S. 107–122.
8. Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache / W. Fleischer. – Leipzig : VEB Bibliographisches
Institut, 1982. – 250 S.
9. Földes Cs. Deutsche Phraseologie kontrastiv : intra- und interlinguale Zugänge / Cs. Földes. – Heidelberg : Gross,
1996. – 222 S.

138

О. Я. Остапович. Вербалізація концептосфери "Батьківщина" у німецькій ідіоматиці. Топос "домівки"
10. Воркачев С. Г. Лингвоконцептология и межкультурная коммуникация : истоки и цели / С. Г. Воркачев //
Филологические науки. – 2005. – № 4. – С.76–83.
11. Краткий словарь когнитивных терминов / [Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкраз Ю. З., Лузина Л. Г.]. –
М., 1997. – 148 с.
12. Телия В. Н. Концептообразующая флуктуация константы "родная земля" в наименовании родина / В. Н. Телия //
Язык и культуры : Факты и ценности : к 70-летию Юрия Сергеевича Степанова. – М., 2001. – С. 409–418.
13. Остапович О. Я. Історія та сучасні наукові засади релятивістських і континічних мовних теорій /
О. Я. Остапович // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. – Філологія. –
Випуск XV-XVIII. – Івано-Франківськ . – 2007. – С. 55–61.
14. Остапович О. Я. Ідіоматичність мови і мовлення як лінгвокогнітивна універсалія / О. Я. Остапович // "Мова і
культура". – Том 2 (138). – Випуск 13. – Київ, 2010. – С. 146–157.
15. Dobrovol'skij D. Kognitive Aspekte der Idiom-Semantik : Studien zum Thesaurus deutscher Idiome /
D. Dobrovol'skij. – Tübingen : Narr, 1995. – 275 S.
16. Dobrovol'skij D. Idiome im mentalen Lexikon : Ziele und Methoden der kognitivbasierten Phraseologieforschung /
D. Dobrovol'skij. – Trier : Wissenschaftücher Verlag, 1997. – 288 S.
17. Dobrovol'skij D. Figurative Language : Cross-cultural and Cross-linguistic Perspectives / D. Dobrovol'skij,
E. Рііrаіnеn. – Amsterdam : Elsevier, 2005. – 452 p.
18. Остапович О. Я. Корпусний аналіз текстових електронних масивів у вивченні фразеології іноземних мов.
Методологічні принципи, практична аплікація, межі й застереження / О. Я. Остапович // Науковий вісник
Волинського національного університету імені Лесі Українки. – № 5. – Філологічні науки. – 2008. – С. 391–399.
19. Häcki-Buhofer A. Für und wider die Empirisierung der Sprachwissenschaft / A. Häcki-Buhofer // Möglichkeiten
und Grenzen der empirischen Wissenschaft. – Basel, 1995. – S. 115–131.
20. Бинович Л. Э. Немецко-русский фразеологический словарь / Л. Э. Бинович, Н. Н. Гришин ; [под ред. д-ра
Малиге-Клаппенбах и К. Агрикола]. – [изд. 2-е, испр. и доп.]. – М. : "Русский язык", 1975. – 768 с.
21. Гаврись В. І. Німецько-український фразеологічний словник : в 2-х т. / В. І. Гаврись, О. П. Пророченко. – К. :
Рад. школа, 1981. – Т. 1. – 416 с., Т. 2 – 384 с.
22. Duden, Band 11 : Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten : Wörterbuch der deutschen Idiomatik. –
Dudenverlag : Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1992.
23. Röhrich L. Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten in 5 Bänden / L. Röhrich. – Freiburg / Basel / Wien : HerderSpektrum Verlag, 1994. – 1910 S.
24. http://wortschatz.uni-leipzig.de/.
25. http://www.ids-mannheim.de/kl/corpora.html.
26. Чернышева И. И. Фразеология современного немецкого языка / И. И. Чернышева. – М. : Высшая шк., 1970. –
199 с.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Ostароvуč O. Коntrastive krosskulturelle Аnalyse von mentalen Konzepten in kognitiver Phraseologie
unverwandter Sprachen / O. Ostароvуč // Phraseology in Motion I- Metthoden und Kritik. Akten der Internationalen
Tagung zur Phraseologie ). Basel, 2004. – Phraseologie und Parömiologie. – Bd. 19. – Schneider Verlag
Hohengehren. – Baltmannsweiler, 2006. – S. 145–154.
2. Wierzbicka A. Understanding Cultures through their Key Words / A. Wierzbicka. – Oxford : Oxford University
Press, 1996. – 328 p.
3. Baran Ya. A. Frazeologiia u systemi movy [Phraseology in the Language System] / Ya. A. Baran. – IvanoFrankivs’k : Lileia NV, 1997 – 176 s.
4. Gavrys’ V. I. Krylatyie vyrazheniia i ikh rol’ v obogashchenii frazeologicheskogo sostava sovremennogo nemetskogo
yazyka [Winged Words and their Role in the Enrichment of the Phraseology in the Modern German] : avtoref. dys. na
zdobuttia nauk. stupenia kand. filol. nauk : spets. "Germanskiie yazyki"/ V. I. Gavrys. – K., 1971. – 248 s.
5. Dobrovol’skii D. O. Frazeologiia kak ob’iekt lingvistiki universalii [Phraseology as the Linguistic Object of the
Universals] / Dobrovol’sii D. O., Malygin L. B., Kokanina L. B. // Sopostavitel’naia frazeologiia (na materiale
germanskikh yazykov) [The Comparative Phraseology (on the Materials of the German Languages)] : [kurs lektsii].
– Vladimir, 1990. – S. 7–21.
6. Burger H. Phraseologie, Eine Einführung am Beispiel des Deutschen / H. Burger. – Berlin : Erich Schmidt Verlag,
1998. – 205 S.
7. Dobrovol'skij D. Kontrastive Phraseologie in Theorie und Wörterbuch / D. Dobrovol'skij ; [Baur A., Chlosta C.,
Piirainen E. (hrsg.)] // Wörter in Bildern – Bilder in Wörtern. – Baltmannsweiler : Schneider Verlag, 1999. – S. 107–122.
8. Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache / W. Fleischer. – Leipzig : VEB Bibliographisches
Institut, 1982. – 250 S.
9. Földes Cs. Deutsche Phraseologie kontrastiv : intra- und interlinguale Zugänge / Cs. Földes. – Heidelberg : Gross,
1996 – 222 S.
10. Vorkachiоv S.G. Lingvokontseptologiia i mezhkul’turnaia kommunikatsiia : istoki i tseli [Linguoconceptology and
Intercultural Communication. Sources and Aims] / S. G. Vorkachiov // Filologicheskiie nauki [Philological
Sciences]. – 2005. – № 4. – S. 76–83.
11. Kratkii slovar’ kognitivnykh terminov [Short Dictionary of Cognitive Terms] / [Kubriakova Ye. S.,
Dem’iankov V. Z., Pankraz Yu. Z., Luzina L. G.]. – М., 1997. – 148 s.
12. Teliia V. N. Kontseptoobrazuiushchaia fluktuatsyia konstanty "rodnaia zeml’ia" v naimenovanii rodiny [The
Concept-Forming Fluctuation of the Constant "Home-Land" in the Name of the Motherland] / V. N. Teliia // Yazyk

139

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 62. Філологічні науки

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

i kul’tury : fakty i tsennosti : k 70-letiu Yuriia Sergieievicha Stepanova [The Language and Culture : Facts and
Values : Dedicated to the Yurii Sergieievich Stepanov’s 70 Anniversary / V. N. Teliia. – М., 2001. – S. 409–418.
Ostapovych O. Ya. Istoriia ta suchasni naukovi zasady reliatyvists’kykh i kontynichnykh movnykh teorii [The
History and Modern Scientific Foundations of Relativistic and Continistic Language Theories] / O. Ya. Ostapovych
// Visnyk Prykarpats’kogo natsional’nogo universytetu imeni Vasylia Stefanyka [The Journal of the Prykarpattia
National University Named after Vasyl’ Stefanyk]. – Vypusk XV-XVIII. – Ivano-Frankivs’k. – 2007. – S. 55–61.
Ostapovych O. Ya. Idiomatychnist’ movy i movlennia yak lingvokognityvna universaliia [Idiomaticity of the
Language and Speech as the Linguocognitive Universal] / O. Ya. Ostapovych // "Mova i kul’tura" [The Language
and Culture]. – Tom 2 (138). – Vypusk 13. – Kyiv, 2010. – S. 146–157.
Dobrovol'skij D. Kognitive Aspekte der Idiom-Semantik : Studien zum Thesaurus deutscher Idiome /
D. Dobrovol'skij. – Tübingen : Narr, 1995. – 275 S.
Dobrovol'skij D. Idiome im mentalen Lexikon : Ziele und Methoden der kognitivbasierten Phraseologieforschung /
D. Dobrovol'skij. – Trier : Wissenschaftücher Verlag, 1997. – 288 S.
Dobrovol'skij D. Figurative Language : Cross-cultural and Cross-linguistic Perspectives / D. Dobrovol'skij,
E. Рііrаіnеn. – Amsterdam : Elsevier, 2005. – 452 p.
Ostapovych O. Ya. Korpusnyi analiz tekstovykh elektronnykh masyviv u vyvchenni frazeologii inozemnykh mov.
Metodologichni pryntsypy, praktychna aplikatsiia, mezhi y zasterezhennia [Corpora Analysis of Electronic Massive
Texts in the Phraseology Study of Foreign Languages. Methodological Principles, Practical Application, Limits and
Restrictions] / O. Ya. Ostapovych // Naukovyi visnyk Volyns’kogo natsionalnogo universytetu imeni
Lesi Ukrayinky [The Scientific Journal of the Volyn’ National University Named after Lesia Ukrainka]. – № 5. –
Filologichni nauky. – 2008. – S.391–399.
Häcki-Buhofer A. Für und wider die Empirisierung der Sprachwissenschaft / A. Häcki-Buhofer // Möglichkeiten
und Grenzen der empirischen Wissenschaft. – Basel, 1995. – S. 115–131.
Binovich L. E. Nemetsko-russkii frazeologicheskii slovar’ [The German-Russian Phraseological Dictionary] /
L. E. Binovich, N. N. Grishyn ; [pod red. doktora D. Malige-Krappenbakh i K. Agrikola]. – [izdaniie 2-e, ispr. i
dop.]. – М. : "Russkiy yazyk", 1975. – 768 s.
Havrys’ V. I. Nimets’ko-ukrainskyi frazeologichnyi slovnyk [The German-Ukrainian Phraseological Dictionary] : v
2-h tomakh / V. I. Havrys’, O. P. Prorochenko. – K. : Rad. shkola, 1998. – T. 1 – 416 S., T. 2 – 384 S.
Duden, Band 11 : Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten : Wörterbuch der deutschen Idiomatik. –
Dudenverlag : Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1992.
Röhrich L. Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten in 5 Bänden / L. Röhrich. – Freiburg / Basel / Wien : HerderSpektrum Verlag, 1994. – 1910 S.
http://wortschatz.uni-leipzig.de/.
http://www.ids-mannheim.de/kl/corpora.html.
Chernysheva I. I. Frazeologiia sovremennogo nemetskogo yazyka [Phraseology of the Modern German] /
I. I. Chernysheva. – M. : Vysshaia shkola, 1970. – 199 S.

Матеріал надійшов до редакції 26.01. 2012 p.
Остапович О. Я. Вербализация концептосферы "Родина" в немецкой идиоматике. Топос "дома".
В статье рассмотрена проблема роли концептосферы "Родина" в семантике фразеологических единиц
современного немецкого языка, определения самих продуктивных микроконцептов, соотношений между
мотивами родного дома и родительства для моделирования фразеологического фрагмента
национальной языковой картины мира немецкого народа. На основе количественного анализа
лексикографических и текстово-корпусных данных, включая целиком идиоматичные фразеологические
единства, сочетания и выражения, в том числе, пословицы, поговорки и крылатые афоризмы,
установлено доминирование антропоцентрических, а не локально-географических составляющих
данного концептуального поля, его первичная эмоциональная составляющая и радиальноконцентрическая структура.
Оstapovych О. Ya. The Verbalization of the Conceptual Sphere "Motherland" in the German Idioms.
Topos of "home".
The article deals with the problem of the essential role played by the conceptual sphere "Motherland" in the
semantics of the phraseological idiomatic units in the modern German, the definition of the most productive
microconcepts, relations between the imaginary motives of home, family, relatives and parents for the modeling
of the phraseological fragment of the German people’s national linguistic world view and the picture of reality.
Based on the lexicographic and text corpora data including phraseological entities – full idioms, phraseological
combinations and expressions, among them also proverbs, sayings and quotations – as well as on their
quantitative analysis the predominance of anthropocentric and not local geographic constituents of the given
conceptual field as well as its primary emotional foundations and radial concentric structure has been proved.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ
(НА МАТЕРІАЛІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ)
У статті розглянуто особливості формальної структури англійських двокомпонентних і
багатокомпонентних термінологічних словосполучень з субстантивним ядром, що функціонують як
позначення понять області "Інтернет". Приведено структурні моделі термінологічних словосполучень.
Виявлено відмінності термінологічних словосполучень від фразеологізмів і вільних словосполучень.
Освітлено питання семантики, пов'язані з мотивованістю термінологічних словосполучень,
родовидовими стосунками між компонентами термінологічних словосполучень, явищами полісемії,
абсолютної синонімії, лексичної і словотворчої антонімії.
Одним із найбільш характерних явищ кінця XX – початку XXI століття є розвиток і активне
впровадження технологій глобальних інформаційних комп'ютерних мереж і, зокрема, технології мережі
Інтернет, а разом із нею і понять цієї області, в усі аспекти життя сучасного суспільства. Свої витоки
термінологія "Інтернет" бере в терміносистемі інформатики і обчислювальної техніки, а також у
телекомунікаційній терміносистемі, спеціальна лексика яких складає значну частину термінології
"Інтернет". У той же час, у міру розвитку технології формувалися нові риси, характерні тільки для
термінології "Інтернет", у зв'язку з чим назріла необхідність виділення цієї термінології в окрему
науково-технічну підмову і вивчення її особливостей.
Мета дослідження цієї статті полягає у визначенні особливостей формальної структури і вивченні
семантичних характеристик англійських термінологічних словосполучень з субстантивним ядром, що
функціонують в якості єдиного, хоча і складного позначення понять термінології "Інтернет".
Об'єктом дослідження є термінологічні словосполучення англійської мови, поняття науковотехнічної області " Інтернет".
Теоретико-методологічну базу дослідження, складають праці вітчизняних і зарубіжних учених в
області лексикології, словотворення, граматики, терміноведення. Це роботи О. С. Ахманової,
Л. І. Борисової, В. В. Бурлакової, Б. Н. Головіна, С. В. Грінева-Гріневіча, В. П. Даніленко, Р. Ю. Кобріна,
В. М. Лейчика, Д. С. Лотте, Ю. Н. Марчука, О. Д. Мєшкова, Л. Л. Нелюбіна, Е. А. Сорокиної,
А. В. Суперанської, А. А. Реформатського, С. Д. Шелова та багатьох інших учених.
Лексика підмови обчислювальної техніки досліджується у роботах Г. Г. Бабалової, В. І. Глумова, Г. А.
Журавльова та ін. До досліджень по термінології Інтернет можна віднести роботу М. С. Шумайлової, в якій
вивчається німецька термінологія, обслуговуюча цю область. І. Г. Кудрявцева досліджує термінологічні
словосполуки цієї ж області на матеріалі російської і англійської спеціальної лексики.
Багатокомпонентні термінологічні словосполучення досліджувалися у багатьох терміносистемах:
англійської системи освіти (Е. С. Пешехонова), ботаніки (О. П. Рябко), молекулярної фізики (Г. Л. Дорош),
виробництва штучного холоду (Т. В. Дроздова), біотехнології (Т. А. Кудінова), будівельного профілю
(В. С. Горбунова), венчурного фінансування (Л. В. Iвина), підмови обчислювальної техніки
(Т. А. Косаревська).
У сучасному мовознавстві проблема дефініції терміну, незважаючи на досить тривалу традицію
досліджень, є одним із найактуальніших питань. Вивченню сутнісних характеристик терміну присвячена
велика кількість фундаментальних праць, проте досі у лінгвістичній літературі не вироблено
універсального і вичерпного визначення терміну. Серед сучасних визначень найбільш містким та точним
є визначення А. С. Герда: "Термін – це одиниця якої-небудь конкретної природної або штучної мови
(частіше слово або словосполучення), існуюча раніше або спеціально створена і така, що має спеціальне
термінологічне значення, яке виражене або у словесній формі, або в тому або іншому формалізованому
вигляді, і досить точно і повно відбиває основні істотні на цьому рівні розвитку науки ознаки існуючого
наукового поняття" [1: 2].
З точки зору змісту та значення терміну має бути властива несуперечність семантики, тобто
відсутність протиріччя між лексичним значенням терміну як слова та його термінологічним значенням у
межах даної спеціальної мови.
Форма терміну диктує наступні вимоги: будь-який термін повинен відповідати нормам та стандартам
загальнолітературної мови, бути коротким з лексичної та формальної точок зору; термін повинен легко
утворювати деривати, тобто володіти здатністю деривату; термін має бути мотивованим, семантично
прозорим, що виражається у системності терміну; до терміну також пред'являється вимога інваріантності
форми.
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Прагматичні вимоги до терміну включають наступні параметри: інтернаціоналізація,
впроваджуванiсть, а також сучасність та благозвучність [2: 10].
Основою дослідження було визначення поняття термінологічного словосполучення (далі ТС), його
відмінність від вільного та фразеологічного словосполучень. Встановлено, що термінологічне
словосполучення – поняття багатогранне, тому у науковій літературі існує безліч визначень, що
підкреслюють ту або іншу його грань. Терміни, що складаються з декількох лексичних одиниць,
називають по-різному: термінами-ланцюжками (Л. В. Ухорська), багатослівними термінами
(С. В. Гріньов, D. Maynard, S. Ananiadou), багаточленними термінами (Г. Л. Дорош) ін.
Згідно з дослідженнями останніх років терміни-словосполучення, залежно від кількості компонентів і
характеру стосунків між ними, діляться на двокомпонентні і багатокомпонентні (БКТ) [3: 42].
Формування БКТ, на думку Л. Н. Бєляєвої, реалізується двояко, залежно від того, як відбувається
номінація: або як процес послідовного ускладнення і уточнення номінації об'єкту (поступове ускладнення
іменної конструкції з додаванням характеристик ядра), або як процес послідовного згортання [4: 90].
З урахуванням наявних у лінгвістичній літературі визначень БКТ Т. А. Кудінова пропонує під
багатокомпонентним терміном розуміти "полілексемне термінологічне поєднання стійкого типу з
числом окремооформлених повнозначних компонентів більше двох. Компонентом БКТ при цьому
вважається однослівна, або аналітична лексема [5: 59].
Будучи, по суті, одиницею аналітичної номінації, БКТ сповна укладається у визначення поняття
"термінологічна словосполука", під яким розуміється "окремооформлене, семантично цілісне поєднання,
утворене шляхом з'єднання двох, трьох i більше компонентiв, і пов'язане з конкретним поняттям науки і
техніки. Смислова цілісність термінологічних словосполук має на увазі цілісність образу об'єкту
навколишнього світу, яка передається окремооформленим поєднанням слів" [6: 4].
Розгляд стосунків між термінологічними словосполученнями і вільними словосполученнями, а також
виявлення відмінностей між ними і фразеологізмами є важливим з точки зору визначення особливостей
структури і функціонування термінологічних словосполучень, допомагає отримати точніше уявлення про
їх загальномовні властивості і термінологічну автономність.
Термінологічні словосполучення стійкі і відтворні, що відрізняє їх від вільних словосполучень. Вони не
створюються спонтанно у мові, а вносяться в неї у готовому виді. Відтворюваність і стійкість є
найважливішими якостями, як фразеологізмів, так і термінів-словосполучень. Але, на відміну від одиниці
фразеологізму, стійкість і відтворюваність термінологічного словосполучення як засобів номінації науковотехнічного поняття залежать, передусім, від стійкості і відтворюваності пов'язаного з ним поняття.
Основні відмінності термінологічного словосполучення від одиниці фразеологізму полягають у тому,
що, по-перше, термінологічне словосполучення за своєю природою пов'язане безпосередньо з
відображенням реального світу у процесі пізнання, по-друге, стійкість термінологічного
словосполучення є засобом формування і закріплення поняття як елементу певної системи знань і, потретє, термінологічні словосполучення утворюються згідно з обмеженим списком структурних моделей.
Основною визначальною рисою термінологічних словосполучень є їх зв'язок з науковим
або технічним поняттям. Термінологічні словосполучення відбивають складене, але єдине поняття у
системі понять відповідної галузі знань або діяльності. Окремі компоненти багатослівної термінологічної
одиниці виражають істотні ознаки поняття.
В ході аналізу термінологічних словосполук з'ясувалося, що синтаксичний спосіб освіти
є найпродуктивнішим. Іменник займає перше місце в ієрархії застосувань різних частин мови в якості
термінів. Додавальні, неособисті форми дієслова, говір і числівники розглядаються як визначальні
компоненти субстантивних термінологічних словосполучень, при цьому останні дві частини мови
представлені одиничними випадками: highly hierarchical network, two – way simultaneous communication.
Більшість двокомпонентних термінологічних словосполук утворюються по моделі N+ N – атрибутивна
словосполука з іменником у функції препозитивного визначення. Наприклад: computer network, backbone
network.
Трикомпонентні термінологічні словосполучення утворюються, головним чином, по моделі N+N+N –
communication channel capacity.
Зі збільшенням кількості компонентів у термінологічних словосполученнях збільшується число
моделей і зменшується кількість утворених по ним ТС. Найбільш поширеною серед них є модель
N+N+N+N − connection mode network service, packet switching data network.
Згідно з дослідженням І. Г. Кудрявцевої, особливостями структурних моделей термінологічних
словосполук, є:
1. Вживання декількох іменників у функції визначення, при цьому як стрижньового компонента у значній
частині ТС уживаються іменники, утворені від дієслів за допомогою суфіксів -ion / sion, -ing, -er / or: data link
connection identifier, automatic network routing, collision detection.
2. Широке поширення складних слів з дефісним оформленням:
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а) складних слів – еквівалентів змінних синтаксичних поєднань: connection-oriented (routing), networkoriented (language), computer-based (message system), domain-based (naming system); satellite-based (LAN);
б) складних слів, що будуються по вже наявних у мові моделях, але що мають нестійкий характер:
high – bandwidth (networking), network – node (interface);
с) складних слів синтаксичного типу, що включають, як правило, основи службових слів (артиклів
і приводів) : gateway – to – gateway (communication), class – of – service(routing).
Головною причиною збільшення числа складань і розвитку їх конструкцій є збільшення і розвиток
понять, що викликає ускладнення науково-технічного лексикону, що виражається у злитому, дефісному
або роздільному написанні компонентів у складі ТС: packet – switching network − packet switching
network, store – and – forward switching – store and forward packet switching.
3. Наявність у структурі словосполучень абревіатур, що дають можливість передавати максимум
інформації при мінімумі форми: remote LAN access, ICMP network, ISDN media access control.
У англійській термінології "Інтернет" істотним фактом є прогресуюче поповнення фонду термінівабревіатур, утворених за рахунок скорочення стійких ТС, зважаючи на частотність їх вжитку і для
економії мовних коштів. Компонент-абревіатура в англійських термінах-словосполученнях може
займати положення стрижньового компонента або виступати у функції визначального компонента
словосполучення : Internet Server API, ICMP network. Абревіатури у тих, що розглядаються ТС
представлені двома різновидами: словами, утвореними злиттям назв початкових букв слів початкового
словосполучення (буквений підтип − ISDN, OSI) і словами, утвореними злиттям назв фонем слів
початкових словосполучень (звуковий підтип − LAN, WAN) [6: 5].
У плані семантики термінологічних словосполучень вивчаються питання, пов'язані з мотивованістю
ТС у плані його співвідношення з іншими термінологічними одиницями; з родовидовими стосунками
між членами тематичних груп і між компонентами ТС; з явищами полісемії, синонімії антонімії, а також
з питаннями вторинної номінації.
Зовнішні гіперо-гіпонимічні стосунки між ТС усередині тематичних груп встановлюються між
компонентами словосполучень, один з яких конкретизується одним або декількома класифікуючими
ознаками: network → data network → public data network.
Тісніші семантичні відносини існують між компонентами багатокомпонентних ТС, які утворюються
на базі двох- чи трикомпонентних словосполучень. Так, I. Г. Кудрявцева усі трикомпонентні ТС
англійської термінології "Інтернет" розділяє на дві групи:
1. ТС, утворені з двох вихідних ТС: (broadband network) + (network architecture) → broadband network
architecture; (local network) + (distributed network) → local distributed network;
2. ТС, утворені на базі одного вихідного ТС, що позначає складну видову або родову ознаку поняття:
(domain name)+ system → domain name system; network + (operating system) → network operating system.
Чотирьохкомпонентні ТС утворені, головним чином, на базі двокомпонентних словосполучень, або
шляхом їх комбінації, або шляхом додавання до початкового двокомпонентного словосполучення
визначального компонента з утворенням трикомпонентного, а потім чотирьохкомпонентного ТС :(packet
switching) + (data network) → packet switching data network; [(domain name) system)] + server → domain
name system server.
П'ятикомпонентні ТС утворені на базі семантично цілісних двох- і трикомпонентних ТС: distributed +
(information processing) + (network architecture) → distributed information processing network architecture;
(open system) + (local area network) → open system local area network.
Між приєднуваними компонентами та ядром ТС існує певна ієрархічна залежність. Залежні
компоненти, приєднуючись до ядра словосполучення, вступають з ним у певні родовидові відносини.
Правильне визначення семантичних зв'язків між компонентами англійського ТС потрібне для
адекватного його перекладу російською мовою зі збереженням стосунків між ядром словосполучення та
його видовими компонентами. Наприклад, неправильне визначення типу родовидового зв'язку в
англійському ТС simple network management protocol привело до перекладу цього ТС як протокол
управління простою мережею, замість простий протокол управління мережею [6: 7].
Більшість багатокомпонентних термінологічних словосполучень проявляють найбільшу міру
мотивованості . Їх форма достатньою мірою розкриває зміст іменованого поняття і виключає, таким
чином, необхідність у дефініції. Такі абсолютно мотивовані терміни (С. Е. Шелов) називають ще і
дефінітивами (С. В. Грінев-Гріневіч).
Прикладами термінів дефінітивів можуть служити таким ТС, як authorized access (санкціонований
доступ), high-speed data link (високошвидкісний канал передачі даних).
Серед абсолютно мотивованих термінів виділяються абсолютно компонентно мотивовані ТС: network
service access point, packet switching data network, broadband network architecture, local distributed network і
подібні до них, виходячи із членимості ТС на безпосередньо складовi.
Назва однією лексичною одиницею декількох понять є однією із термінологічних проблем. Але з
огляду на те, що в ТС багатозначність терміну усувається додаванням конкретизуючого визначального
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компонента, то серед ТС є трохи фактів полісемії : peer – to – peer networking, яке має два значення:
1) передача від вузла до вузла та 2) побудова однорангової мережі, і ТС network database system, що має
значення 1) СУБД з мережевою архітектурою і 2) СУБД, що підтримує роботу у розподіленій мережі.
Серед термінологічних словосполучень, зафіксованих у словниках, поширена абсолютна синонімія та
формальна надмірність засобів вираження одного й того ж поняття. Прикладами абсолютних синонімів,
тобто слів, повністю співпадаючих за значенням та вживанням, в термінології "Інтернет" можуть
служити наступні термінологічні словосполучення: wide area network – global net, network administrator –
network manager, switched line – switched circuit, network capacity – network bandwidth мережа з сітковою
структурою – комірчаста мережа – змішана мережа – вузлова мережа.
Серед варіантів дуплетів з точки зору їх форми виділяються наступні:
– морфологічні (communication network – communications network);
– словотворчі (mesh network – meshed network, network protocol – networking protocol);
– синтаксичні (data transmission network – data transportation network);
– морфолого-синтаксичні (Fiber Distributed Data Interface – FDDI, domain name system server – DNS
server; domain name system server – domain name server; network operating system – network OS – NOS.)
На думку низки вчених, антонімія властива термінологічній лексиці навіть більше, ніж
загальнолітературнiй, оскільки вона допомагає позначити крайні точки термінологічного поля.
У
термінології
"Інтернет"
в англійській
мові
реалізуються
два типи
антонімії
–
лексичний і словотворчий [6: 8].
Прикладами лексичного типу антонімії можуть служити наступні пари термінологічних словосполучень
: free channel – full channel, cut – through packet switching – store and forward packet switching. Словотворчий
тип антонімії виражається звичайними мовними засобами, наприклад, за допомогою використання
префікса : synchronous – a synchronous (transmission), authorized − unauthorized (access).
Таким чином, проведений аналіз досліджень термінології "Інтернет" показав, що термінологічні
словосполучення є найпоширенішим способом представлення понять науково-технічній галузі, що
знаходиться на стику декількох галузей знання. Ця термінологія знаходиться у стані формування в
англійській мові і вимагає подальшого детального вивчення як в плані форми, так і змісту. Особливо
цікаві питання, пов'язані з процесами метонімічного та метафоричного термінобудування, оскільки існує
певна специфіка використання перенесення значення у становленні та розвитку наукового знання.
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Пастухова С. Е. Структурно-семантические характеристики терминологических словосочетаний
(на материале специальной лексики сети Интернет).
В статье рассмотрены особенности формальной структуры английских двухкомпонентных и
многокомпонентных терминологических словосочетаний (ТС) с субстантивным ядром,
функционирующих в качестве обозначения понятий области "Интернет". Приведены структурные
модели ТС. Выявлены отличия ТС от фразеологизмов и свободных словосочетаний. Освещены вопросы
семантики, связанные с мотивированностью ТС, родовидовыми отношениями между компонентами
ТС, явлениями полисемии, абсолютной синонимии, лексической и словообразовательной антонимии.
Pastukhova S. E. Structural and Semantic Characteristics of Terminological Word- Combinations
(on the Material of the Internet Special Vocabulary).
The article presents the peculiarities of the formal structure of the English two-, three- and four-component
terminological word-combinations with the substantive nucleus, functioning in the field of the Internet. It
suggests the productive structural models of the terminological word-combinations, distinguishes the features of
the terminological word combinations that are opposed to a phrase and free word-combinations. The semantic
problems of the terminological word-combinations motivation, hypero-hyponimic relations between the
components, polysemy, absolute synonimity, lexical and word-formation antonimity phenomena are shown.
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СТРУКТУРА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ
ПАРАМЕТРИЧНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ
(НА МАТЕРІАЛІ ГОМЕРІВСЬКОГО ЕПОСУ)
Статтю присвячено аналізу структури семантичного поля прикметників зі значенням розміру в
гомерівському епосі як окремого фрагмента давньогрецької мовної картини світу. Визначено місце цих
прикметників у мовній картині світу. Матеріалом дослідження слугувала вибірка з "Іліади" та "Одіссеї"
Гомера, загальним обсягом близько 1180 слововживань. На основі словника Гомера охарактеризовано
структуру та частотні характеристики параметричних прикметників у давньогрецькій мові.
Одним із пріоритетних напрямків сучасної лінгвістики є дослідження лексики у вигляді семантично
інтегрованих частин – лексико-семантичних полів. Не є винятком у цьому відношенні і лексика на
позначення розміру. Прикметники розміру як широко вживані та надзвичайно багаті синонімами слова
були предметом зацікавлення багатьох мовознавців. Значний інтерес лінгвістів до проблеми
параметричних прикметників пояснюється тим, що "дослідження таких груп, як назви ваги, простору, часу,
розміру, має відкрити суттєві риси в побудові лексичної системи мови" [1: 182]. Лексико-семантична група
параметричних прикметників неодноразово привертала увагу дослідників. У сучасному мовознавстві
знаходимо окремі спроби систематизувати та структурувати прикметники із семантикою розміру. При
цьому варто зауважити, що структура лексико-семантичного поля параметричних прикметників
розглядалася дослідниками по-різному. Так, наприклад, Т. Щебликіна поділяє прикметники із просторовою
семантикою на геоцентричні та антропоцентричні. Геоцентричні ад’єктиви характеризують вертикальний
простір, пов’язаний з вимірами щодо поверхні землі. Прикладами таких прикметників можуть слугувати
пари на зразок високий-низький, глибокий-мілкий. Антропоцентричні прикметники характеризують
горизонтальний простір, вони пов’язані з вимірами щодо людини як точки відліку. Прикладом останніх
ад’єктивів слугують антонімічні пари широкий-вузький, далекий-близький [2: 4]; Ж. Соколовська [3] та
О. Кардащук [4] включають до складу лексико-семантичного поля розміру прикметники, що позначають
протяжність, виражену в конкретних одиницях, локацію, особливості простору, форму предмета; дослідник
О. Кшановський у складі категорії параметричності в сучасних українській та перській мовах виділяє 6
мікрогруп, а саме – загальної величини, висоти, довжини, глибини, ширини і товщини [5]; О. Кривченко та
В. Любкін за точку відліку беруть опозицію горизонтальний / вертикальний, яку, на їх думку, "можна
віднести до універсальних просторових опозицій. І це допомагає інколи зрозуміти не тільки розмір
предмета, а й його положення в просторі" [6: 30]. Ґрунтовну класифікацію параметричних прикметників на
матеріалі української, російської та англійської мов знаходимо в монографічному дослідженні Т. Линник
"Параметричні прикметники і їх становлення" [7].
Лексика давньогрецької мови неодноразово ставала предметом наукових студій дослідників
античності (Н. Маулінаскене [8], О. Малиновська [9], В. Гусятинська [10], Ю. Каган [11]), однак лексикосемантичне поле параметричних прикметників у давньогрецькій мові не було предметом спеціального
вивчення не лише в гомерознавстві, але і взагалі в дослідженнях поетики давньогрецьких авторів. Саме
цим зумовлена актуальність нашої розвідки, присвяченої встановленню структури лексикосемантичного поля прикметників розміру в контексті окремого художнього твору.
Метою нашого дослідження є визначення структури лексико-семантичного поля прикметників
розміру в давньогрецькій мові та виявлення його репрезентації в текстах гомерівського епосу. Досягнення
мети передбачає розв’язання наступних завдань: встановити архітектоніку аналізованого лексикосемантичного поля в поемах Гомера, тобто окреслити коло ад’єктивних лексем, які входять до його складу,
подати відповідно до результатів проведеної вибірки частотну характеристику аналізованих прикметників.
Об’єктом дослідження є семантичне поле параметричних прикметників давньогрецької мови як
лінгвістична структура. Предмет – прикметники розміру в гомерівському епосі.
Предметом дослідження теорії поля в сучасній лінгвістиці є групи мовних одиниць, які об’єднуються
загальним значенням (семантичний принцип), загальною функцією (функціональний принцип) або
комбінацією двох ознак (функціонально-семантичний принцип). Сучасні визначення поля відзначаються
різноманітністю. Семантичними полями можна вважати семантичні групи слів однієї частини мови,
семантично-співвідносні групи слів різних частин мови, функціонально-семантичні поля та парадигми
синтаксичних конструкцій. Незважаючи на розбіжності в тлумаченні терміна "семантичне поле", ми в
розумінні лексико-семантичного поля виходимо з того, що: семантичне поле в лінгвістиці є однією із
найважливіших категорій, у якій системно й синтетично розглядаються однорідні за своїм змістом
одиниці; конституенти семантичного поля повинні бути монокатегоріальними, тобто належати до однієї
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частини мови; лексичні значення слів становлять основу відношень у семантичному полі. Ці відношення
між лексичними значеннями слів здійснюються за допомогою неподільних лексичних значень
(диференційних ознак або сем) [12: 251-252]. Спільний компонент (спільна семантична ознака)
виражається лексемою з найбільш узагальненим значенням (архілексемою); у структурі лексикосемантичного поля виділяються мікрополя – семантичні об’єднання слів, члени яких зв’язані
інтегральною ознакою, яка виражається здебільшого домінантою мікрополя; у семантичному полі
виявляється здатність поділятися на ядро і периферію, при цьому центр втілює в собі сутність усього
семантичного комплексу. Семантичні поля, виявляючи семантичні взаємозв’язки між семами слів,
переплітаються між собою, взаємно накладаються. Для них характерна прозорість і проникливість меж,
наявність зон перетину із суміжними польовими структурами.
Отже, об’єктом нашого дослідження є ЛСП прикметників на позначення розміру в гомерівському
епосі [13; 14], яке складається з декількох мікрополів. Елементи цього ЛСП об’єднуються на основі
спільного семантичного компонента "розмір" та низкою спільних синтагматичних та парадигматичних
характеристик. Виходячи з теорії польової структури мовних явищ, яка пов’язана з поняттями ядра й
периферії, ми визначаємо ядерні одиниці, що займають центральне місце в загальній структурі
семантичного поля "розміру" в давньогрецькій мові. Ці одиниці виступають домінантами мікрополів.
Решта членів перебувають з домінантою у відношеннях синонімії й утворюють синонімічні ряди. Ядерні
і периферійні конституенти поля концентруються навколо компонентів-домінант, утворюючи окремі
мікрополя. Поняття розміру охоплює велику кількість смислових ознак, які фіксуються різними семами в
смисловій структурі лексичних одиниць, які належать цій мікросистемі. Основною серед таких ознак є
ознака "направленість вимірювання", яка зумовлює членування одиниць лексико-семантичного поля зі
значенням розмір на дві групи. Першу групу складають прикметники, що характеризують величину
предмета взагалі, незалежно від спрямованості вимірювання. Друга група об’єднує ад’єктиви, які
характеризують величину предмета при направленому вимірюванні. Це прикметники зі значенням
"лінійний розмір", але залежно від точки відліку і орієнтації напряму вимірювання вони можуть бути
поділені на декілька мікрополів, які визначають висоту, довжину, ширину, та глибину предмета.
Відповідно до основних властивостей філософської категорії простору ми виділяємо в гомерівському
епосі сім мікрополів:
– мікрополе на позначення великого загального розміру (μšγας, πελèριος, Ôβριμος, περιμ»κης, περ…μετρος);
– мікрополе на позначення малого загального розміру (μικρÒς, Ñλ…γος, ºβαιÒς, ™λαχÚς);
– мікрополе на позначення висоти (α„πÒς, α„πεινÒς, α„πÚς, βλωθρÒς, ºλ…βατος, ØψηλÒς);
– мікрополе на позначення ширини (εÙρÚς, πλατÚς, στεινÒς, στεινωπÒς);
– мікрополе на позначення довжини (μακρÒς, δολιχÒς);
– мікрополе на позначення глибини (βαθÚς);
– мікрополе на позначення товщини (παχÚς, λεπτÒς).
На наш погляд, до параметричних прикметників варто зараховувати лише ті, що позначають основні
властивості філософської категорії простору, а саме – двовимірну та тривимірну протяжність. При цьому
прикметники μακρός, δολιχός, βαθύς, Øψηλός, ¢ίπεινÒς, ¢ίπύς, εÙρύς, πλατύς, στεινός позначають
двовимірність простору, протяжність по вертикалі і горизонталі, а прикметники μέγας – μικρός, παχύς –
λεπτός позначають тривимірність, об’ємність простору.
Серед прикметників, які характеризують розмір предмета взагалі, незалежно від спрямованості
вимірювання, високою частотністю вживання характеризується прикметник μšγας (578 вжив.). Висока
частота вживання згаданого прикметника пояснюється, очевидно, тим, що позначена ним величина не
має меж. Меншою частотністю вживання відзначаються в епосі параметричні прикметники, які
характеризують величину предмета при направленому вимірюванні. Це прикметники, які визначають
висоту, довжину, ширину, глибину та товщину об’єкта. При цьому прикметники мікрополя на
позначення великої висоти (141 вжив.), великої та малої ширини (164 вжив.) та великої довжини (106
вжив.) відзначаються майже однаковою частотністю вживання. Рідше зустрічаються в тексті поем
прикметники на позначення товщини та глибини, що пояснюється, очевидно, тим, що Гомер при описах
надає перевагу ад’єктивам, які змальовують ознаки предметів, що легко сприймаються зором. Серед
прикметників на позначення великого загального розміру домінантою виявився прикметник μšγας (578
вжив.), довжини – μακρÒς (94 вжив.), ширини – εÙρÚς (148 вжив.). У мікрополі на позначення великої
висоти на роль домінанти претендують лексеми α„πÚς (53 вжив.) та ØψηλÒς (58 вжив.). У результаті
дослідження виявлено, що високочастотним словам належить понад 78 % усіх зафіксованих вживань.
Частотні характеристики ЛСП параметричних прикметників у гомерівському епосі репрезентує
таблиця:

147

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 62. Філологічні науки

Загальна сума
Мікрополе

великого загального розміру

малого загального розміру

на позначення довжини

на позначення висоти

на позначення ширини
на позначення товщини
на позначення глибини

Прикметник
μšγας
πελèριος
Ôβριμος
περιμ»κης
περ…μετρος
μικρÒς
Ñλ…γος
ºβαιÒς
™λαχÚς
μακρÒς
δολιχÒς
α„πÒς
α„πεινÒς
α„πÚς
βλωθρÒς
ºλ…βατος
ØψηλÒς
εÙρÚς
πλατÚς
στεινÒς
στεινωπÒς
παχÚς
λεπτÒς
βαθÚς

всього

%

578
22
31
8
3
5
26
4
2
94
12
7
14
53
3
6
58
148
8
5
3
32
21
38

49
1,86
2,62
0,68
0,25
0,42
2,20
0,34
0,17
8
1
0,60
1,19
4,5
0,25
0,50
4,9
12,5
0,68
0,42
0,25
2,7
1,77
3,2

% від
загальн.
суми
54,41

3,13

9

11,94

13,85
4,47
3,2

Отже, лексико-семантичне поле параметричних прикметників у гомерівському епосі складається з 7
мікрополів (загального великого розміру, загального малого розміру, висоти, довжини, ширини, товщини,
глибини), які об’єднуються в загальне лексико-семантичне поле на основі їх семантичної спільності. Єдність
поля базується на кореляціях, що пов’язують конституенти поля. Параметричні прикметники утворюють у
гомерівському епосі синонімічні ряди, антонімічні пари. Окремі компоненти поля можуть належати одному
або більшій кількості мікрополів. Так, наприклад, прикметники μακρÒς і δολιχÒς входять до складу лексикосемантичного поля параметричності, а в значенні "тривалий" – до поля темпоральності. Дослідження є
передумовою подібних розвідок на наступних етапах становлення давньогрецької мови.
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Матеріал надійшов до редакції 26.01. 2012 р.
Петрышин М. И. Структура лексико-семантического поля параметрических прилагательных в
древнегреческом языке (на материале гомеровского эпоса).
Статья посвящена анализу семантического поля прилагательных со значением размера в гомеровском эпосе
как отдельного фрагмента древнегреческой языковой картины мира. Oпределено место этих прилагательных
в языковой картине мира. Материалом исследования послужила выборка из "Илиады" и "Одиссеи" Гомера,
общим объемом около 1180 словоупотреблений. На основании словаря Гомера охарактеризованы структура и
частотные характеристики параметрических прилагательных в древнегреческом языке.
Petryshyn M. I. The Lexical-Semantic Field Structure of Parametric Adjectives in the Old Greek Language
(on the Material of Homer’s Epos).
The article is dedicated to the analysis of the semantic field of adjectives with the meaning of size in the Homer's
epos as a separate fragment of the Old Greek world linguistic picture. The place of such adjectives is determined
in the word linguistic picture. The selection from "Iliad" and "Odyssey" were the basic material of the total
volume about 1180 word combinations. Based on the Homer's vocabulary the structure and frequency
characteristics of parametric Old Greek adjectives have been described.
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ОБМЕЖЕННЯ ЯК ЧИННИК ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ:
ЛІНГВОПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
Статтю присвячено визначенню та аналізу різних типів обмежень, які стоять на шляху творчого
перевтілення вихідного тексту у перекладі. Визначено, що обмеження у перекладацькій діяльності
мають як позитивний, так і негативний вплив. Негативна роль обмежень полягає у створенні ефекту
консерватизму й догматизму. Позитивна роль обмежень полягає у стимулюванні перекладацької
креативності, яка виступає основою цільового культурного, літературного та мовного розвитку.
Творчість у перекладі досі залишається дещо містифікованою, фактично ототожнюючись з такими
поняттями, як інтуїція, обдарованість або талант, які, безперечно, мають до неї певне, хоча й аж ніяк не
вичерпне відношення. За великим рахунком залишаються нерозкритими як загальне розуміння
перекладацької творчості, так і її механізми, у зв’язку з чим пригадується відома фраза Н. Хомського про
те, що незнання розподіляється на загадки й проблеми. Здається, сьогодні, з остаточним закріпленням у
гуманітарній царині діяльнісного підходу, набуває актуальності потреба перевести врешті-решт творчість
з розряду таємничих загадок до цілком вирішуваних наукових проблем. Відповідно, метою цієї статті є
встановлення типології перекладацьких обмежень та визначення їхньої ролі як креативного чинника.
Термінологічні визначення творчості тісно переплетені з пересічними уявленнями про цей феномен,
сукупно акцентуючи увагу на його дуальній природі, новизні й оригінальності отриманого результату.
Переклад, який, подібно до творчості, є водночас діяльністю та її продуктом, не вписується в жодну з
існуючих на сьогодні класифікацій творчості, адже його не можна назвати ані трудом, ані наукою, ані
мистецтвом, ані грою, хоча в перекладі без сумніву втілена частка кожного із зазначених креативних
діяльнісних типів. Найкраще ситуації перекладу відповідає розуміння творчості як реорганізації
існуючого досвіду та формування на його основі нових комбінацій [1], адже воно прямо відсилає нас до
поняття варіативності, яка є не тільки способом існування та функціонування усіх одиниць мови, а й
загально визнаною перекладознавцями фундаментальною ознакою перекладу. Недарма Н. Рябцева
пропонує розглядати міжмовну перекладацьку варіативність в аспекті творчої (взаємо)дії, з чого витікає,
що вибір серед потенційно можливих способів перекладу "утворює проблему, рішення якої носить
творчий характер, що перекладацьких рішень однієї й тієї самої перекладацької проблеми може бути
декілька і що вирішення таких проблем і становить сутність творчого перекладацького мислення та
перекладацької діяльності" [2: 17].
Невід’ємною складовою креативності є обмеження, адже всередині оманливої свободи, яку надає
творчість, діють свої суворі закони. На обмеженість перекладу в пересічному сенсі вказує відомий жарт:
перекладачу ніколи не наздогнати автора, адже автор біжить порожнім, а перекладач – навантажений
словниками. Саме поняття "обмеження" посідає важливе місце в сучасних теоріях перекладу, але якщо в
межах лінгвістичного підходу увага дослідників переважно фокусувалася на мовних (в тому числі
прагматичних та жанрово-стилістичних) обмеженнях перекладацької діяльності, то в межах
культурологічного підходу досліджувані перекладознавцями обмеження носили вже соціокультурний
характер. Когнітивний підхід до вивчення перекладу, який наразі перебуває у фазі формування
методологічного апарату, вивчає обмеження з точки зору перекладача як агента дії; таке розуміння
поняття обмеження спирається на психологічне підґрунтя.
Теоретичне осмислення феномену обмеження відбувається у двох діаметрально протилежних
напрямках, які у випадку перекладацької творчості не стільки суперечать, скільки корелюють один з
одним. Згідно першого напрямку, обмеження будь-якого характеру – матеріальні чи ідеальні, об’єктивні
чи суб’єктивні, суспільні чи індивідуальні – розглядаються як негативний чинник впливу, що стримує
креативність агента дії, адже здійснення творчого кроку є неможливим без відмови від певної множини
вихідних обмежень на проблему.
Негативний вплив обмежень на перекладацьку творчість "укладається" в концепцію американських
психологів Д. Нормана та Д. Боброу стосовно взаємодії двох видів обмежень – "за ресурсами" та "за
інформацією", – під впливом яких перебуває виконання будь-яких когнітивних завдань з обробки
інформації. Дослідники вважають, що до певної міри виконання складного когнітивного завдання
залежить від обсягу задіяних для цього ресурсів. Якщо обсяг замалий, варто очікувати зниження
ефективності при його виконанні. Зі зростанням кількості ресурсів якість виконання завдання буде
покращуватися. Якщо зростання обсягу ресурсів інформаційної обробки призводить до покращення
виконання завдання, воно вважається обмеженим за ресурсами. Якщо ж виконання завдання не залежить
від кількості застосованих ресурсів інформаційної обробки, воно стає обмеженим за інформацією. Ці два
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види обмежень перебувають у каузальних відносинах, тобто виконання завдання до певного моменту
обмежується наявними ресурсами, необхідними для його обробки, а після того, як вони вичерпуються,
виконання завдання буде вважатися обмеженим за інформацією [3: 46-47]. Так, можливість здійснення
перекладу, передусім, зумовлюється обсягом наявних в перекладача мовних ресурсів, застосування яких,
проте, не гарантує успішності виконання поставленого завдання. Таким чином, переклад перетворюється
на інформаційно-обмежене завдання, джерелом інформації в якому виступає контекст – горизонтальний
(вербальний) та вертикальний (ситуативний та фоновий).
Застосування інформаційно-регулятивної концепції американських дослідників у царині
перекладознавства дозволяє поглянути на переклад як на творчий процес, в якому пізнавальний момент
ґрунтується на процесах отримання й опрацювання інформації, адже кожний мовленнєвий твір виступає
інформаційним повідомленням, в якому у специфічній формі фіксується стиль мислення та емоційнопочуттєвий стан його творця.
У межах перекладу як системи з обміну інформацією перекладач виступає "каналом зв’язку з
обмеженою пропускною можливістю" [4: 134-135], адже людські здібності щодо отримання, обробки та
обміну інформацією мають лімітований характер. Перекладацьку діяльність стримуватиме ціла низка
психічних чинників, серед яких можна виділити неможливість зосереджуватися одночасно на декількох
об’єктах та коливання уваги, адже без втоми людині важко протягом тривалого часу зосереджено
фіксувати інформаційний сигнал.
Як вже було зазначено, в основі перекладу лежить поняття варіативності, яке корелює з
психологічним поняттям селективності як "однієї із важливих особливостей продуктивних процесів" [5:
8]. Вибір перекладацького варіанту відбувається кожного разу після опрацювання певної кількості
альтернатив і закінчується тільки тоді, коли вже 'спрацювали' механізми селекції на неусвідомлюваному
рівні (настанови, емоційні оцінки тощо), тобто тоді, коли перекладач, зіставивши сукупність релевантних
чинників, дійшов висновку про доцільність саме такого рішення. Цікаво, що повернувшись до тієї ж
ситуації вибору повторно, перекладач може переоцінити ситуацію і не вдовольнитися прийнятим раніше
рішенням, "запускаючи наново" процедуру селекції. Таким чином відбувається "перехід з однієї зони
пошуку до іншої – одна з важливих особливостей творчих процесів" [5: 8].
Негативний вплив обмежень посилює той факт, що творчі завдання у перекладі вирішуються на основі
вербального матеріалу (на відміну від створення первинного тексту, в основі якого перебуває задум, який
лише поступово набуває вербальних форм). Психологи довели, що вербалізована інформація виявляється
жорсткіше за невербальну, пов’язаною з різноманітними укоріненими у свідомості людини психологічними
формами обмежень – штампами, очікуваннями, перевагами, уявленнями про перспективний напрямок
пошуку тощо. А оскільки "можливості знаходження нестандартного нетривіального рішення суттєво
обумовлені здатністю долати різного роду вихідні обмеження на проблему, зрозуміло, що, оперуючи
вербальною інформацією, індивіду складніше здійснювати таку відмову" [6].
Можна також стверджувати, що на когнітивному рівні обмежувальну функцію в перекладі
перебирають на себе стереотипи, оскільки система усталених уявлень суб’єкта про дійсність може
спотворювати сприйняття ним нової інформації. За рахунок прийняття суб’єктом перекладу певних
вихідних обмежень стереотипного характеру, окремі напрямки руху думки можуть бути ним свідомо або
несвідомо відкинуті / заблоковані, натомість іншим може бути приписане пріоритетне значення через
їхню відповідність аксіологічним настановам суб’єкта незалежно від їхньої реальної цінності. Іншими
словами, через стереотипізацію мислення перекладач як суб’єкт творчості "найчастіше за інерцією
використовує певні схеми, шаблони, настанови у пізнанні і творчій діяльності. У негативному сенсі
стереотипізація може набувати двох форм – консерватизму і догматизму, – які часто ототожнюються на
пересічному рівні, однак насправді мають достатньо відмінну природу" [4: 139].
Консерватизм перекладацького мислення, на нашу думку, ґрунтується на схильності дотримуватися
точки зору, уявлення, позиції, моделі дії тощо, які вже були апробовані перекладачем раніше та виявили
своє позитивне значення в його творчому доробку. Консерватизм призводить до недооцінювання
перекладачем того незвичного, нестандартного, нового, з чим він зустрічається під час опрацювання
чергової актуальної проблеми.
Догматизм у процесі творчого пошуку перекладача розцінюється як спосіб мислення та дій,
"внаслідок якого людина використовує неадекватні через застарілість знання, ідеї, правила, методи,
погляди, набуті найчастіше через привласнення чужого досвіду" [4: 140]. У творчому плані догматизм
придушує креативний імпульс перекладача, абсолютизуючи цінність набутого ним досвіду, вважаючи
його чимось апріорі вірним та цінним.
Важливим питанням є те, наскільки перекладач здатен самостійно мінімізувати негативний вплив
стереотипізації, втіленої в явищах консерватизму й догматизму, адже у разі інтерпретації інформації
людина керується, передусім, власними мотивами, ціннісними орієнтаціями тощо. Можна припустити,
що боротьба з цими негативними наслідками є можливою лише шляхом масштабної внутрішньої
перебудови системи цінностей індивіда (принаймні в аспектах, релевантних для його професійної
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діяльності), поштовхом до якої має виступати зовнішній відносно когнітивної системи суб’єкта
перекладу імпульс (наприклад, у формі критичних зауважень або оцінок, порад колег чи навіть
незадоволення замовника перекладу, виконаного на комерційних засадах).
З іншого боку, стереотипи в діяльності перекладача можуть мати й позитивне значення, адже
відкидання деяких можливих варіантів як безперспективних, здійснюване на основі усталених уявлень,
дозволяє суттєво скоротити кількість варіантів, що розглядаються в процесі вирішення завдання,
евристично скерувати розумову діяльність, а отже, надає можливості намітити преференційні шляхи
вирішення проблемного завдання [6]. Таким чином, позитивна роль обмежень як інгерентної складової
творчої дії полягає в тому, що вони схиляють агента дії-перекладача до активнішого використання
наявних ресурсів, тобто до розумового пошуку не стільки "вшир", скільки "вглиб": "Обмеження також є
невід’ємною властивістю нашого мислення. Ми працюємо в межах можливості, допустимості та
прийнятності. Якщо ми хочемо, аби наша ідея виявилася розумною, ми мусимо діяти в межах розумного,
встановлених існуючим станом нашого знання" [7: 155].
Обмеження, з якими стикається перекладач під час виконання творчих завдань, мають різну природу та
ступінь жорсткості; серед них можна виокремити обмеження індивідуально-психологічні, мовні, жанровостилістичні, культурологічні, ідеологічні тощо. У зв’язку з цим виникають питання, які з цих обмежень і в
якій мірі варто намагатися здолати перекладачеві? Можна припустити, що різні типи обмежень неоднаково
піддаються подоланню. Очевидно, що найжорсткішими є ті, що пов’язані з цільовою мовою, оскільки вони,
на відміну від інших, мають об’єктивний характер, пов’язаний з реально існуючими розбіжностями між
мовою оригіналу та мовою перекладу: "Кожний переклад є суб’єктивним у тому сенсі, в якому є
суб’єктивним будь-який відрізок мовлення, що є результатом акту мовлення окремої особи. Вибір варіанта
перекладу певною мірою залежить від кваліфікації та індивідуальних здібностей перекладача. Однак
суб’єктивність перекладу обмежена необхідністю відтворювати якомога повніше зміст тексту оригіналу, а
можливість такого відтворення залежить від об’єктивно існуючих та таких, що не залежать від
перекладача, відносин між системами та особливостями функціонування двох мов" [8: 38]. Гіпотетичне
усунення впливу суб’єктивних чинників однаково не призведе до "ідеального" варіанту перекладу, адже він
є принципово недосяжним внаслідок первісно непереборних відмінностей в граматичних системах вихідної
мови та мови перекладу та етнологічних характеристиках відправника та одержувача.
Перекладознавці культурологічного напрямку активно експлуатують ідею позитивного впливу
обмежень як рушійної сили творчого акту перекладу. Т. Германс, наприклад, пов’язує поняття
обмеження з перекладацькою нормою, адже через те, що "норми передбачають певний ступінь
соціального та психологічного тиску, вони діють як практичні обмеження на поведінку індивіда,
вилучаючи певні опції та альтернативи, які, проте, завжди залишаються доступними в принципі" [9: 31].
Позитивний вплив нормативних обмежень на перебіг перекладацького акту полягає в тому, що "вони
виокремлюють та пропонують або більш-менш категорично приписують певний вибір з низки можливих
напрямків розгортання дії" [9: 31].
На противагу цій точці зору А. Дарвіш фактично протиставляє норми обмеженнями, спираючись на
низку цілком доречних аргументів. Він, зокрема, зазначає, що обмежувальне розуміння норми фактично
означає, що переклад був би кращим без неї, але таке припущення є невірним, оскільки без опори на
норму переклад не може бути здійсненним. Норми насправді є способом усунення обмежень з метою
продукування перекладу відповідно до певних стандартів". У цьому сенсі норми діють як примус – вони
виправдовують обраний перекладачем модус відтворення вихідного тексту і, таким чином, фактично
усувають обмеження; хоча, усуваючи обмеження, норми можуть іноді діяти подібно до них, але такі
обмеження використовуються для того, аби контролювати процес перекладу, а не підривати його [10:
12]. Як можна побачити, почавши з абсолютного розмежування норм та обмежень, дослідник змушений
погодитися з наявністю в цих понять певних зон перетину, які дозволяють трактувати обмеження в
позитивному сенсі.
М. Кронін висуває парадоксальну, на перший погляд, тезу про те, що обмеження в перекладі
породжують його безмежність (limits generate its unlimitedness), маючи на увазі ту позитивну роль, яку
має переклад для розширення арсеналу мовних засобів цільової мови. Саме стримувальні та
обмежувальні чинники перекладу, як вважає дослідник, допомагають митцям створювати нові вербальні
конструкції, покращуючи привабливість перекладу як різновиду літературної діяльності. Він виражає
впевненість, що "обмеження є креативними відкриттями", яку "підтверджує вся практика перекладу
протягом багатьох сторіч" [11: 239].
Ю. Лоффредо та М. Пертеґелла намагаються акцентувати креативний зміст обмежень у перекладі,
проводячи паралелі між перекладом та оригінальною писемною творчістю. Спільними для обох видів
діяльності, на думку дослідниць, є обмеження, пов’язані з необхідністю "обробки та майстерного
опрацювання мовної сировини" [12: 10]. Креативність як результат дії обмежень перетворюється на
навичку інноваційного й водночас адаптивного вирішення проблем. Креативний внесок перекладача у
перестворення вихідного тексту іншомовними засобами не зменшується, як можна було б передбачити,
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а, навпаки, зростає за рахунок "обмежувальної фізичної присутності оригіналу", адже "вихідний текст
виступає відправною точкою для захоплюючої подорожі і стає тим простором, в якому й через який
перекладач отримує можливість діяти креативно й виявляти свою суб’єктивність: кожна фраза, кожне
речення, кожний абзац має свою межу, яка є більше порогом, ніж перепоною… Кожну межу можна
перетнути, якщо за порогом відкривається вхід" [12: 10].
Підхоплюючи метафору перекладацької майстерності, Е. Паттісон характеризує перекладача
індивідуально-авторською лексемою wordsmith, утвореною за аналогією з англійським blacksmith
(коваль) або silversmith (срібних справ майстер) / goldsmith (ювелір) [13]. Враховуючи розбіжності у
структурі англійського прототипу(ів) та його(їх) українського(их) еквівалента(ів), переклад цього
оказіоналізму сам по собі становить перекладацьку проблему, що вимагає для свого вирішення певного
творчого внеску з боку перекладача. Ми пропонуємо варіант "словесних справ майстер", який, як
здається, вдало підкреслює унікальну індивідуальність, притаманну перекладацькій справі, адже в
перекладачеві завжди органічно поєднуються соціальне й індивідуальне начала, а його особистість
співіснує з чинниками, які її обмежують.
Тож, доходимо висновку, що, з одного боку, творчість перекладача, безумовно, обмежується
певними чинниками, що впливають на виявлення його індивідуальності, але, з іншого боку, перебуваючи
під впливом багатьох обмежень, перекладач завжди має можливості для творчого пошуку й прояву.
Таким чином, переклад завжди відбувається під впливом як універсальних обмежень, що діють стосовно
усіх перекладачів загалом, так і особистісних, що діють відносно кожного з них окремо.
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Матеріал надійшов до редакції 26.01. 2012 р.
Ребрий А. В. Ограничения как фактор переводческого творчества: лингвопсихологический анализ.
Статья посвящена определению и анализу разных типов ограничений, которые стоят на пути
творческого преобразования исходного текста в переводе. Определено, что ограничения в
переводческой деятельности имеют как позитивный, так и негативный характер. Негативная роль
ограничений заключается в создании эффекта консерватизма и догматизма. Позитивная роль
ограничений заключается в стимулировании переводческой креативности, выступающей основой
целевого культурного, литературного и языкового развития.
Rebrii O. V. Constraints as a Factor of Translator’s Creative Activity: the Linguistic and Psychological Analysis.
The article is dedicated to the defining and analyzing different types of constraints standing on the way of the
creative reproduction of an original text in the translation. The translation is analyzed as a resource-limited and
information-limited cognitive operation. It is proved that constraints in the translation activity are of both the
positive and negative character. The negative role of constraints lies in the creating the effect of conservatism
and dogmatism. The positive role of constraints lies in stimulating the translator’s creativity which forms the
foundation of the target cultural, literary and lingual development.

154

УДК 811.133.1'373.43

Л. В. Сидельникова,
кандидат філологічних наук, доцент, докторант
(Київський національний лінгвістичний університет)
kovzus@ukr.net

ФРАНЦУЗЬКИЙ АЛФАВІТ ЯК УПОРЯДКОВАНА СИСТЕМА СИМВОЛІВ
Статтю присвячено вивченню символічної природи алфавітного письма. У представленій статті
досліджено семіотику латинського та французького алфавітів, встановлено символічну конотацію
літерних знаків, їх співвідношення із числом, систематизовано та класифіковано літери символи
сучасного французького письма. Доведено, що французький алфавіт являє собою впорядковану систему
образів, тим самим розкриває метафізичну функцію сучасної французької писемності.
Алфавіт будь-якої мови – це упорядкована система символів, які мають нескінченно багато таємних
або втрачених смислів, важливі для усвідомлення та освоєння людиною реальності. На сучасному етапі
розвитку наукової думки розуміння ролі сталого порядку літер у алфавітній системі лише поступово
розкриваються лінгвістичними та фольклорними дослідженнями таких вчених як Ю. С. Степанов,
Д. Дирингер, В. О. Істрін, В. Л. Архангельський, Л. О. Введенська, Р. Грейвс, М. М. Маковський,
Л. В. Савельєва, К. Титаренко, М. І. Толстой, В. Жикаренцев та інші. Таким чином, актуальність теми
представленої статті зумовлена зростаючим інтересом сучасних мовознавчих студій до вивчення знаків
алфавіту з погляду ідеографії та символізму.
Об’єктом статті є французький алфавіт, а предметом – літери-символи сучасного французького письма.
Мета статті полягає у дослідженні семіотичних особливостей різних алфавітних систем, визначенні
символічних конотацій літерних знаків латинського та французького алфавітів, встановленні
філософського розуміння порядку літер у сучасному французькому алфавіті.
У мовній культурі багатьох народів, зокрема, слов’янській, існує цікаве мовне явище – азбучні молитви,
або так звані "азбуковники", що уходять своїм корінням у Х-ХІІ ст. У цих молитвах кожен рядок
(смисловий патерн) починається по порядку з певної літери алфавіту. Сучасні дослідження слов’янської
азбуки, зокрема, В. Жикаренцева, В. Чудинова, М. Морозова довели, що давні слов’яни за допомогою назв
літер давали напутню пораду молодому поколінню: Аз, Буки, Веди – я відаю майбутне; Глагол, Добро,
Есть – говори, що добро є, Рцы, Слово, Твердо – вимовляй слово твердо. Перші двадцять літер алфавіту,
стверджують науковці, – це пов’язані одним смислом речення: гімн, напуття та одночасно наказ. Щоденне
повторення алфавіту облагороджувало юну душу, очищало й направляло її.
Свого часу Н. С. Трубецькой, досліджуючи семіотику слов’янських алфавітів, у тому числі й азбуковників,
дійшов висновку, що давньоцерковнослов’янські алфавітні вірші являють собою акровірші не звукових
значень літер, а імен літер глаголиці. [1: 32]. Це може означати, що імена літер існуючих алфавітів колись
були самостійними словами, пов’язаними порядком свого розташування в певні смислові синтагми.
У лінгвістиці існує багато гіпотез відносно того, чому літери існуючих алфавітних систем мають ті чи
інші назви. Наприклад, у кельтської традиції стійкою наскрізною лінією проходить ідея зв’язку назв
літер з іменами дерев. У всіх кельтських говірках слово "дерево" означає ще й "літера", це пов’язано з
тим, що школи друїдів розташовувалися в лісах, тому друїдські чарівництва здійснювалися за
допомогою гілок різних дерев. А в ірландському епічному тексті "Битві дерев" згадуються
характеристики всіх відомих дерев: "попереду вільха стоїть", "верба та горобина забарилися з убранням",
"береза великодушна", "суддею став лісовий горіх", "багатий бук", "хоробрий падуб" і т. д. Літери
називалися "fid" (буквально – "дерево", а ім’я кожної окремої букви – це назва окремого дерева (берези,
яблуні, горобини, сосни тощо). Так, перші три літери алфавіту, що передавали приголосні – B, L, N –
називалися відповідно "Beith-Luis-Nion" (буквально "береза-горобина-ясен"). Сьогодні це
словосполучення відоме як назва всього ірландського алфавіту.
Наступна гіпотеза щодо етимології та порядку розташування літерних знаків у алфавіті пов’язана з
календарними значеннями. Загальновідомо, що дохристиянський ведичний календар фіксував рік, який
базувався на фазах Місяця та складався з тринадцяти чотиритижневих місяців і одного додаткового дня:
кожна з 13 літер, що передавала приголосні означала один з 28-денних місяців, починаючи з 24 грудня, а
кожна з 5 літер, що відображала голосні представляла квартал року; останній квартал, що починався
зимовим сонцестоянням, символізувався переходом від зони літери А до зони букви I, таким чином, 5
літер (А, О, U, E, І) означали 4 квартали.
Розташування 50 літер в санскритському алфавіті відповідає їх розташуванню на пелюстках чакр і,
згідно йогівському вченню, послідовно відповідають чакрам людини.
У деяких культурах назви літер мають безпосередній зв’язок з іменами богів, міфологічних
персонажів або стихій. Перша літера давньосемітського фінікійського алфавіту "aleph" традиційно
асоціюється зі значенням "череп бика", проте, в грецькому алфавіті ця літера уподібнюється до
відповідної єврейської букви та набуває значення "alliph" – "учись". Наведемо декілька прикладів
ймовірного походження літер латинської абетки: "a-axa-ansus", "anses" (напівбоги аси); "t-tyz-teiws-tius"
("teos", "Zeos", "deus" – Бог), "ch" – зустрічається тільки в імені Христа; "e-enguz-eggws" ("людина",
"чоловік"), "z-ezec-azets" ("радість", від імені готського божества Aiza, Aczipa); "r-reda-raida" ("верхова
© Сидельникова Л. В., 2012
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їзда – поїздка верхи – дорога – візок – колісниця богів"), "h-haal-hagl" ("град, розруха", ім’я одного із
злих демонів природних), "i-iis-eis" ("лід, холод", "іній"; це, до речі, й назва однієї із найбільш зловісних
рун у Беовульфі, що асоціюється зі смертю).
Необхідно зауважити, що у парадигматиці алфавітної системи особливе місце належить порядковому
номеру кожної окремої літери. З огляду на те, що алфавіт представляє собою модель мікрокосму, то його
початок, середина і кінець із розташованими в них знаками набувають сакрального значення. Наприклад,
у латинському алфавіті класичної пори, який складався з 25 знаків, літера M займала абсолютно
серединне (13-е) місце, а L і N розташовуються по обидві сторони від нього. Помітивши цю
закономірність Ю. С. Степанов та С. Г. Проскурін [2] припустили, що латинське слово "elementum" – це
зчеплення літер, що займають абсолютну середину латинського алфавіту та може позначати "буква як
знак", "першооснова", "первинна матерія", "стихія".
Літери латинського алфавіту використовувалися в якості священної абревіатури, які відображали, як
правило, Божественні імена. Наприклад, існує 40 або більше написів, що складаються з літер D. M. і D.
M. S. З точки зору язичників, це звернення до богів, які можна розшифрувати таким чином: Dis Manibus і
Dis Manibus Sacrum. Використані на християнських пам’ятках давнини, вони мають інше відтворення:
Deo Maximo або Deo Magno (Великий Бог) і Deo Maximo Salvatori (Великий Бог, Спаситель). Подібні
абревіатури в латинському алфавіті мають величезне значення для багатьох сучасних культурних
традицій. Відзначимо, у сучасній французькій мові абревіатура часто стає символічним знаком, оскільки
вона переймає функції ідеограм та емблем. Вживання таких скорочень змінює не тільки візуальнографічний образ, але й фонетичні форми слів, зокрема, ONU, MMM, URSS тощо.
Більше того, подібно рунам, латинський алфавіт володіє системою кольорових відповідностей. Букви
A, I, J, Q і Y асоціюються з помаранчевим, темно-жовтим і темно-коричневим кольорами; В, С, К і R
вважаються білими. Червоний колір мають G, L і S, тоді як D, М і Т – рожево-лілового та фіолетового
кольору. Літери Е і N – попелястого кольору – кольору сланцю; блідо-блакитний – колір літер U, V, W, а
X, О і Z – зелені; темно-блакитний належить буквам F, Н та Р.
Але, незважаючи на всі ці відповідності, латинський алфавіт виявляє важливі метафізичні конотації
тільки у зв’язку з нумерологією (наукою, про метафізичні властивості чисел). Система нумерології, яка
утвердилася за латинським алфавітом продовжує діяти в ключі, принципово відмінному від
давньоєврейського та грецького аналогів. Найдавнішою з відомих нумерологічних систем, яка
використовувала латинські літери була халдейська нумерологія. Зауважимо, що представлена система
чисел народилася у халдеїв – давньосемітського племені, що проживало на території Вавилона, в
межиріччі Тигру і Євфрату. При визначенні значення імені халдеї не використовували зіставлення літер і
цифр згідно алфавітного порядку. Вони вважали, що кожна буква відповідає вібраціям певної цифри. І
оскільки цифра 9 вважалася священною, тому їй не відповідала ніяка літера.
Варто зазначити, що халдеї розглядали як однозначні, так і двозначні числа. При цьому однозначні
числа характеризують зовнішні аспекти особистості, а двозначні – описують внутрішні чинники людини.
Халдейська нумерологія вважається більш точною, проте, вона менш популярна, оскільки є більш
складною для розуміння та засвоєння.
Нумерологія Піфагора, на сьогоднішній день, є найбільш використовуваною системою. На відміну від
халдейської, в цій системі цифри зіставляються з символами алфавіту в певній послідовності. Для
інтерпретації використовують цифри від 1 до 9. Підкреслимо, що значення букв К і V вважалися
основоположними, саме тому їх не можна зменшувати ні під яким приводом.
Після започаткування піфагорської системи на початку XX століття оформилися дві нумерологічні
школи, основною відмінністю яких постало питання яку саме алфавітну систему вважати
першоджерелом латинських літер. Так, наприклад, К. К. Заїн, Відья Ананда та Равінда Кумар та інші,
наслідуючи традиції, започатковані відомим французьким нумерологом Полем Крістіаном, розглядали
латинський алфавіт як продукт еволюції давньоєврейської системи письма та намагалися віднайти
відповідні візуальні аналоги між латинськими та єврейськими літерами.
На відміну від представлених теорій, Дау Балліетт – американська дослідниця, авторка книг "Успіх
завдяки силі вібрацій", "Філософія чисел", "Симфонія природи" продовжила та вдосконалила роботу Генріха
Корнелія Агріппа (1510) [3], який наполягав, що літери латинського алфавіту розміщені в ідеальній
послідовності, яку необхідно враховувати при співвідношенні літер із цифрами. Саме тому нумерувати літери
варто по порядку: перша буква відповідає числу 1, дев’ята – числу 9, а десята – знову числу 1, і так далі.
Ще одна, більш сучасна система, відома як діаграма Уліана, була розроблена Д. Джейсоном Купером.
У ній, подібно грецькому і давньоєврейському алфавітам, методика закріплення числових значень за
буквами відбувається шляхом розбиття алфавіту на три частини. Що стосується грецького алфавіту, то у
ньому існують 3 групи по 8 букв (огдоади); в рунах – 3 Атта. Проте в латинському алфавіті, що
складається з 26 букв, є дві групи по 9 і одна з 8-ми букв.
Зауважимо, що вивчення латинського алфавіту у співвідношенні з цифрами у сучасній науці
залишаються фрагментарними. Переважна кількість подібних досліджень стосувалися винятково
встановлення впливу літер власного імені людини на його характер. Адже відомо, що кожна людина, яка
входить у матеріальний світ має свою дату народження, ім’я, прізвище, по-батькові, саме ці цифри й
літери впливатимуть на нього все життя. Ім’я являє собою набір букв і звуків, які вимовляються з певним
тембром, причому кожна літера має індивідуальне звучання. Ім’я складають звуки. Звук – це хвиля
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певної частоти, яка особливо впливає на живий організм. Різні імена – різні набори звуків і, відповідно,
неоднакові подразники, які, в свою чергу, впливають на різні структури мозку. У сучасній науковій
парадигмі метод, що встановлює етимологію та символіку імен отримав назву "ономатомансія", або
"ономансія" (Onomatomancie, Onomancie). У більш широкому розумінні, цей метод уможливлює аналіз
символічного значення літер. Назва цього мистецтва походить від давньогрецького "onoma", що означає
"ім'я" та "manteia", що перекладається як "пророцтво". Ця методологія застосовувалась протягом
багатьох століть для того, щоб визначити вплив літер імені на долю людини. Відзначимо, що першими і
палкими прихильниками ономатомансії були послідовники Піфагора.
Застосовуючи представлену вище методику, сучасна французька дослідниця О. Георг (A. Gheorghe)
[4] розподілила всі ініціалі (початкові літери) французької мови на 4 основні категорії згідно із їх
ступенем виразності: розумові (A, H, J, Q, S, Z), фізичні (D, E, F, M, N, O, V, W, X), емоційні (B, C, K,
L, T, U) та інтуїтивні (G, I, P). Прихильники ономатомансії (J. Dreyfus, J. Durand, О. Ф. Олександров,
М. О. Заренков, Т. М. Зюрняєва та інші) вважають, що всі букви, незалежно від їх місця в імені, несуть у
собі власну енергію, яка своїми вібраціями може позитивно або негативно впливати на людину. Саме
тому всі літери французького алфавіту було розподілено на три категорії: позитивні (A, C, E, G, J, K, L,
N, O, Q, S, T, V, X, Z), негативні (B, D, F, I, M, P, R, U) та нейтральні знаки (H, W, Y). Особливе місце
належить літерам імені, які передають на письмі голосні звуки, оскільки саме ці літери належать до
підсвідомого та можуть вказати на інстинктивні та емоційні реакції людини, якими вона не власна
керувати. Таким чином, люди у яких привалює у імені літера А можуть бути агресивними та
роздратованими; літера Е характеризує людей, які легко приймають все нове, І вказує на інтуїтивний,
непослідовний та суб’єктивний характер, О розкриває повільних, не дуже піддатливих особистостей, які
вміють контролювати свої емоції, U визначає пристрасні, артистичні якості людини.
Одна із сучасних спроб розшифрувати символіку літер французького алфавіту належить
Г. Г. Крючкову, який надає цифрове значення літерам, згідно із їх порядковими номерами в алфавіті [5:
107-109]. Автор стверджує, що вживання цифр, зрозумілих носію будь-якої мови, може надавати слову
нове значення у конкретному соціально-культурному середовищі. Наприклад, у французькому
менталітеті робітників типографій, які хотіли попередити про небезпечність або появу керівника, цифра
22 набула значення застереження, уваги. Так, французьке слово chef, що складається з чотирьох літер,
кожна з яких має порядковий номер в алфавітній системі (с – третя, h – восьма, e – п’ята, f – шоста) у
сумі відтворює саме цифру 22, таємне значення якої відоме лише обмеженому колу людей.
З огляду на символічне значення чисел, 26 літерних знаків французького алфавіту можна піддати
умовному розподілу, згідно з яким літери розширюють парадигму своїх символічних конотацій.
Перша група, яка складається з трьох перших літер – A, B, C – можуть представляти собою Первісні
Принципи будови Всесвіту, Божественну трилогію, три складові духовного світу. До другої групи належать 7
літер – D, E, F, G, H, I, J, – які віддзеркалюють Загальні Принципи Творіння. Третя група містить у собі 10
літер – K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, – які уособлюють Нумерологічні Принципи. Четверта група має у своєму
складі 6 останніх літер: U, V, W, X, Y, Z. Вона представляє собою ті Принципи, якими повинна оволодіти
людина для того, щоб досягти гармонії та відкрити для себе знання про будову світу.
Таким чином, духовний світ може бути символічно представлений 3 літерами – трилогією, де літера
A може символізувати A Творця, Буття, повітря, B – Божественну Мати, життя, воду, а C – Вселенський
Розум, осягнення, вогонь. Духовна триєдність Батько / Мати / Дух розглядається як віртуальна форма, на
основі якої створюється світ із його чисельними відгалуженнями. Цей символ троїчності Буття,
універсальна тріада у різних варіантах існує у багатьох культурах, релігіях та традиціях світу.
Відзначимо, що у мовній картині світу реалізація цього Принципу віддзеркалюється у французькому
іменнику a b c (n, m) – premiers éléments d'une science, d'une technique, base élémentaire d'une activité, в
якому всі три літери пишуться окремо, через пробіл.
Всесвіт упорядковується загальним принципам, які тримають його у абсолютно ідеальній рівновазі.
Ці принципи конденсуються в групі з семи літер французького алфавіту. Вона включає у собі такі
принципи як запліднення, полярність, множинність, гармонію тощо. Беручи за основу етапи
еволюційного розвитку людини, представлені сім літер можуть мати такі значення: D – запліднення,
оскільки літера D складається з прямої лінії, що відображає чоловіче начало, і кола, що представляє
жіноче начало; E – плід, це пояснюється тим фактом, що літера Е має форму плода; F / G – передають
полярність жіноче / чоловіче, де F (fille) / G (garçon); H – зріле життя; I – старість; J – кінець, смерть.
Наступна серія десяти літер від K до T наводить нас на нумерологічний принцип уявлення про
Всесвіт. Цей принцип дозволяє нам виявити тонкі відносини між літерами та цифрами. Насправді, в цій
серії подібність між літерами та цифрами очевидна. Наприклад: K – представляє цифру 1, оскільки її
основна частина – це вертикальна лінія (дві невеликі лінії можуть грати ту саму роль); L – своєю формою
здатна показати двійкову природу речей, а отже, літера L уособлює число 2; M – має три нахили, тобто
відображає цифру 3; N – перегорнута 4; O – співвідноситься із цифрою 5, це обґрунтовується тим, що
цифра 5 у індусів фіксується тотожною графічною формою (o), водночас, відповідний арабський аналог
також має чисельне значення 5; P – має форму перегорнутої 6;Q – відображає 7; R – за формою схожа на
8; S – на 9; T – має числову відповідність 10, оскільки вертикальна лінія відтворює цифру 1, а капелюх
символізує десятиріччя. Зауважимо, що десятка – символ, що відкриває таємницю універсальної
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природи. Десять – вінець творіння. Саме десятка вшановується як найбільш сакральне і повне число,
оскільки воно містить у собі всі числа та відображає повернення від одиниці до початкової порожнечі.
Літери U, V, W, X, Y, Z можна розглядати як два окремих типи, які містять по 3 знаки кожен. Літери
U, V, W мають відкритий простір та форму овалу чи трикутника, отже, представляють собою жіночу
основу. Літери X, Y, Z є графічними варіантами хреста – чоловічого початку. Варто зазначити, що
графічна форма W ілюструє два трикутника, тоді як Z – подвійний хрест. Отже, представлена група літер
символізує полярну категорію чоловіче / жіноче, взаємопроникнення двох принципів у єдину форму, яка
є одночасно статичною і динамічною. Число 6 – знак союзу і рівноваги. Вона також може асоціюватися з
зіркою Давида, що має два взаємопов’язані трикутники – один з вершиною вгору (чоловіче начало,
вогонь, небо), другий з вершиною вниз (жіноче начало, вода, земля). Якщо взяти до уваги, що знаки W та
Z є подвійними літерами, то французький алфавіт може нараховувати 28 знаків, як у арабській мові.
Таким чином, французький алфавіт репрезентує складну багатопланову систему літер-ідеограм, які
мають символічні конотації пов’язані, насамперед, з метафоричними поняттями буття. Отже, алфавіт,
подібно до мови, є метафізичним описом реальності, найважливіша функція якого полягає у тому, щоб
продемонструвати основні етапи еволюційного розвитку та допомогти людині пізнати процеси
духовного перетворення. У подальшому перспективним представляється більш детальне вивчення
окремих літер-ідеограм усередині французької мовної системи.
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Сидельникова Л. В. Французский алфавит как упорядоченная система символов.
Статья посвящена изучению символической природы алфавитного письма. В представленной статье
исследедована семиотика латинского и французского алфавитов, установлена символическая
коннотация буквенных знаков, их соотношение с числом, систематизированы и классифицированы
буквы символы современного французского письма. Доказано, что французский алфавит представляет
собой упорядоченную систему образов, тем самым раскрывает метафизическую функцию современной
французской письменности.
Sydelnykova L. V. The French Alphabet as the Ordered System of Symbols.
The article deals with the study of the symbolic nature of the alphabetic written language. The presented article
researches the semiotic of the Latin and French alphabets, establishes the symbolic connotation of French literal
signs, their correlation with the number, systematizes and classifies the letter symbols of the modern French. It is
proved that the French alphabet is the well-organized system of images, at the same time exposes the
metaphysical function of the modern French written language.
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ОРИГІНАЛЬНА МЕТАФОРА ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ОЧУДНЕННЯ
Статтю присвячено аналізу метафори як засобу реалізації очуднення у художньому тексті. Розглянуто
різні підходи до визначення метафори. У статті досліджено концептуальну авторську (оригінальна)
метафору, її оцінний та образний аспекти. Оригінальна метафора визначається як основоположний
стилістичний засіб вираження очуднення. Виділено антропоцентричний і анімалістський аспекти як дві
основні техніки очудненого зображення предметів і явищ.
Протягом останніх десятиліть розвитку лінгвістики фокус наукового інтересу змістився від опису
специфіки мовних процесів до виявлення глибинних механізмів, які їх спричиняють. Лінгвістичні студії
вийшли на якісно новий рівень дослідження одиниць мови і мовлення. У зв’язку з цим отримали
поширення такі сучасні напрями лінгвістичної науки, як когнітивна поетика і когнітивна лінгвістика [13]. Стрімкий розвиток вищезазначених галузей знання надав теоретико-методологічного підґрунтя для
дослідження стилістичних одиниць художніх текстів як засобів естетичної об’єктивізації мисленнєвої
діяльності автора та втілення художньої картини світу. Поява нової наукової парадигми – когнітивної
лінгвістики – сприяла вивченню метафори як елемента мови і мислення.
У роботі очуднення досліджується як засіб вираження індивідуально-авторського сприйняття
художньої картини світу. Очуднення – це універсальний стилістичний прийом, система нетрадиційних
художніх засобів, що використовується автором з метою загострення уваги та емоціях читача до
зображуваного сюжету, явища чи образу [4]. В аспекті когнітивного метафоричного підходу очуднення
вперше розглядається як загальний когнітивний механізм, який дає можливість вивчати приховані
явища, що відбуваються у свідомості людини і пов’язані з відображенням та осмисленням оточуючого
середовища. Створені очудненням нові концепти мовної картини світу синтезують абстрактне і
конкретне; вони є результатом взаємодії і пізнавальних процесів, емпіричного досвіду, мовної
компетенції індивіда.
В основі очуднення лежить оригінальна (авторська) метафора, яка порушує категоріальні кордони і
сприяє формуванню незвичних, оригінальних смислових значень. Існує низка термінів, які
використовуються для позначення художньої метафоричної номінації (художня, поетична, тропеїчна,
індивідуальна, оригінальна, авторська, оригінально-авторська, творча) [5]. У дослідженні
використовується термін авторська (оригінальна) метафора, оскільки він включає характеристики,
властиві іншим термінам (наприклад, індивідуально-творчий характер, окказіональність). Ми ставимо за
мету дослідити як прийом очуднення реалізується в художніх текстах через стилістичний засіб –
метафору. Матеріалом дослідження є художні твори А. Сьюелл, Е. Хемінгуея та Р. Бредбері.
Ще з часів античності метафора як риторичний прийом та стилістичний троп привертала увагу
вчених, філософів та ораторів, які розглядали її здебільшого в межах риторики. Класичним стало
тлумачення метафори як імпліцитного порівняння метафоричного значення виразу з прямим, що
ґрунтується на аналогії чи подібності. Метафора класифікується як фігура мовлення, стилістичний засіб
на підставі порівняння. Як зазначає Н. Арутюнова, "зростання теоретичної цікавості стосовно метафори
стимульоване збільшенням її присутності в різних видах текстів, починаючи з поетичного мовлення й
публіцистики та закінчуючи мовами різних галузей наукового знання" [6: 31]. Отже, метафора поступово
перетворювалася в лінгвістичній свідомості із тропа, поетичного засобу на засіб повсякденного життя
людини, фундаментальну ознаку мови, спосіб мислення.
Переворотом наукової парадигми та якісно новим підходом до трактування метафори, яка до того часу
розглядалася в межах субституційної теорії та інтеракційної теорії, запропонованої М. Блеком, стала
когнітивна теорія концептуальної метафори Дж. Лакоффа та М. Джонсона, що з’явилась у другій половині
XX ст. Згідно з цією теорією, метафора є використанням знака однієї концептуальної сфери на позначення
складника іншої, притаманна повсякденній мові й мисленню людини, а не лише художньому мовленню, і
керується набутим у процесі спільної діяльності досвідом [7; 8]. Актуальність дослідження авторської
метафори як засобу реалізації очуднення зумовлена її здатністю до відображення ситуацій художньої
дійсності, зокрема до вербалізації фрагментів образної картини світу. Запропонована теорія реалізації
очуднення видається перспективною для дослідження концептуальних явищ у художній літературі.
Когнітивне моделювання процесу очуднення передбачає виявлення співвідношення та взаємодії
семантики очуднення і знань, що лежать в їх основі. Ці знання представлені у вигляді уявлень, образів,
концептів. Варто зазначити, що автори теорії концептуальної метафори розуміють метафору широко,
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об’єднуючи під цим поняттям власне метафору (перенесення за подібністю), метонімію й такі її
різновиди як синекдоха і металепсис, а також гіперболу, літоту, синкретичні тропеїчні засоби тощо. Дж.
Лакофф вважає, що у свідомості людей зберігається велика кількість конвенціональних образів
навколишнього світу, на які, звісно, проектуються особливості певного культурного середовища, до
якого вони належать. Образи формуються на основі нашого досвіду і утворюють так звані образи-схеми
(image schemas). Конвенціональні образи мають підсвідомий характер і не залежать від контексту. Такі
образи є основою для утворення нових і сприяють розумінню старих значень [8].
Властивості і механізми очуднення потребують сукупності стилістичних засобів їхнього вираження в мові.
На нашу думку, в основу очуднення покладено авторські концептуальні метафори, які поєднують конкретні
та абстрактні сфери знань і сприяють розумінню образного значення очуднених предметів і явищ. Серед усіх
можливих шляхів реалізації прийому очуднення домінуючими є метафоризація, гіперболізація, перифраз,
авторське порівняння та частково метонімізація. Вони обумовлені здатністю свідомості людини до
сприйняття та відображення явищ, предметів тощо за допомогою інших явищ або їх частин.
Автор, як творець тексту художнього твору, створює складне, багатошарове індивідуальне
сприйняття об’єктів дійсності. Зображувані в художньому творі предмети, є частиною авторського
концепту дійсності, вони дають можливість читачу ознайомитися зі світоглядом автора [9], який впливає
на систему образів художнього твору, його композицію, семантичну структуру. Визначаючи місце
метафори в системі образних засобів мови, варто наголосити, що метафора більш "вільна", ніж інші
виразні засоби [10]. Як засіб реалізації очуднення, метафора виражає суперечливість вражень, відчуттів
чи почуттів. В метафорі зіставлені об’єктивна, очуднена від людини дійсність і світ, вихід до безкінечних
комбінаторних можливостей [6: 18].
Ми розуміємо метафору як перенесення імені на основі подібності об’єктів. Варто зазначити, що
метафоричні переноси підпорядковуються досить чіткій закономірності й завжди здійснюються у чітко
визначених напрямках, серед яких виокремлюються такі типи взаємодії концептуальних сфер:
ПРЕДМЕТ→ПРЕДМЕТ;
ПРЕДМЕТ→ЛЮДИНА;
ПРЕДМЕТ→АБСТРАКТНЕ
ПОНЯТТЯ;
ТВАРИНА→ЛЮДИНА; РОСЛИНА→ЛЮДИНА; ЛЮДИНА→ЛЮДИНА тощо [7]. В основі
метафоричного переносу лежить антропометричний погляд на світ – всі компоненти дійсності
концептуалізуються й категоризуються з позиції людини у певній системі знань.
За даними проведених досліджень видається можливим виокремити дві основні техніки очуднення
зображених об’єктів: антропоцентричний аспект (очуднений погляд людини, дитини) і анімалістський
аспект (очуднений погляд тварини). Спочатку розглянемо анімалістський аспект. Зокрема, в оповіданні
А. Сьюелл "Black Beauty" історію свого життя за задумом автора розповідає синяво-чорний жеребець.
Оповідання від імені чотириногого героя дозволяє читачеві "приміряти" на себе кінську шкуру. За
допомогою авторської метафори створюється очуднене розуміння звичного для людини поняття –
поїзду: "I shall never forget the first train that ran by. I was feeding quietly near the pales which separated the
meadow from the railway, when I heard a strange sound at a distance, and before I knew whence it came-with a
rush and a clatter, and a puffing out of smoke-a long black train of something flew by, and was gone almost
before I could draw my breath" [11]. Концептуальна метафора ПОЇЗД як КЛУБОК ДИМУ яскраво виражає
очуднене, деавтоматизоване сприйняття конем звичного людині поняття.
В оповіданні Е. Хемінгуея "The short happy life of Francis Macomber" під час полювання головних
героїв розповідь ведеться від імені третьої особи – лева. Автор таким чином віддалено відкриває перед
нами погляд тварини на певні речі, а саме відчуття болю, коли в нього потрапляє куля. Завдяки прийому
очуднення письменник розкриває таємницю того, що відчував лев перед смертю:"Then watching the
object, not afraid, but hesitating before going down the bank to drink with such a thing opposite him, he saw a
man figure detach itself from it <…> solid bullet that bit his flank and ripped in sudden hot scalding nausea
through his stomach. He trotted, heavy, big-footed, swinging wounded full-bellied, through the trees toward the
tall grass and cover, and the crash came again to go past him ripping the air apart. Then it crashed again and
he felt the blow as it hit his lower ribs and ripped on through, blood sudden hot and frothy in his mouth, and he
galloped toward the high grass where he could crouch and not be seen <…>" [12]. Концептуальна метафора
БІЛЬ – це СТРАХ виражає відчуття лева, коли його шкіру прострілює куля. Він відчуває, як вона тріщить
і куля пронизує його внутрішні органи. Біль – це незвичне для нього усвідомлення загибелі.
У ході аналізу нам видається доцільним виокремити як об’єкти очудненого опису наступні
семантичні макрополя: "ЛЮДИНА ТА ЇЇ ОЗНАКИ", "ПРИРОДА", "АБСТРАКТНІ і КОНКРЕТНІ
ЯВИЩА". У семантичне макрополе "ЛЮДИНА ТА ЇЇ ОЗНАКИ" входить опис зовнішнього вигляду
людини; здібності та інтелект; вік та досвід; характер; поведінка; психічний, фізичний стан людини,
емоції, почуття. Семантичне макрополе "ПРИРОДА" включає описи природних явищ та інтер’єру.
Семантичне макрополе "АБСТРАКТНІ і КОНКРЕТНІ ЯВИЩА" охоплює, як приклад, очуднене
зображення таких понять, як смерть, кохання, добро, зло, краса, дитинство, радість.
Так, в оповіданні Р. Бредбері "The Dandelion Wine" концептуальна метафора КУЛЬБАБИ – це ЛЕВИ
передає оригінально-авторське, очуднене сприйняття квітів: Lions <…> stare, and they burn a hole in your
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retina <…>" [13]. Вищезгаданий уривок є не лише прикладом використання авторської метафори
dandelions were the lions як засобу реалізації антропоцентричного аспекту очуднення. Варто зазначити,
що автор вдається до прийому стилістичної конвергенції.
Конвергенція (термін, введений М. Ріффатером) – це акумулювання багатьох стилістичних прийомів
та засобів, які виконують єдину стилістичну функцію [14]. Найчастіше під поняттям єдина стилістична
функція опису розуміють використання засобів різних рівнів: логічних, синтаксичних, фонетичних [1:
81]. Конвергенція виражена оригінальною розгорнутою метафорою, паралельними конструкціями.
Більше того, слова dandelions і lions мають спільну морфему – lion. Тобто, звичайні квіти порівнюються з
левами на основі етимології їх назв.
Авторська концептуальна метафора КУЛЬБАБИ – ДИТИНСТВО – це оригінальний засіб передати
ставлення головного героя до незабутнього дитинства, з яким було пов’язане виготовлення кульбабового
вина: "Hold summer in your hand, pour summer in a glass, a tiny glass of course; change the season in your
veins by raising glass to lip and titling summer in" [13].
Один із найцікавіших випадків реалізації стилістичного прийому очуднення – погляд дітей на звичні
нам абстрактні поняття: смерть, добро, дитинство, краса. Так, головний герой оповідання Р. Бредбері
"The Playground", батько 3-річної дитини, бажаючи відгородити сина від знущань однолітків,
перетворюється на маленького хлопчика і займає його місце. Він називає дитячий майданчик пеклом, а
дітей – хитрими, жорстокими звірами: "The playground was the hell. And no one in the hot, milling heap
contradicted him" [13].
За допомогою оригінальної авторської метафори автор демонструє негативне ставлення головного
героя до дитинства, його страх і безвихідь. Іншим прикладом є зображення смерті в оповіданні "The
Dandelion Wine": "Death was the waxen effigy in the coffin when he was six and Great-grandfather passed
away, looking like a great fallen vulture in his casket, silent, withdrawn...death was his little sister one morning
when he awoke at the age of seven, looked into her crib, and saw her staring up at him with a blind, blue, fixed
and frozen stare…death was the Lonely One, unseen, walking and standing behind trees, waiting in the country
to come in…that was death" [13]. Авторські метафори death was the waxen effigy in the coffin, death was his
little sister, death was the Lonely One та концептуальна метафора СМЕРТЬ як ЖИВИЙ ОБ’ЄКТ створюють
індивідуальний очуднений образ абстрактного поняття смерть очима дитини, яка не розуміла значення
смерті, проте бачила її наслідки, а саме її неминучість і страх. Аналіз механізмів реалізації очуднення у
творах Р. Бредбері показує, що найчастіше автор вдається до авторської метафори, метафори-загадки,
авторського порівняння та гіперболи.
Отже, очуднення визначається як індивідуально-авторський прийом, що має концептуальний, а не
лише стилістичний характер. Основним аргументом на користь таких уявлень є метафорична природа
більшої частини абстрактної лексики та широке розповсюдження метафор, пов’язаних з безпосереднім
досвідом людини. Залежно від художньої картини світу звичні поняття та явища очуднюються і
деавтоматизуються.
Індивідуальне ставлення письменників до зображуваних предметів проявляється в назвах їх творів, в
метафоричному описі абстрактних понять та явищ. Встановлено, що в основі очуднення лежить
метафора-загадка, авторська (оригінальна) метафора. За даними проведених досліджень виділено дві
основні техніки очуднення зображених об’єктів: антропоцентричний та анімалістський аспекти
очуднення. Перспективою для подальшого дослідження є застосування порівняльного аналізу
механізмів реалізації очуднення, а також отримання нових даних при комбінуванні творів американських
та англійських письменників різних жанрів.
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Сингаевская А. В., Купчишина Ю. А. Оригинальная метафора как способ реализации остранения.
Статья посвящена анализу метафоры как средства реализации остранения в художественном тексте.
В ней рассматриваются различные подходы к определению метафоры, в частности концептуальной
авторской метафоры, ее оценочный и образный аспекты. В статье систематизированы основные
свойства оригинальной метафоры. Авторская метафора определяется как основополагающее
стилистическое средство выражения остранения. Выделены антропоцентрический и анималистский
аспекты как две основные техники остраненного изображения предметов и явлений.
Syngaivs’ka A. V., Kupchyshyna Yu. A. The Original Metaphor as the Realization Device of the Defamiliarization.
This article deals with the analysis of metaphors as a means of implementing defamiliarization (ostranenie) in
the literary text. The different linguistic approaches to the definitions of the metaphor are given. The
conceptual original metaphor in particular, its evaluative and imaginative aspects are studied in the article.
The basic properties of the original metaphor are systematized. The original metaphor is also defined as a
fundamental stylistic means of expressing the defamiliarization notion. The human, nature, abstract and
concrete notions are defined as the main objects of defamiliarization. The thorough attention is paid to the
basic techniques of the defamiliarized objects: the anthropocentric and the animalistic aspects.
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НЕГАТИВ У КОМУНІКАЦІЇ, ЧИ МАНІПУЛЯТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ
КОНФЛІКТНОГО СПІЛКУВАННЯ: ДОСЛІДНИЦЬКІ ПОСТУЛАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ
У статті узагальнено теоретичні постулати щодо розуміння природи конфліктної комунікації,
вербалізації негативної оцінки, переваги мовних засобів вербалізації негативної оцінки порівняно із
мовними засобами омовлення позитиву, що зумовлено чинністю комунікативних законів загалом,
психологічною природою людського єства. Узагальнено відомості щодо мотивації негативної
(конфліктної) комунікації, породження її стратегії і тактик, виокремлено дослідницькі перспективи.
У проблематиці сучасної комунікативної лінгвістики основне місце обіймає прагматичний підхід до
вивчення комунікативної маніпулятивної стратегії позитиву, оскільки природно, що людина прагне до
моделювання позитиву в своїй щоденній комунікацїї. Самі принципи спілкування (Принцип Кооперації
(Співробітництва) Г. Грайса і Принцип Ввічливості (Етикетності) Дж. Ліча), як відомо, проектують і
забезпечують, насамперед, ефективність неконфліктної комунікації, регулюють комунікативну поведінку
обох сторін в процесі спілкування і базуються на конкретних комунікативних категоріях (комунікативна мета,
комунікативний намір) і критеріях (критерій істинності, критерій щирості). Принцип як найзагальніша вимога
до процесу комунікації загалом висуває вимоги до всіх учасників спілкування і зреалізовується засобом
виконання правил – максим спілкування, що складаються із постулатів – конкретних формул-приписів.
Звичайно, все зазначене повинно проектуватися на успішну й ефективну комунікацію.
Проте, на жаль, комунікативне вираження негативу не менше, а, як видається, швидше навіть більше
поширено в повсякденному мовленні комунікантів в усіх, без винятку, лінгвокультурах. Ця тенденція є
універсальною. Мета статті – узагальнити теоретичні постулати щодо розуміння природи кофліктної
комунікації. Об'єкт дослідження – конфліктна комунікація. Предмет – вербалізація негативної оцінки
під час конфліктної ситуації.
Мовознавці вже давно помітили факт збільшення кількості мовних засобів для номінації негативу,
омовлення негативної оцінки, її граматикалізації, зокрема про це писали Ю. Апресян, Н. Арутюнова,
О. Вольф, М. Гловінська, О. Столярова, Т. Космеда [1] та інші дослідники. О. Столярова доводить,
наприклад, що в середньому щодесяте слово в російському розмовному мовленні належить до лексикосемантичного поля "Поганий" і можна стверджувати, що негативна оцінка присутня майже в кожному ЛСП
розмовного мовлення [2: 188]. На асиметричність мови щодо здатності вербалізувати позитивну і негативну
оцінку на користь останньої вказують Ю. Апресян і М. Гловінська, які зауважують, що лексика негативної
оцінки набагато різноманітніша й багатша [3: 11]. Т. Космеда провела деякі підрахунки: вона помітила, що
слова із семантикою позитивної оцінки, наприклад, такі, що містять компонент благо з плином часу
зникають із повсякденного обігу в межах комунікативної поведінки української лінгвокультури, а,
відповідно, зникають з активного словника, зокрема зі 150 слів, що містять компонент благо, зафіксованих
в словниковому складі українців у ХVІІІ ст., сьогодні залишилося менше третини [1].
Теоретичні засади конфліктної комунікації розпочали вивчати в межах актуалізованої сьогодні
прагматичної лінгвістичної парадигми. Опис комунікативних невдач, їх типологію пропонують в
українському мовознавстві Ф. Бацевич [4-8], а в російському – О. Єрмакова [9]. Основні категорії
конфлікту схарактеризував в україністиці А. Ішурматов [10], І. Фролова скерувала увагу на особливості
його вираження в українській лінгвокультурі [11]; Н. Муравйова [12], К. Сєдов і Л. Шкатова та деякі інші
вчені описали деякі внутрішньожанрові стратегії конфлікту, насамперед, сварку і ущипливість на
матеріалі російської мови [13; 14]; українська дослідниця О. Фадєєва сфокусувала свою увагу на
особливостях вираження конфліктних стратегій і тактик в англійській лінгвкультурі [15] і т. д. Проте до
цього часу відсутні праці, в яких би було проведено порівняльний аналіз репрезентаціїї конфлікту,
комунікативного негативу, схарактеризовано відповідні мовленнєві жанри і мовленнєві засоби.
Зауважимо, що в основних законах комунікації також виразно відображено постулат, що позитивне в
комунікації сприймається як норма, а негативне завжди, притягає, приваблює. Це пояснюють
психологією людського єства.
Комунікативні закони, як відомо, складалися в процесі поступу суспільства і закріплювались у
стереотипах поведінки, мислення, мовлення. Під поняттям комунікативний закон традиційно розуміють
"найзагальнішу об’єктивну закономірність процесу комунікації, що виявляється в межах
неконфронтативного дискурсу і неконфронтативних стратегій комунікації" [8: 56]. Чинність
комунікативного закону виявляється у тому, що сформовані між учасниками типової комунікативної
ситуації взаємозв’язки повторюються незалежно від того, хто бере участь у спілкуванні, з якою метою, в
якій ситуації; закон як істотні, стійкі, повторювані зв’язки між комунікативними явищами реалізується
незалежно від конкретних умов і конкретної ситуації спілкування.
© Сліпецька В. Д., 2012
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У лінгвістичній науковій літературі виокремлюють в середньому до 20 основних законів комунікації
(праці Ф. Бацевича, Й. Стерніна, Н. Формановської та ін.). Виокремимо серед них ті, що віддзеркалюють
виключно налаштування на конфлікт, непорозуміння, тобто негатив, назвемо й ті закони, що залежно від
налаштування мовця можуть моделювати або позитив, або ж комунікативний негатив.
(1) Закон дзеркального розвитку спілкування пояснюють як наслідок імітації комунікантами стилю
один одного в процесі спілкування, що здійснюється підсвідомо, автоматично. Якщо один із мовців
виражає негатив, то й інший буде виражати те саме. Цей закон стосується моделювання як позитиву, так
і негативу в мовленні.
(2) Закон емоційного пригнічування логіки. Перебуваючи в збудженому емоційному стані, людина
втрачає фізіологічну можливість мислити та діяти логічно й послідовно, здійснювати контроль над
собою, погано говорить і не сприймає спрямоване до неї мовлення. Цей закон характеризує можливість
реалізації виключно негативної комунікації.
(3) Закон мовленнєвого самовпливу. Мовець сам впливає на власну свідомість засобом словесного втілення
(вербалізації) певної ідеї або емоції; психологи називають такий процес самонавіюванням. Якщо ідеї чи емоції
позитивні, то й наслідок позитивний, а якщо негативні, то відповідно маємо негативну комунікацію.
(4) Закон прискореного поширення негативної інформації. Дію цього закону розуміють як тенденцію
негативу до прискореного поширення в соціумі у викривленій, емоційно забарвленій формі, що
стимулюється відсутністю достовірної інформації. "Люди немов газети: про погане розповідають довго і
з задоволенням, а про гарне ледь згадують…" [16]. У цьому афоризмі репрезентовано сутність названого
закону, що засвідчує: людям більше подобається негативна інформація, вона їх приваблює, оскільки
такий підхід дає можливість людині, як зауважують психологи, виправдати себе, свою поведінку,
мовляв, усі здатні робити погано.
(5) Закон притягання критики. Дію цього закону фахівці описують як підвищення інтересу соціуму
до об’єкта, що виокремлюється на загальному тлі, зокрема критика може бути спрямована на
комунікативну поведінку індивідуума, що відхиляється від загальноприйнятих норм поведінки,
зовнішнього вигляду, спілкування тощо. Цей закон також мотивує наявність негативу в комунікації.
Наступний закон "виправдовує" негатив за умови надмірного мовлення, що часто дуже дратує людей
і може викликати негативну мовленнєву реакцію. Отже, (6) Закон ритму спілкування розуміють як
чергування говоріння (мовлення) / мовчання в процесі комунікації, що передбачає діалогічну побудову
мовлення. Однак якщо цей закон спроектувати на комунікативний простір загалом, то в його межах
можна виокремити умови, що можуть призводити до конфліктної ситуації. Передусім, розглянемо
параметричні характеристики можливих учасників конфліктного спілкування: а) за фізіологічним або
природним статусом (п’яний / тверезий, розумний / дурний); б) за соціальними чинниками
(багатий / бідний,
ворог / побратим,
жінка / чоловік);
в) за
кількістю
співрозмовників
(індивідуум / соціум,
індивідуум / індивідуум);
г) за
емоційним
станом
(добрий / сердитий,
сміятися / плакати, мовчати / кричати); д) за скерованістю стосовно адресата (добро / зло,
активний / пасивний); е) за метою спілкування (позичальник / боржник, гість / господар) тощо.
(7) Закон самовиникнення інформації діє внаслідок відсутності достовірної, правдивої інформації і
виявляється у формі самопородження чуток, що, передусім, мотивовано психологічними, соціологічними,
культурологічними, комунікативними, політологічними або іншими чинниками. Чутки, як правило,
позитивними не бувають, оскільки негатив приваблює більше; позитив розглядають як норму, а цікавим є
саме те, що репрезентується як відхилення від норми. Чинність цього закону породила "чорний піар", що
сьогодні має популярність. Цей закон актуалізований у сучасному українському комунікативному просторі,
особливо в політичній риториці. Щодо такого явища, як пліткарство, то воно має давню традицію в
українському соціумі і неодноразово описувалося у художній літературі. Щодо нього в професійній сфері
юристів, міліціонерів існує навіть жаргонізм – "запустити дезу", тобто дезінформувати. Вочевидь, про це
розмірковують науковці, що характеризують мовлення представників відповідних професій. Така робота
здійснюється і в межах нового наукового напряму, що має назву лінгвоперсонологія.
(8) Закон спотворення інформації ("зіпсутий телефон") детерміновано порушеннями, зумовленими
подовженням комунікативного "ланцюжка", як наслідок – інформація потрапляє під суб’єктивний вплив
кожної ланки й може деформуватися так, що, повертаючись до першого відправника, навіть змінює свій
зміст, наголосимо – переважно на негативний.
Традиції спілкування внаслідок прогресивного відтворення законів поступово унормовуються, утворюючи
підґрунтя для формування комунікативних правил – "рекомендацій до спілкування, які склалися в суспільстві
й віддзеркалюють комунікативні традиції певного етносу" [7: 37, 54]. Правила формуються на теренах
практики спілкування з урахуванням її результативності та приймаються і визнаються на підставі загального
узгодження; невиконання загальновизнаних правил суспільство засуджує [12]. Сьогодні вчені працюють над
укладанням мовленнєвого професійного етикету, мовленнєвого професійного кодексу. На жаль, порушення
правил мовленнєвого етикету призводить до конфліктних ситуацій, передусім, це комунікації в таких сферах,
як медицина і педагогіка. У наш час необережне слово медика чи вчителя, викладача може спричинити до
трагічних наслідків. Простежуємо суїциди школярів як реакція на мовленнєві вчинки викладачів, летальні
наслідки внаслідок омовлення медичних вироків і под.
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дослідницькі постулати і перспективи

Комунікативну стратегію визначають як складник програми планування, проведення й керування
комунікативної дії (дискурсу) із метою досягнення кооперативного результату, ефективності, а також як
комплекс мовних дій, скерованих на досягнення результату (наслідку) комунікації. Проте комунікативна
стратегія "чорних піарщиків" налаштована на негатив, отже, на жаль, варто вивчати і такий ракурс
стратегій, щоб навчити людей запобігати "втягуванню" їх у конфліктну комунікацію. Афоризм мудреців
про те, що у сварці винуватий той, хто розумніший, потребує поширення і тлумачення.
Комунікативні тактики – це сукупність прийомів і методів, лінія мовленнєвої поведінки на конкретному
етапі комунікативної взаємодії, скерованої на отримання бажаного ефекту чи запобігання ефекту небажаного.
Як видається, потрібні посібники для масового читача, в яких би в доступній, популярній формі ці тактики
було репрезентовано. Український громадянин послуговується, насамперед, постулатами, викладеними у
книжках Д. Карнеги, що перекладені українською чи російською мовами, але те, що властиво для комунікації
в американській лінгвокультурі, не завжди прийнятно для комунікативного процесу, що моделюється на
інших національних традиціях, на інших соціумних ситуаціях, а тому поради Д. Карнегі не завжди "діють" в
українському мовному середовищі. Відмінності варто виявляти й описувати.
Відповідно до засобів спілкування, як відомо, комунікація може бути вербальною і невербальною.
Вербальна комунікація передбачає інформаційний обмін, взаємовплив, формування дискурсів за
допомогою мовного коду, невербальна – за допомогою паравербальних (паралінгвістичних) засобів, що
супроводжують або заступають мовлення. Знову-таки в українському мовному просторі поширюються
запозичені жести, часто агресивні, що й призводить до конфлікту. На жаль, до цього часу в україністиці
відсутній словник жестів, що мотивовані національною традицію. Натомість іноземна кіноіндустрія, що
заполонила наш культурний простір, привносить у мовну свідомість і чужі, переважно агресивні, жести,
використання яких, звичайно, також провокує конфлікт, непорозуміння.
У площині вербальної комунікації мовлення зреалізовується конкретними мовленнєвими жанрами –
складниками дискурсу (тексту), типової побудови мовного коду, що пов'язаний із відповідними
ситуаціями і створений для передачі певного змісту (комунікативного смислу), серед них, звичайно й
такі, що репрезентують негатив, кожний із яких потребує всебічного опису, відповідної інтерпретації,
наприклад вихваляння, скарга, зауваження, сварка, погроза, звинувачення, наговір, образа, залякування,
ущипливість та ін. [4; 5].
Отже, станом на сьогодні у вітчизняній лінгвістиці є відносно небагато праць, у яких розглянуто
явище конфліктної (негативної комунікації), зокрема не досліджено мовний аспект маніпуляцій в
конфліктній комунікації, відсутня вичерпна класифікація комунікативних стратегій, їх тактик та
прийомів, що функціонують у різних типах дискурсу.
Перспектива дослідження полягає в тому, що сьогодні виникла нагальна необхідність дослідити
маніпулятивні тактики конфліктної комунікації, з’ясувати прийоми здійснення маніпулятивного впливу
лексико-фразеологічними морфолого-синтаксичними та стилістичними засобами; є потреба розробляти
комунікативні стратегічні системи української та інших мов і репрезентувати типології відповідних
мовленнєвих тактик: при цьому потребують виокремлення й опису основна та периферійні тактики.
"Білою плямою" комунікативної лінгвістики на сьогодні залишається проблема дослідження прямих і
непрямих способів негативного оцінювання адресата й виявлення зневаги до нього.
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Слипецкая В. Д. Негатив в коммуникации, или манипулятивные стратегии и тактики
конфликтного общения: исследовательские постулаты и перспектива.
В статье обобщены постулаты относительно понимания природы конфликтной коммуникации,
вербализации негативной оценки, преимущества языковых средств вербализации отрицательной оценки
по сравнению с языковыми средствами вербализации позитива, что обусловлено действенностью
коммуникативных законов в целом, психологической природой человеческого естества. Обобщены
сведения относительно мотивации негативной (конфликтной) коммуникации, порождения ее
стратегии и тактик, названы исследовательские перспективы.
Slipets’ka V. D. The Negative in the Communication, or the Manipulative Strategies and Tactics of the
Conflict Communication: the Investigation Postulates and Perspectives.
The article focuses on the generalization of the theoretical postulates concerning the understanding of the
conflict communication origin, the verbalization of the negative estimation, the predominance of the speech
means of the negative estimation verbalization in the comparison with the speech means of the positive
verbalization, that is caused by the communicative laws in general, the psychological nature of a human being.
The reasons for the negative (conflict) communication motivation, the origin of its strategies and tactics have
been generalized, the investigation perspectives have been determined.
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ВЕРБАЛІЗАТОРИ ДАВНЬОГЕРМАНСЬКОГО ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО
КОНЦЕПТУ ДОЛЯ (WYRD / ÖRLÖG)
У статті проаналізовано лексичні одиниці, що вербалізують давньогерманський лінгвокультурний
концепт ДОЛЯ, запропоновано їхню етимологічну реконструкцію та мовний ареал розповсюдження.
Виділено дві групи лексем: до першої належать одиниці, виокремлені з текстів західних германців, до
другої – з манускриптів північних германців. Окрім цього, виділено семантичні характеристика
концепту ДОЛЯ з урахуванням лексико-семантичного та етимологічного аналізів, що розкривають
культурологічну складову концепту.
Взаємозв’язок мови й культури є однією із актуальних мовознавчих проблем сьогодення,
розв’язання якої відбувається у річищі лінгвокультурологічної парадигми. Серед лінгвістів усталилася
думка про те, що мова – це "дзеркало культури" народу, вмістище й засіб трансляції культурних
цінностей між поколіннями, важливий інструмент пізнання дійсності.
Поняття долі та засоби його мовного вираження неодноразово ставали предметом аналізу у межах
сучасної лінгвістичної науки [1-3]. Попри розробленість питання є певні лакуни у дослідженні даного
концепту, а саме з урахуванням етимологічних розвідок лексем на його позначення та мовного ареалу
розповсюдження.
Метою роботи є вивчення лексичних одиниць на позначення давньогерманського концепту ДОЛЯ та
ідентифікація цих лексем за походженням. Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань:
виокремити лексеми на позначення давньогерманського концепту ДОЛЯ; надати етимологічний аналіз
запропонованих мовних одиниць; визначити мовний ареал розповсюдження наведених одиниць.
Важливим фактором зростання інтересу до поняття долі є принцип антропоцентризму, який повертає
людині статус "міри усіх речей" та ставить її у центр дослідницьких інтересів лінгвістів.
Лінгвокультурологія, сформована на засадах антропоцентричної парадигми, ставить на новий щабель
наукового пізнання успадковану від філософії, культури, етнографії та попередніх етапів розвитку
мовознавства проблему зв’язків між мовою та культурою. Представники даного лінгвістичного напряму
трактують мову як засіб інтерпретації людської культури, як культурний код нації, глибинний аналіз
якого дає можливість зануритися в особливості моделей світосприйняття, культурних норм та традицій
певного етносу.
З розуміння лінгвокультурного концепту як плану змісту мовного знака виходить, що, окрім
предметної віднесеності (значення) та змістової наповненості, він включає також культурно-етнічний
компонент, який визначає специфіку семантики одиниць природної мови та відбиває "мовну картину
світу" її носіїв. У нашому дослідженні ми вивчаємо саме значення слів, вербалізаторів
давньогерманського концепту ДОЛЯ, отриманих із давньогерманських словників, авторами яких є
Дж. Босворт [4], Г. Зьога [5], з індогерманського етимологічного словника Дж. Покорного [6] та ін.,
оскільки "лексичне значення, зафіксоване у словнику, є тим, що люди мають на увазі, коли вживають
слово" [2: 236]. У нашій праці ці слова будуть позначати "індивідуальну фізіономію уявлень" давніх
германців про долю, "від уявлення про яку людина не може відвернутися, так само як вона не спроможна
зняти з себе своє обличчя" [3: 307-323].
Будь-який концепт, як правило, співвідноситься більш ніж з однією лексичною одиницею. У нашій
роботі ми виокремили найуживаніші лексеми – іменні частини мови: іменники, прикметники на
позначення концепту ДОЛЯ, серед яких ми виділяємо дві групи. До першої належать слова, що
вживаються на його позначення у текстах західних германців, до другої – у текстах північних германців.
Західногерманська група містить такі лексеми:
(а) іменник wyrd, що має значення "доля; те, що має відбутися або вже відбулося" (пор.: двн.-сакс.
wurd, двн.-в.-нім. wurt, двн.-ісл. urð) [4: 1288]. Наведемо контексти його вживання, вилучені із
давньогерманських писемних пам’яток:
(1) двн.-англ. He þe mæg soð gecyðan, | onwreon wyrda geryno [7: 588-589] – "він може розкрити тобі долю";
(2) двн.-в.-нім. wewurt skihit [8: 49] – "доля справдиться";
(3) двн.-сакс. anttat uurd fornam Erodes thana cuning [8: 761-762] – "доки доля не забрала короля Ірода".
Його внутрішня форма є відносно прозорою: цей іменник походить від прагерманського *uurþiz,
утвореного за аблаутом від і.-є. *uuerþ, для якого постулюють значення "робитися, відбувати(ся),
перетворюватися; неминуче має відбутися" (нім. werden). Л. Міттнер, наприклад, схильний шукати пояснення
етимології слова wyrd у містичному контексті світопорядку як віддієслівне утворення від і.-є. *uert"повертати(ся)", "обертатися", тобто як "поворот" або "поворот земної осі". На його погляд ця лексема
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відтворює ідею життєвих циклів, народження й смерті, досягнення зрілості та згасання, тобто циклічного руху
як символу вічності [1: 269]. Адже циклічність, або коловорот, були визначальною ознакою всього на землі за
часів Раннього Середньовіччя, зокрема, час також мав циклічну структуру [3: 85].
Цей давньоанглійський іменник заслуговує на особливу увагу: по-перше, він виступає словом-ім’ям
концепту WYRD у західних давніх германців (пор.: двн.-ісл. örlog – слово-ім’я концепту ÖRLÖG у
північних давніх германців), слугуючи знаковим (вербальним) представником уявлень про
"детермінуючу силу"; по-друге, він є домінантою синонімічного ряду лексем на позначення цього
концепту; по-третє, у давньоанглійських текстах він є найчастотнішим. Тому для підтвердження
значущості та сакральної природи лексеми wyrd має сенс навести її значення, зафіксовані у словнику
Дж. Босворта [4]. Пор.:
1) глосує латинські слова зі значенням "доля", наприклад: eventus – wyrd, fortuna – wyrd;
2) "доля, визначений порядок речей", наприклад: hi wyrd ne cuþon – "доля була невідома";
3) "персоніфікована доля, фортуна", наприклад: Eorlas fornoman || asca þryþe, || wæpen wælgifru, || wyrd seo
mære – "воїни вбиті тріумфальними списами, зброєю, жадаючою кровопролиття, такою є відома доля";
4) "подія, що детермінована долею", наприклад: þa hit forhæfed gewearð || þætte hie sædon | swefn
cyninge, || wyrda gerynu – "їм було відмовлено розтлумачити королю його сон, його долю" або dygle wyrd
– "незрозуміла доля";
5) "смерть", наприклад: Is seo wyrd mid eow | open – "доля відкрита (відома) вам".
Давньоанглійський іменник wyrd також вживається у складі таких композитів як:
–
wyrd-gesceap "присуд долі" (wyrdegesceapum "випадково") (пор.: двн.-сакс. uurdi-giscapu,
наприклад: Bêd aftar thiu || that uuîf uurdigiscapu – "жінка очікувала на присуд долі");
–
wyrd-stæf "присуд долі". Наприклад: wefen wyrdstafum – "визначений долею";
–
fær-wyrd "жахлива доля". Наприклад: He wenþ ðæt ðone mon ær mæge gebrengan on færwyrde –
"це, як він вважає, може привести людину до жахливої долі";
–
for-wyrd "жахлива доля". Наприклад: ða sio werge sceolu hreosan sceolde in wita forwyrd – "коли
приречена команда має зіткнутися з жахливою долею";
–
ge-wyrd "доля, подія". Наприклад: þeos æðele gewyrd – "ця славна доля".
Відповідником давньоанглійської лексеми wyrd є давньоісландська urðr, позначена негативним
відтінком: "смерть, прокляття" [5: 535], пор.: urðr öðlinga || hefr þú æ verity – "ти принесла прокляття (злу
долю) героям";
(б) іменник gifeþe "доля" [4: 475]. Наприклад: wæs þæt gifeðe to swið || þe ðone þeodcyning | þyder
ontyhte – "занадто жорстокою була доля, яка судилася королю та лорду";
(в) прикметник gifeþe "призначений долею" (пор.: двн.-сакс. giðiþig, двн.-в.-нім. gibedi) [4: 475].
Наприклад: Him þæt gifeðe ne wæs || þæt him irenna ecge mihton || helpan æt hilde – "йому не було
призначено долею, що міцний метал допоможе йому у битві";
(г) прикметник fæge "приречений на смерть" (пор.: двн.-сакс. fegi, двн.-в.-нім. feigi, двн.-ісл. feigr, ср.в.-нім. veige, англ. fey, нім. feig, ісл. feigr) [4: 263]. "Приреченність" імплікує наперед визначений долею
перебіг подій. Наприклад:
(4) wræce bisgodon | fæge þeoda – "загрузли у злі приречені люди".
Окрім наведеної семи з явною фаталістичною ознакою, у наступній дефініції цієї лексеми
експліцитно виражено ідею смерті, а саме, "мертвий, убитий". Наприклад:
(5) todælan werum to wiste fæges flæschoman [7: 153-154] – "для того, щоб розподілити тіла мертвих
серед людей для їжі";
(6) ofer þæt fæge hus [7: 880] – "над мертвим конем".
Північногерманська група містить такі лексеми:
(а) іменник örlög (мн.) "доля, смерть" (пор. двн.-англ. or-læg, двн.-сакс. ge-lagu¸ ur-lagi, двн.-в.-нім. urlag) [5: 530]. У давньоісландських текстах ця лексема вживається найчастіше і тому заслуговує на окремий
статус слова-імені концепту ÖRLÖG на скандинавському ґрунті. Наведемо контексти її вживання:
(7) Ærr ertu, Loki, || ok örviti, | er þú fær þér Gefjun at gremi, || því at aldar örlög | hygg ek, at hon öll of viti ||
jafngörla sem ek – "несповнений ти розуму, Локі, що маєш на меті нахабно Гевьйон гнівити: їй, так само
як і мені, відкриті та відомі долі всіх";
(8) Óðins barni, || örlög fólgin– "син Одіна слідував своєю долею".
Давньоісландський іменник örlög (множина < *uzlagu) можна розкласти на складові елементи:
прийменник ór "від, до" + іменник lög "закон", утворений від дієслова leggja "класти" [5: 321; 282; 264].
Отже, у значенні іменника örlög "доля" наявне значення "закону", але у набагато ширшому, ніж сучасне
значення "закон", плані. У давньоісландському іменнику lög закодована "мудрість та таємне знання
минулого", у що були втаємничені Норни, і що вони використовували, плетучи нитки долі людини.
Отже, концепт ÖRLÖG для північного германця є законом, якому він має беззастережно коритися: nornir
ráða örlögum manna [5: 530] – "Норни керують долями людей". У ісландській пісні "Völuspá" зі збірки
"Sæmundar Edda" йдеться про те, як Норни визначають долю кожної людини. Пор.:
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(9) Þær lög lögðu, || þær líf kuru | alda börnum, || örlög seggja [9: 20] – "вони долю визначали, життя
обирали дітям людей, долю вони віщували".
У прикладі (9) давньоісландські іменники örlög "доля" та lög "закон" є контекстуальними синонімами.
Отже, "доля, сплетена Норнами" та "закон" сприймалися північними германцями як споріднені навіть
тотожні сутності.
Проте етимологічна спорідненість іменника örlög та дієслова leggja "класти, покласти" дозволяє
твердити про закладену у örlög ідею "покладання, вистилання" скандинавської долі. Прагерманська
основа *lagjan "покладати, класти", від якої утворилося й двн.-ісл. leggja (пор.: гот. lagjan, двн.-англ.
lecgan, двн.-сакс. leggian, двн.-в.нім. leggen) [5: 264], має відношення до "покладання долі".
У давньоісландських текстах вживається також лексема forlög та aldr-lag "доля, смерть" [5: 144; 6],
але контексти їхніх уживань не є такими численними, як у випадку з örlög;
(б) іменник rök (мн.) "доля", споріднений із дієсловом rekja "простирати, розстилати, витягувати"
(гот. ufrakjan, двн.-англ. reccan, двн.-фриз. reka, rezia, двн.-в.-нім. Recchan) від і.-є. *reg- "направляти,
витягувати" [5: 343; 273], наприклад:
(10) öll of rök fira | vörumk, dvergr, at vitir [10: 9] – "долю людей, мені здається, карлику, що ти знаєш";
(в) іменник hamingja "створіння, що супроводжує людину; удача".
Цей іменник зустрічається також у композитах, де ключовою є сема "удача", пор.: hamingju-hjol
"колесо удачі", hamingju-hlutr "щасливий випадок", hamingju-maðr "чоловік доброї удачі", hamingju-raun
"випробування удачі", hamingju-tjon "невдача" та ін. [5: 183].
Зазначимо, що у нижченаведених двох лексемах, а саме, двн.-ісл. auðna та gæfa, так само ключовою
семою є "удача", що дає підстави інтерпретувати долю і удачу як синонімічні поняття;
(г) іменник auðna "доля, удача" [5: 25], наприклад:
(11) með auðnu þeirri, at þorkatli var lengra lífs auðit [5: 25] – "за присудом доброї долі Торкель мав
прожити довге життя".
Цей іменник входить до такого дериваційного гнізда: auðnu-maðr "щасливий чоловік", auðnu-lauss
"позбавлений удачі" та ін.;
(ґ) іменник gæfa "удача" [10: 177], наприклад:
(12) bera gæfu til e-s [10: 177] – "мати удачу".
Цей іменник вживається у таких композитах: gæfu-leysi "невдача", gæfu-maðr, gæfu-mannligr
"щасливий чоловік", gæfu-mikill "той, хто має удачу", gæfu-lauss "позбавлений удачі" та ін.;
(д) прикметник feigr (> ісл. feigr) "приречений загинути" або "мертвий, убитий" [5: 133], наприклад:
(13) Fyr þessum eggjum || hnígr sá inn aldni jötunn, || verðr þinn feigr faðir – "Старого турса я ним
(мечем) вб’ю, у двобої він стане мертвим".
Таким чином, давньогерманський концепт ДОЛЯ (WYRD / ÖRLÖG) маніфестований двома групами слів:
західногерманською, яка вербалізує уявлення про долю західних германців та північногерманською, що
відтворює тлумачення долі північними германцями. Для даних груп характерним є тлумачення ДОЛЯ, у
якому закладений сакральний зміст, "мудрість та таємне знання минулого" з ознаками фаталізму.
Перспективним вбачаємо дослідження відповідників даних лексем у сучасній англійській мові із
застосуванням методик порівняльного-історичного аналізу.
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Троц Е. В. Вербализаторы древнегерманского лингвокультурного
концепта СУДЬБА (WYRD / ÖRLÖG).
В данной статье проанализированы лексические единицы, вербализирующие древнегерманский
лингвокультурный концепт судьба, предложена этимология этих единиц, а также языковой ареал их
распространения. Выделены две группы лексем: первую группу представляют единицы, отобранные из
текстов западных германцев, вторую – из манускриптов северных германских племен. Более того,
обозначены семантические характеристики концепта, исходя из лексико-семантического и
этимологического анализов, которые раскрывают культурную составляющую концепта.
Trots’ O. V. Verbalizers of the Old Germanic Linguo-Cultural Concept FATE (WYRD / ÖRLÖG).
The article focuses on the lexical units to denote the Old Germanic linguo-cultural concept FATE with the
lexemes etymology and the linguistic areal of their spread being suggested. Two lexical groups are singled out to
cover both words picked up from the Western Germanic manuscripts and from the Old Norse written documents.
Semantic features of the concept, drawn up on the basis of lexico-semantic and etymological analyses, are aimed
at unfolding the cultural side of the concept.
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ВЕРБАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ ЯК ПЕРФОРМАТИВНА НЕВДАЧА
У статті розглянуто актуальні питання аналізу вербальних конфліктів у теорії мовленнєвих актів,
проаналізовано погляди Л. Вітгенштейна, Дж. Остіна, Дж. Сьорля, З. Вендлера, Д. Вандервекена,
П. Ф. Стросона, Г. П. Грайса та інших прагматистів на конфліктне спілкування, його умови, наслідки
та лінгвістичний сенс. На основі аналізу запропоновано методологічні засади побудови типології
вербальних конфліктів виходячи з функцій комунікативного акту.
Постановка проблеми. Прагматичний поворот у лінгвістиці певним чином змінив уявлення
мовознавців про те, як і з якою метою необхідно досліджувати людське спілкування. Найвпливовішим
напрямом у цій галузі є теорія мовленнєвих актів, яка знаходить свої витоки у творчості пізнього
Л. Вітгенштейна ("Філософські дослідження") та в лекціях Дж. Остіна ("Слово як дія"). У своєму
сучасному вигляді вона спирається на труди Дж. Сьорля, З. Вендлера, Д. Вандервекена, П. Ф. Стросона,
Д. Франк та інших дослідників.
Мета статті. Прагнення вивчати мовленнєву комунікацію в її немовленнєвому контексті, аналіз
мовленнєвих дій пересічного, нетворчого характеру, спроба створення єдиних схем дослідження
мовленнєвої та немовленнєвої поведінки – ці основні інтенції творців теорії мовленнєвих актів
дозволили вперше звернутися до категорії вербального конфлікту як до відносно самоцінної даності,
специфічної для кожного з різновидів мовленнєвих актів. Саме тому окремого аналізу потребує
вирішення питань, пов’язаних з категорією вербального конфлікту, у теорії мовленнєвих актів.
Аналіз досліджень і публікацій. Ідеї про неоднозначність та конфліктність мовленнєвих дій людини
висловлював ще Л. Вітгенштейн. "Я б сказав, – відзначає американський філософ Р. Рорті, – що те, що
Густав Бергманн назвав "лінгвістичним поворотом", було відчайдушною спробою утримати якийсь вільний
простір для філософії. Філософи прагнули відгородити певний простір апріорного знання, куди не змогли б
вторгнутися ні філософія, ні історія, ні природознавство. Це була спроба знайти заміну для
"трансцендентальної установки" Канта. Уведення "значення" замість "свідомості" як теми для
філософського теоретизування, як припускали філософи, допоможе зберегти чистоту та автономію
філософії, оскільки забезпечить її позаемпіричним предметом дослідження" [1: 121]. Так, уже наприкінці
ХІХ століття філософи, які схилялися до позитивізму, вказували, що більшість (якщо не всі) найвідоміших
філософських концепцій є результатом свідомої чи несвідомої спекуляції над мовними конструкціями.
Проте, найбільш яскраво така антиметафізична установка проступає в роботах Л. Вітгенштейна.
У ранній період своєї творчості Вітгенштейн прямо стверджував: "Мова перевдягає думки. І притому
так, що з зовнішньої форми цього одягу неможливо зробити висновок про форму перевдягненої думки,
бо зовнішня форма одягу створюється зовсім не для того, щоб із неї можна було б впізнати форму тіла"
[2: 44]. Це призводить не стільки до нерозуміння, скільки до нісенітниці: "Більшість речень та запитань,
висловлених із приводу філософських проблем, не хибні, а безглузді. Тому ми взагалі не можемо
відповідати на такі питання, ми можемо тільки встановити їхню безглуздість... Уся філософія є критикою
мови" [2: 44-45].
Пізніше Вітгенштейн дещо змістив акценти. Він постулював, що філософські омани, "або головоломки,
що нас спантеличують", мають своїм осередком не свідому інтенцію творців філософських систем, а сам
інструмент філософствування – мову. Для нього "у логіці мови необхідно знайти умови, що створюють
можливість філософського зловживання. А це навряд чи вдасться зробити, якщо мова буде розглядатися
статично, відокремлено від її діяльнісного боку" [3: 7]. Тому Вітгенштейн ставить завдання дослідження
мови в дії, у функціонуванні для висвітлення питання: чому, за яких причин, які не можна побачити
неозброєним оком, діючий механізм мови перетворюється на "непрацюючий двигун"? Адже саме тоді й
виникають "головоломки, що нас спантеличують", приводячи до нерозуміння, суперечок та конфліктів.
Виклад основного матеріалу. Проблема переборення вербальних конфліктів, пов’язаних з різним
розумінням та тлумаченням філософських (=метафізичних) текстів стає центральною у Вітгенштейна.
Він уводить до філософії особливий метод семантичного демаскування, який М. Лазеровіц визначив так:
"Філософська теорія є, власне, несвідомо сконструйованим семантичним обманом. Лінгвістичний аналіз,
завдяки процесу, що може бути описаний як семантичне розмаскування, висвітлює те, що філософ
робить зі словами, коли він висуває свою теорію та аргументує на її користь" [3: 20]. Аналогія ж
Вітгенштейна "філософська теорія = терапія" дала цьому методові й власну назву: метод лінгвістичної
терапії (тут, до речі, напрошуються певні аналогії з Віденською школою психоаналізу). Основними
засобами переборення вербальних конфліктів у концепції філософа (для вузькоспеціальних завдань
семантичного демаскування філософських текстів) є:
© Чайка Л. В., 2012
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1) спроба проникнути "вглиб" мови крізь її поверхневі структури; для цього застосовується аналіз
абсурдних висловлювань, таких, як парадокс Мура "Йде дощ, але я цьому не вірю";
2) перенесення метафізичного дискурсу в категорію рядопокладених "мовних ігор";
3) розгляд вербального конвенційного характеру метафізичних висловлювань для з’ясування їхньої
внутрішньої природи: оскільки кожний філософ незримим і несвідомим чином проводить своєрідну
ревізію нормативних виразів природної мови, вербальний конфлікт полягає у тому, що існує стільки
філософій та, відповідно, стільки ж мов, скільки існує філософів (Лазеровіц зауважував, що "філософська
теорія є помилковим використанням певної видозміненої термінології" [3: 20]);
4) пошук у самій мові критеріїв відокремлення сфери несвідомо-передаваного, але екзистенційно та
світоглядно значимого.
Дослідження Л. Вітгенштейна стимулювали виникнення теорії мовленнєвих актів, яка в основних своїх
рисах склалася вже в лекціях Дж. Остіна. Категоріальним поняттям даної концепції виступає, природно,
поняття мовленнєвого акту; під цим терміном зазвичай розуміють "цілеспрямовану мовленнєву дію, яка
здійснюється відповідно до принципів та правил мовленнєвої поведінки, прийнятих в даному суспільстві;
одиницю соціонормативної мовленнєвої поведінки, розглядуваної в межах прагматичної ситуації" [4: 412].
У мовлені індивідів мовленнєвий акт зазвичай виступає як ілокутивна дія, тобто інтенційна вимова, яка
розрахована відповідно до комунікативного наміру суб’єкта мовлення на декотрий перлокутивний ефект
(мовленнєве або немовленнєве діяння чи зміну емоційного, фізичного, психологічного, когнітивного станів
адресата). З позицій чистої лінгвістики мовленнєвий акт не є діалогічним феноменом, оскільки базисною в
його виділенні є не структурно-інформативна (=комунікативна) інтеракція учасників комунікації, а
номінація адресанта, яка в мові визначається висловлюванням або текстом – складними знаками
(суперзнаками), денотованими актуальною ситуацією.
Однією з основних категорій мовленнєвого акту є перлокутивний ефект як функція, що поєднує
комунікативні наміри адресанта через мовленнєве утворення – з дією адресата, тому важливе місце в
проблематиці вивчення мовленнєвих актів займає питання про їх інтерпретацію через категорію
ефективності мовленнєвого впливу. Тому Дж. Остін звернувся до аналізу таких мовленнєвих актів, які вже
були дією (тобто, вже рефлексували) – перформативів. Це дало йому змогу виділити певні класи
перформативних невдач як неуспішних мовленнєвих актів на підставі "тих обставин, що можуть невдало
складатися при вживанні подібних висловлювань" [5: 32]. До таких умов успішності він зарахував: 1)
наявність загальноприйнятої конвенції вживання певних актів певними людьми в певних обставинах; 2)
готовність певних осіб до виконання даного акту та придатність до цього обставин його вживання; 3)
правильність виконання акту вимовляння; 4) повнота виконання акту вимовляння; 5) дійсність інтенційних
прагнень мовця, виражених у мовленнєвому акті; 6) відповідна постмовленнєва поведінка мовця.
Відповідно до умов успішності (тобто, до їх порушень) було створено схему різновидів
перформативних невдач. Оскільки центральним компонентом перформативу є дієслово, то доцільно
вибудовувати подібну класифікацію за так званими "перформативними дієсловами", тобто, для яких
можливе вживання форми першої особи презенса-індикатива активного стану, що рівнозначно
єдиномоментному (однократному) виконанню дії, позначеної даним дієсловом [6: 208]. Завдяки цьому
висловлювання з перформативним дієсловом маніфестують певний мовленнєвий акт, а саме вимовляння
є здійсненням описуваного мовленнєвого акту. До таких дієслів-перформативів Ю. Д. Апресян відніс
відповідно зізнання (to confess, to repent, to admit one's guilt й ін.), обіцянки (to guarantee, to give a promise,
to assure, to promise, to swear тощо), прохання (to ask, to beg, to adjure), попередження (to notify, to warn, to
predict), вимоги й накази (to order, to insist, to command, to entrust, to demand та ін.), заборони й дозволи (to
forbid, to put a veto, to allow, to permit), осуди ( to accuse, to blame, to condemn, to curse), згоди й
заперечення (to agree, to recognize, to contest, to reject, to argue, to protest) тощо [6: 209-210]. Таким чином,
Дж. Остін розробив концепцію комунікативних невдач стосовно тільки одного різновиду мовленнєвих
актів, взявши за основу своєї класифікації категорії конвенційності, інтенційності та щирості мовців. Ця
надмірно узагальнена схема, попри всю слушність ідеї опису та класифікації комунікативних невдач як
основи для подальших описів усіх типів мовленнєвих актів та комунікативних "удач", має й серйозні
недоліки. Передусім, залишається невисвітленим поняття обставин: воно може бути інтерпретоване або
як немовленнєвий контекст, або як ситуація спілкування. Далі, Остін, уводячи поняття правил
спілкування, не експлікує його, а лише зауважує про його конвенційний характер (пізніше це здійснить
Г. П. Грайс, висунувши Принцип Кооперації в роботі "Логіка та мовленнєве спілкування"). З іншого ж
боку, заслугою Остіна є уведення до предметно-об’єктної області досліджень мовленнєвого спілкування
не ідеальних комунікантів (як, наприклад, у Хомського), а реальних комунікантів (=мовців), які
реалізують свої комунікативні наміри за допомогою мовних одиниць і конструкцій та орієнтуються на
позамовний контекст.
Подальша розробка проблематики вербального конфлікту в теорії мовленнєвих актів проводилася в
порядку уточнення та розширення концепції Остіна. Важливими етапами на шляху побудови типології
комунікативних невдач у цьому напрямі були: 1) уточнення поняття "ілокутивна сила" та побудова
172

Л. В. Чайка. Вербальний конфлікт як перформативна невдача

класифікації ілокутивних актів на основі розмежування видів ілокутивних сил [7: 170-194]; 2) уведення
поняття "непрямий мовленнєвий акт" [8: 195] або "небуквальний мовленнєвий акт" [9: 31-61]; 3)
звернення до рольових вимірів мовленнєвих актів у перебігу дослідження правил та умов спілкування для
виявлення неформальних, особистісних характеристик комунікантів [10: 270-322]; 4) висунення
Принципу Кооперації як експлікація конвенційності мовленнєвого акту [11: 217-237].
На цій основі Т. Коен, а слідом і С. Левін, висувають проблему мовних відхилень, або аномалій –
семантичних [12] та прагматичних [13], яка розглядається як у лінгвофілософському плані, так і як
прикладне лінгвістичне питання, що має пояснювальну силу під час вирішення таких суто мовознавчих
проблем, як природа метафори тощо. Під семантичним відхиленням розуміється таке мовне відхилення,
що утворене як результат "помилкового" сполучення лексичних одиниць, наприклад, The green ideas
sleep furiously [14: 345], а під прагматичним – порушення норм правильності або доречності
висловлювання [14: 346], причому відзначено, що "... норми, залучені до правильного виконання
мовленнєвих актів, правильне функціонування індексів та правильне ведення мовленнєвого
спілкування... виявляються у відхиленнях" [14: 355-356].
Висновки та перспективи. Мовленнєвий акт є багатомірним утворенням, і ця багатомірність
передбачає множинність його типологічних характеристик та типологічних класифікацій [15: 42-46] за
різними ознаками. Відповідно до цього, можливо, і потрібно вибудовувати класифікацію вербальних
конфліктів (їх можливо пов’язувати з компонентами мовленнєвого акту, з типами мовленнєвих актів, з
функціями мовленнєвих актів тощо). Однак, продуктивність такої класифікації сумнівна, оскільки вона
характеризуватиме лише рутинні мовленнєві дії, не враховуватиме соціопсихічних характеристик
комунікантів і, відповідно, закономірностей їхнього "входу" в конфлікт й "виходу" з нього та подібних
факторів, пов’язаних, передусім, з недостатньою розробленістю (а скоріше – інтуїтивним уявленням)
проблематики позамовного контексту в теорії мовленнєвих актів. Більш доцільним підходом до опису та
аналізу вербальних конфліктів можна вважати теорію мовленнєвої діяльності, яка розвивається у
вітчизняному мовознавстві й має необхідну базу – загальнопсихологічну теорію діяльності
Л. С. Виготського – О. М. Леонтьєва [16; 17]. Тому подальший опис вербальних конфліктів має
проводиться на її підґрунті, використовуючи її як теоретичну базу.
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Матеріал надійшов до редакції 26.01. 2012 р
Чайка Л. В. Вербальный конфликт как перформативная неудача.
В статье рассмотрены актуальные проблемы анализа вербальных конфликтов в теории речевых актов,
проанализированы взгляды Л. Витгенштейна, Дж. Остина, Дж. Сёрля, Д. Вандервекена, З. Вендлера,
П. Ф. Стросона, Г. П. Грайса и других прагматистов на условия, последствия и лингвистический смысл
конфликтного общения. На основе анализа предложены методологические принципы построения
типологии вербальных конфликтов, исходя из функций коммуникативного акта.
Chayka L. V. The Verbal Conflicts as the Performative Infelicities.
The article deals with the urgent problems of the verbal conflict analysis in the speech acts theory, views by
L. Wittgenstein, J. L. Austin, J. Searle, D. Vanderveken, Z. Vеndlеr, P. F. Strawson, H. P. Grice and other
pragmatists concerning the conditions, consequences and linguistic sense of the conflict communication. The
methodological principles of building the verbal conflict typology on the grounds of the communicative act
functions are proposed on the basis of this analysis.
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УКРАЇНСЬКИЙ ФУТУРИЗМ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЗАХІДНИХ УКРАЇНІСТІВ
Статтю присвячено актуальній для сучасного літературознавства проблемі – вивченню праць західних
україністів. Акцентовано, що досвід західного українознавства недостатньо вивчений у материковій
науці про літературу. Автор намагається об’єктивно оцінити внесок канадського літературознавця
О. Ільницького в осмисленні специфіки українського футуризму, оскільки літературознавець з Канади
одним із перших надав йому можливість самореалізуватися в його історії, теорії і творах.
Цілісне вивчення літературознавчого доробку українського зарубіжжя лише починається. Об’єкт цієї
розвідки – об’ємний доробок західних літературознавців-українців, що пов’язаний з історією української
літератури ХХ ст. Вона була стимулом літературознавчих досліджень Ю. Лавріненка [1], Ю. Шереха [2],
Ю. Луцького [3], О. Ільницького [4], Г. Грабовича [5], М. Шкандрія [6], М. Павлишина [7] та інших.
Передусім, маємо на увазі український ренесанс 20-х років. Як відомо, великий масив літературного
матеріалу цього періоду був вилучений з усіх друкованих після 30-го року історій літератури, а твори
визначних письменників цього періоду, репресованих сталінським режимом, були вилучені до так званих
спецфондів. Зрозуміло, їх творчість неможливо було досліджувати в радянському літературознавстві, а їх
імена і твори існували лише як зразки буржуазно-національної ідеології в літературі. Тому українська
література 20-30-х років з легкої руки Ю. Лавріненка – автора антології, що названа "розстріляним
відродженням", стала для американських україністів пріоритетною темою дослідження. Особлива увага
західних науковців зосереджена на постаті та творчості М. Хвильового, організації ВАПЛІТЕ,
літературній дискусії 1925-1928 р.р., авангарді двадцятих років минулого століття.
О. Ільницький належить до тих діаспорних українців, завдяки яким витворився "новий погляд на
радянську літературу" [8: 51]. У своїх наукових розвідках літературознавець досліджує переважно
літературний процес 20-30-х рр. в Україні. "Український футуризм (1914-1930)" – докторська дисертація
(1979-1983) О. Ільницького, написана під керівництвом професора Дж. Грабовича. Ця праця, згодом
істотно переглянута й розширена, стала основою книжки з одноіменною назвою. Темою праці
"Український футуризм (1914-1930)" є історія маловідомого авангарду, що виявився у художній
літературі. Наукова розвідка канадського літературознавця, що і є об’єктом цього дослідження,
присвячена докладному аналізу мистецького прориву, який здійснили М. Семенко, Ґ. Шкурупій,
О. Слісаренко, Л. Курбас та ін. і завдяки якому вперше за кілька сторіч українська культура опинилася в
авангарді європейського артистичного життя.
Український футуризм дебютував тоді, коли українське суспільство ставило перед собою питання про
те, якою повинна стати нова національна культурна норма. "Основний принцип нової культури полягав у
відмові від народництва і провінціалізму (тавро українського колоніалізму в імперії) і визнанні Європи –
передусім, у її традиціоналістському й класичному варіанті – як першочергової культурної моделі" [9:
12]. Зрозуміло, що інтелігенція тих часів із тривогою реагувала на раптове виникнення радикальної
мистецької течії, що відкидала традицію – разом із батьком нової української літератури Т. Шевченком –
та ідею "національного" мистецтва, водночас захопившись чарами всього екзотичного, виняткового і
нового. Українське "доброчесне" суспільство відразу вдарило по футуризму як по чужоземному
зазіханню на національне та запрагло очиститись від нього в ім'я доброго смаку й високого мистецтва.
М. Шкандрій згадує, що "футуристи явилися як марсіани, не зв’язані з жодною країною, національністю
і, взагалі, з цією планетою... Як істоти, позбавлені спинних хребтів, алгебраїчної формули, наділені, з
волі деміурга, людськими личинами, двовимірні тіні, вічні абстракції" [11: 143].
Намагаючись концептуалізувати український футуризм, усвідомлюємо, що сама назва руху не вичерпує
його суті. Працюючи над своїм науковим дослідженням, О. Ільницький поставив за мету дати українському
футуризмові шанс самоокреслитися в його історії, теорії та творах; вписати його у контекст європейського
та російського авангардів і зафіксувати, хоча б загально, деякі з найприкметніших ідеологічних та художніх
ознак, що уподібнюють його до сучасників і найближчих попередників. На думку науковця, український
футуризм – гетерогенний авангардний рух на широкій основі. Утім, "йдеться не про стиль чи маньєризм, а
про певне розуміння мистецтва" [4: 377]. Його "естетика" – новизна й уміння здивувати. На тлі широкого
контексту, рух є часткою реакції ХХ століття на натуралізм, реалізм та репрезентативне мистецтво всього
ХХ сторіччя. Український футуризм, формалістичний за своєю суттю, цілком свідомий власних прийомів і
методів. На місце метафізики модернізму він поставив раціоналізм. Українські футуристи вірили, що
зуміють поєднати мистецтво і життя.
На думку канадського науковця, український футуризм не стільки досліджували, скільки залучали до
порівнянь. Порівняльні студії незмінно виявляли його "недокрів'я й називали несміливим відлунням
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якогось значного оригінальнішого, досконалішого проторуху. Зосереджуючись саме на назві, критики не
зауважували в ньому майже нічого з того, на що б не вказувало чуже джерело" [6: 365].
Різноманітна та на перший погляд суперечлива літературна практика українського футуризму, як
твердить літературознавець, завдячує своєю послідовністю та єдністю одному важливому "засновкові" –
експерименту, тобто йдеться про "неуникний полон новизни". Усупереч вимогам часу й знову ж таки
через культурні й політичні обставини, що зумовлювали применшення чи навіть маскування основного
принципу, рух усе-таки керувався ним. Навіть 1930 р. Михайль Семенко наполягав: "...ми говоримо, що
треба дбати не тільки про сьогоднішній день, але й про завтрашній, а це вимагає певних випробувань і
експериментів, цебто на практиці – вдалих і невдалих експериментів" [4: 251].
Значення українського футуризму канадський науковець підсумовує так: по-перше, він був однією з
основних історичних подій, без якої не можна осмислити і зрозуміти найважливіших періодів української
культури 1910-х й 1920-х років; по-друге, він є оригінальним літературним явищем, що лишило по собі
праці неперебутньої вартості та привабливості. У дослідженні О. Ільницького показано, що український
футуризм не був малозначущим, непоширеним (особливо за мірками авангарду), непатріотичним. Перед
нами один із найважливіших рухів свого часу – і будь-яка історія літератури, що нехтує його ідеологією та
естетичними позиціями, дає неповну й викривлену картину літературного процесу.
Історія засвідчує його енергійність, рішучість і нескорений дух. Він поборював опонентів із майже
кожного прошарку українського суспільства й постійно демонстрував свою незалежність, діяв як
виняткова сила в боротьбі проти культурної стагнації. 1914 р. Семенко випередив час, торкнувшись
багатьох проблем, що постали під час великої літературної дискусії: з-посеред них особливо важливим
було питання про мистецьку якість та про загумінковий ("щирий") характер української літератури. За це
він заслуговує на таку ж повагу, як і члени ВАПЛІТЕ. Як і вони, Семенкові організації допомогли
поборювати вплив таких вульгарних літературних груп, як "Плуг" та ВУСПП. Будучи авангардним,
тобто завжди "попереду", футуризм природно мав обмежене число потенційних прихильників, але його
вплив, на думку О. Ільницького, на культурній арені був більший, аніж це визнають критики. Футуристи
на диво успішно рекрутували послідовників та навертали письменників до своєї справи. Поштовх, який
вони дали, ширився, звичайно, і без їхньої участі. Саме завдяки радикалізмові, футуризм допоміг
прокласти дорогу іншим письменникам-новаторам і значно приклався до підтримання духу постійних
відкриттів, що так відчутний в українській культурі того часу. Без сумніву, він вплинув на загальну
атмосферу і прискорив розквіт вільного вірша та експериментальної прози. Творчість письменників
Ю. Смолича, М. Йогансена та Ю. Яновського неможливо розглянути без уваги до ідей "лівої" прози.
Навіть вірші такого поета, як П. Тичина ("Чернігів"), не можна оцінювати, не згадавши футуризму.
Зацікавленість у той час жанрами репортажу й подорожніх записок теж не варто відокремлювати від
схожих тенденцій розвитку в русі М. Семенка.
За життя М. Семенка лише раз трапився випадок, коли критик намагався оцінити й переосмислити
його поетичну творчість відносно спокійно й неупереджено. Це зробив 1925 р. вчений Б. Якубовський
після публікації Семенкового "Кобзаря" – вибраного 1910-1922 років. На відміну від своїх попередників,
Б. Якубовський побачив у ньому "першорядного революційного поета", "справжнього художника",
"справжнього лірика" [4: 263]. Він наголошував, що українська літературна критика не спроможна гідно
оцінити ні поета, ні його напрямку. Прагнучи "зрозуміти і пояснити" Семенка, Б. Якубовський
наголошував на унікальній історичній ролі, яку відіграла поетична творчість поета в українській
літературі і великого значення надав його формалістичним захопленням. Одна з причин, чому наука не
мала успіху в "осмисленні" та "поясненні" М. Семенка є те, що на противагу однозначному образу
М. Семенка, твори, які він писав, годі було звести до простої класифікації та визначення.
Сьогодні Михайль Семенко повертається в літературу, критика відновлює його в правах поета. У
своїх наукових працях О. Ільницький закликає нас глянути на М. Семенка як на органічного
авангардиста. "У мене немає сумніву, що кожна спроба зрозуміти його життя і творчість поза цим
контекстом буде марним зусиллям" [10: 41].
Авангардизм М. Семенка можна довести не тільки його сімнадцятилітньою відданістю цій справі, а й
самою його творчістю. Між 1913 і 1936 роками він опублікував не менше тридцяти окремих поетичних
книжок. За спостереженням О. Ільницького, саме ця кількість творів, а водночас і метод їхньої публікації
були для М. Семенка інтегральною частиною його творчого, авангардного акту. Зміст його творчості не
полягав у тому, щоб "заграти тільки гарні акорди" [11: 42]. У своїй літературній роботі М. Семенко
ніколи не вдавав із себе завершеного футуриста, навіть не прагнув до цього, бо вірив, що так він
обмежить сам собі свободу творчості. Він не прагнув канону, радше – пошуку. Критика очікувала від
нього футуристичного естетизму. Для М. Семенка ж практикування, вдосконалювання навіть
"футуристичного" стилю стояло на заваді літературній грі та формальним експериментам. Наголосимо,
що впродовж усієї своє творчої діяльності він був у постійному літературному поступі: він демонстрував
зміни в жанрі строфіки, рими, рядка, мови, інтонації; змінюється навіть психологічна поза ліричного
героя. Цим теж пояснюється жанрова одноразовість більшості його творів. Знайдемо в нього "повелу",
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зорову поезію, звукову поезію, так звану "знайдену", або "готову" (found, ready-made) поезію, (його
славнозвісний "Понеділок, вівторок..."), і багато іншого. Все це випробовується, але не довго. Часом
проба невдала, часом вона сягає високого рівня художності, але до випробуваного він не повертається.
Постійно шукає нового підходу, штурмує межі дозволеного, досягненого, відстояного як у власній
творчості, так і в літературі загалом. Лірика становить найбільшу частину його доробку, але й вона
постійно змінюється і врешті-решт відкидається. Його творчість така різноманітна, що "часто Семенка
важко пізнати у Семенкові" [10: 42].
Отже, М. Семенко – авангардист саме цим своїм незвичним підходом до літератури й літературної
творчості; О. Ільницький уважає, що М. Семенко – авангардист своєю "послідовною непослідовністю".
Щоб правильно його зрозуміти, замало зосередитися тільки на окремих творах, збагнути оригінальність
його рими, синтаксису, мови тощо, бо М. Семенко не був реформатором чи новатором у традиційному
сенсі цього слова, – це був діалог з творчістю, з літературою як такою. На думку О. Ільницького,
М. Семенко своїм "процесом" заперечує традиційну "велику" літературу і навіть саме звання "поета".
Цим він ускладнює традиційний зв'язок, що існує між письменником і читачем, на якого падає обов’язок
орієнтуватися в цілковито нових формах та стилях.
Майбутні дослідники, ймовірно, колись відзначать, що українське літературознавство пройшло три
етапи у трактуванні футуризму і творчості М. Семенка: перший – заперечень: (він – шкідливий й
небезпечний для української культури), на другому етапі футуризм все ще залишався негативним
явищем, але почалися перші спроби реабілітації М. Семенка; нарешті, на третьому етапі дійшло до
повного розуміння футуризму та визначення його ролі в творчості лідера.
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Чобанюк М. М. Украинский футуризм в интерпретации западных украинистов.
Статья посвящена актуальной для современного литературоведения проблеме – изучению работ
западных украинистов. Акцентируется, что опыт западного украиноведения недостаточно изучен в
современной украинской науке о литературе. В статье осуществляется попытка оценить вклад
канадского литературоведа О. Ильницкого в осмыслении специфики украинского футуризма, поскольку
литературовед из Канады один из первых дал ему возможность самореализоваться в его истории,
теории и работах.
Chobanyuk M. M. The Ukrainian Futurism in the Western Ukrainianists’ Comprehension.
This work is focused on the actual problem of the modern literary theory –the foreign western Ukrainianians'
works. The experience of the western Ukrainian literary criticism hasn’t been studied thoroughly in the
Ukrainian science. The author tries to appreciate objectively O. Il’nyts’kyi’s contribution to the understanding
of the Ukrainian futurism peculiarity as this Canadian specialist was one of the first who gave it the opportunity
to self-actualize in his history, theory and works.
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ЛЕКСИЧНИЙ ІНВЕНТАР РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ БРИТАНСЬКИХ ТУРИСТИЧНИХ
КОМПАНІЙ: КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ
Дослідження присвячено аналізу лексичних одиниць рекламного дискурсу британських туристичних
компаній з позиції когнітивної лінгвістики. В статті запропоновано фреймову модель фрагменту
рекламного дискурсу, яка дозволила виявити та визначити елементи його лексичного інвентаря, що
формує загальну тематичну спрямованість рекламного дискурсу британських туристичних компаній.
Реклама як форма комунікації тісно пов’язана з різними лінгвістичними напрямками. На
сьогоднішній день одним із найбільш перспективних є вивчення рекламного дискурсу з позиції
когнітивної лінгвістики, що обумовлює актуальність дослідження.
Мета статті полягає у здійсненні фреймового аналізу рекламного дискурсу британських туристичних
компаній та виокремленні тематичної лексики туристичних компаній.
Матеріалом дослідження слугують веб-сторінки британських туристичних компаній.
Мовленнєва діяльність мовця і слухача, втілена у дискурсі, моделюється у вигляді фреймів −
концептуальних і прототипних моделей як когнітивно-семантичних структур, що лежать в основі
дискурсу і визначають поведінку комунікантів [1: 39].
Дискурс є лінгвокогнітивним явищем, особливим фрагментом ментального світу, так як має справу "з
передачею знань, з оперуванням знаннями особливого роду і, головне, зі створенням нових знань" [2:
10]. Одним із аспектів когнітивної обробки дискурсу є аналіз структури представлення знань, в якості
якої виступає модель ситуації, яка має в своїй основі різноманітні системи організації знань, такі як
фрейми. Теорія фреймів передбачає вивчення способу репродукції знань, ідей, думок, надбань людського
розуму за допомогою відповідного мовного інструментарію [3: 244-245]. Когнітологи пропонують для
структур репрезентації знань всілякі конструкти, даючи їм різні позначення: пропозиції, сценарії,
скрипти, сітки, проте основною моделлю представлення знань у сучасній когнітології вважається фрейм.
Для цілей нашого дослідження ми розглядаємо фрейм, що являє собою структуру даних, в якій
відображені набуті в результаті попереднього досвіду знання про деяку стереотипну ситуацію і про
текст, який описує цю ситуацію [3: 244-245].
Фрейми виступають свого роду "будівельними блоками" концептуального остова для ментальних
уявлень у тій чи іншій сфері людського досвіду. При цьому концептуальна структура значення слова має
відкритий характер, оскільки вона може розширятися за рахунок наступних "надбудов". У той же час
інструменти для створення такої структури, що цілком очевидно, обмежені. Ними, зокрема, можуть бути
п’ять базових фреймів [4: 16-24], а саме:
1) предметно-центричний фрейм, у якому одна і та сама сутність (ДЕЩО або ДЕХТО)
характеризується за своїми кількісним, якісним, буттєвим, локативним і темпоральним параметрами;
2) акціональний фрейм, в якому кілька предметів − учасників події наділяються аргументними
ролями. Ці предмети поєднуються міжпросторовими зв’язками, які визначені дією агенса і позначені
дієсловами 'діє' або 'робить' з відповідними прийменниками: діє за допомогою (інструмента або
помічника); діє на (пацієнта, об’єкт); діє до / у напрямку (реципієнта); діє через (мету чи причину); діє
для (результату або бенефіціанта);
3) партонімічний, або посесивний, фрейм включає предметні сутності ДЕЩО / ДЕХТО, які
співвідносяться між собою як ціле і його частина: власник має власність; ціле має частину; контейнер
має вміст;
4) гіпонімічний, або таксонімічний, фрейм представляє відношення категоризації, які знаходять вияв
у двох варіантах: ДЕЩО-вид є ДЕЩО-рід; ДЕЩО-вид є ДЕЩО-роль, де 'рід' − постійний таксон
предметної сутності (виду), 'роль' − її тимчасовий таксон;
5) асоціативний, чи компаративний, фрейм ілюструє відношення подібності, які базуються на
зближенні концептів у сприйнятті людини. Фрейм формується міжпросторовими зв’язками тотожності:
ДЕЩО-референт є ДЕЩО-корелят або схожості: ДЕЩО-референт нагадує ДЕЩО-корелят.
Звідси виходить, що фрейм є структурованою одиницею знань, в якій виокремлюються певні
компоненти і відношення між ними. Фрейм описує один концептуальний об’єкт, а конкретні риси цього
об’єкта та факти, які його стосуються, описуються у слотах. Слоти заповнюються виразами, які, у свою
чергу, виступають базовою структурою для інших фреймів [4: 16-24].
Відтак фрейм – це такий спосіб організації, який дає змогу виділити релевантну для сприйняття
тексту інформацію за рахунок меншої уваги до комунікативно незначущої інформації. Таким чином,
фрейми організовують наше розуміння навколишнього світу, а тим самим − і нашу свідомість.
© Шукало І. М., 2012
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Конкретно фрейм будь-якої типової ситуації (а такими можуть бути здійснення подорожі тощо)
передбачає жорстко структуровану послідовність дій, дійових осіб і залучених у ці дії об’єктів. Аналіз
рекламного дискурсу британських туристичних компаній показує, що тексти такого типу дискурсу
мають специфічну організацію, яка представлена міжфреймовою сіткою, що структурує інформацію про
саму компанію та пропоновані нею подорожі, виділяючи фрейми – ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ та
ПОДОРОЖ. Іншими словами, рекламний дискурс включає ті семантичні складники, які є найбільш
важливими для представлення послуги, що рекламується, а саме: види подорожей, засіб пересування,
місце призначення, місце проживання, пункт "різне", а також інформацію про саму фірму.
У рекламному дискурсі британських туристичних компаній широко використовується спеціалізована
лексика, яка пов’язана з видом рекламованої послуги (подорожі) і утворює тематичний шар лексичних
одиниць, які умовно можна поділити на кілька груп, що характеризують подорож та є складовими
єдиного цілого (див. Рис. 1).
ДЕЩО (ціле): Подорож має ДЕЩО (частина)

ТАКИЙ

ТАКИЙ

Рис. 1. Предметний фрейм ПОДОРОЖ.
Наведемо приклади, розмежувавши їх у різні групи, які інкорпорує сфера туризму.
ДЕЩО (ціле): Подорож – представлена такими лексичними одиницями: tour, travel, cruise, journey,
trip, voyage, vacation, trekking, які номінують різні типи подорожей.
Слова trip, travels, tour, voyage, cruise, journey утворюють групу, яку краще вивчати як єдине ціле,
оскільки вона є лексичним представником єдиної схематизіції досвіду чи певного знання. Знання, що
лежить в основі значення слів даної групи, сприймається як цілісна сутність. Таку групу слів утримує
разом те, що вони мотивуються, визначаються та взаємно структуруються особливими конструкціями
знання чи пов’язаними схематизаціями досвіду.
Для того, щоб зрозуміти зміст одного із членів групи, необхідно до певної міри зрозуміти, що вони
означають. Саме значенню слова притаманна здібність відображати загальні і одночасно конкретні,
відмінні ознаки і властивості предмета, його позитивні і негативні якості, які разом з уточнюючою
дійсністю постійно змінюються, модифікуються, вдосконалюються або зникають. Розуміння значення
слова зводиться до розуміння структури, в якій це слово функціонує.
Значення обумовлюються ситуаціями. Коли ми вибираємо слово чи словосполучення, ми автоматично
залучаємо той більш широкий контекст, чи рамку, в термінах якої відібране слово чи словосполучення
отримує певну інтерпретацію. Отже, коли ми розуміємо мовне висловлювання будь-якого типу, ми
одночасно маємо справу з фоновою сценою і перспективою, яка накладається на цю сцену. Таким чином,
вибір будь-якого типу подорожі викликає уявлення про цілу сцену, про цілу ситуацію цієї події, але
виносить на передній план – в перспективу – тільки певний аспект або участок цієї сцени.
У нашому загальному розумінні мови існує схема лексикалізації, зміст якої заключається в тому, що
акт лексикалізації деякого змісту є актом представлення його як усталеної категорії людського мислення.
Іншими словами, якщо існує лексична одиниця, вона існує як деяка частина фрейма і відповідає деякій
частині схеми.
Отже, такі лексичні одиниці як trip, travels, tour, voyage, cruise, journey є близькими за значенням та
утворюють групу, яка є лексичним представником єдиної схематизіції досвіду чи певного знання та
зводиться до одного фрейму ПОДОРОЖ.
ДЕЩО (ціле): Подорож має характеристику ТАКИЙ (якість), де відбувається деталізація якісних
параметрів подорожі, які визначають види подорожей, зокрема:
Package travel / tour – туристичний пакет / пакетні знижки – включає пакет послуг: купівлю квитків,
замовлення місць у готелях, екскурсії тощо.
VIP-travel – VIP-подорож – подорож класа люкс.
Safari-jeep trip – джип-сафарі – екскурсійна поїздка з метою ознайомлення з тваринним світом чи
полювання на джипі та ін.
Business trip – відрядження – службова поїздка.
Adult vacation – відпочинок для дорослих.
Children trip – відпочинок для дітей.
Corporate travel – корпоративний відпочинок.
Just married travel – подорожі для молодят.
Late deals / Last minute specials / Hot deals – 'гарячі' путівки − подорожі за зниженими цінами.
Student tour – подорожі для студентів.
180

І. М. Шукало Лексичний інвентар рекламного дискурсу британських туристичних компаній: когнітивний аспект

ДЕЩО (ціле): Подорож має ДЕЩО (частина):
Готельний комплекс – проживання в готелі: SGL (single) – одномісне розміщення, DBL (double) –
двомісне розміщення, TRPL (triple) – тримісне розміщення, cottage (окремий орендований будинок); тип
розміщення: standard (номер середніх розмірів з необхідними зручностями і балконом), Deluxe (люкс),
Suite (номер поліпшеного планування і категорії люкс), Studio (невеликий номер у готелі, менший за
стандартний), Superior (кімната більшого, ніж стандартна, розміру), Duplex (дворівневий номер).
Система харчування – buffet (шведський стіл), a la carte (страви з меню), self-catering (харчування не
входить у вартість путівки).
Транспортне обслуговування – taxi, jeep, coach, bus, car, train, plane, ship, boat, charter (таксі, джип,
міжміський автобус, автобус, машина, поїзд, літак, корабель, човен, чартер – спеціальний рейс, який
авіакомпанія виконує на замовлення певної організації), transfer (послуги таксі від аеропорту до готелю і
навпаки), terminal (кінцева станція, пункт призначення).
Відпочинок / спорт – squash (гра в м’яч ракетками, схожа на теніс), diving (стрибки у воду, підводне
плавання), rafting (катання на гумових човнах), surfing (катання по хвилях на спеціальній дошці),
snowboarding (катання на спеціальній дошці з гірок), fishing (рибалка), excursions (екскурсії).
Шопінг – shopping.
Окремо виділяється підгрупа Різне – passport, visas, insurance, guide (паспорт, візи, страхування, гід).
В свою чергу, ДЕЩО (частина) може мати характеристику ТАКИЙ:
Готельний комплекс – Junior Suite (номер з кухні і двох кімнат: вітальні та спальні), Executive Suite,
Royal Suite, Premier Suite (ця категорія номерів належить до розкішних та дорогих, різниця між ними – у
більших розмірах приміщення, наявності певних вигод), Super Deluxe (супер-люкс); king size (триспальне
ліжко), queen size (двоспальне ліжко), baby-sitting (послуги няні), butler service (послуги дворецького),
room service (прибирання номера), reserved rooms (номери бронюються і проплачуються по прибутті до
готелю, але необхідно приїхати у визначений час), guaranteed rooms (номери проплачуються до прибуття
в готель і зберігають за туристом у разі його затримки).
Система харчування – dine around (харчування не включене у вартість путівки, туристи мають
можливість вечеряти в обраних ресторанах); OB / RO – only bed / room only (без харчування) – лише
розміщення в готелі; BB – bed and breakfast (сніданок) – режим харчування, який передбачає сніданки в
готелі проживання; HB – half board (напівпансіон) – режим дворазового харчування в готелі; зазвичай це
сніданок і вечеря, але в деяких готелях це може бути сніданок і обід (напої за сніданком і вечерею платні);
FB – full board (повний пансіон) – режим триразового харчування в готелі: сніданок + обід + вечеря − (напої
за обідом і вечерею платні); All inclusive (система "все включене") – режим, який включає не лише
триразове харчування, а й додаткові послуги, такі як легкий сніданок, закуски, легку вечерю; напої
місцевого виробництва входять у вартість; max all incl – харчування протягом дня, включаючи напої
імпортного виробництва та додаткові послуги; Ex all inc, VIP all inc, De Luxe All Inc – розширений all inc.
Транспортне обслуговування – Ski-Bus (автобус, який курсує на гірськолижних курортах від
підйомника до найближчих міст), Shuttle-Bus (спеціальний автобус, який перевозить пасажирів на
невеликі відстані), Ski Pass (квиток, який дає право кататися на гірськолижних трасах), Business Class
(бізнес-клас), Economy Class (економічний клас), VIP-taxi (таксі для VIP-персон).
Відпочинок / спорт – Sun bathing, fly fishing.
Шопінг – Fur-tour, leather-tour.
Різне – Health insurance, travel insurance, airport parking, rail tickets, world cellular, currency exchange.
Лексичні одиниці, що заповнюють слоти фрейму ПОДОРОЖ, номінують послуги, які надає та чи
інша туристична компанія: holiday package, river cruises, coastal voyages, round voyages, adventure cruises,
self-drive tours, coaching holidays, family travel. Ці лексичні одиниці належать до групи спеціалізованої
тематичної лексики із галузі туризму, послуги якої є предметом реклами.
Отже, аналіз рекламного дискурсу британських туристичних компаній в ракурсі фреймового
моделювання показав, як фрейми можуть матеріалізуватися в цьому дискурсі, організовувати наші
знання і одночасно робити інформацію доступною. Фрейми є інструментом когнітивної діяльності
адресата, в результаті якої він сприймає зміст рекламного повідомлення, усвідомлює його. В свою чергу,
широке застосування тематичної лексики в рекламному дискурсі лаконізує форму подання інформації та
формує загальну тематичну спрямованість цього дискурсу, іншими словами − допомагає адресату
швидко та безпомилково визначити тематичну належність предмета рекламного дискурсу, що, в свою
чергу, сприяє підвищенню його комунікативної ефективності.
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Шукало И. М. Лексический инвентарь рекламного дискурса британских туристических компаний:
когнитивный аспект.
Исследование посвящено анализу лексических единиц рекламного дискурса британских туристических
компаний с позиции когнитивной лингвистики. В статье предложена фреймовая модель фрагмента
рекламного дискурса, которая позволила определить и обозначить элементы его лексического
инвентаря, который образует общую тематическую направленность рекламного дискурса британских
туристических компаний.
Shukalo I. M. Lexical Units of the Advertising Discourse of the British Travel Agents: the Cognitive Aspect.
The article deals with the lexical units analysis of the advertising discourse of the British Travel Agents from
the cognitive perspective of the contemporary linguistic studies. It focuses on the representation of the
advertising discourse fragment via the frame modelling. Such an approach has helped to outline and
determine the elements of its lexical inventory that forms the general topical targeting of the advertising
discourse of the British Travel Agents.
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НАРЦИСИЗМ: ХУДОЖНЯ РЕАЛІЗАЦІЯ ШЛЯХУ САМОПІЗНАННЯ
У статті досліджено семантичний і символічний зміст поняття "нарцисизм". Також мова йде про
його трактування як шляху самопізнання. Нарцисизм отримує нове життя як символ поетичного
самовираження і самопізнання. Конкретні інтерпретації проводяться на прикладі міфу про
Нарциса Овідія та діалогу Григорія Сковороди "Наркіс". Особливу увагу у статті звернено на
психологічні інтерпретації явища нарцисизму, у зв’язку з чим проаналізовано тексти Зиґмунда
Фройда і Жака Лакана.
Сьогодні дедалі частіше йдеться про місце суб’єкта у світі об’єктів, про втрату людської
самоідентичності, про пошуки себе, в яких людина губиться. Давній міф про Нарциса набуває неабиякої
актуальності, оскільки він торкається сутнісних основ особистості, її самоусвідомлення та місця
самопізнання. Цей міф у наш час є одним із найбільш обговорюваних серед літературознавців та митців.
Сюжет міфу є предметом численних дискусій. Така підвищена увага до образу Нарциса надихає
дослідження поняття пов’язаного з цим образом – нарцисизм, що інтерпретувалося мислителями і
митцями впродовж культурної історії людства.
Антична міфологія приваблювала багатьох дослідників. Міфознавчі та міфопоетичні концепції
представлені працями А. Волкова, В. Антофійчука, А. Нямцу, С. Аверінцева, Ю. Доманського,
Е. Кассирера, О. Лосєва, Е. Мелетинського, З. Мінц, І. Приходька та ін. Дослідженням античної рецепції
переймалися Михаель фон Альбрехт, Г. Кнабе, В. Папушина, І. Роговін, Ф. Шмідт. Про інтерпретацію
образу Нарциса окремими митцями писали Д. Козій, В. Роменець, А. Бочкарьова, О. Воробйова,
А. Вуліх, П. Кіньяр. Трансформація терміну "нарцисизм" у працях психоаналітиків стала предметом
досліджень З. Фройда, К. Юнга, Ж. Лакана, Е. Фромма, Х. Кохута та ін. Незважаючи на велику кількість
досліджень міфу про Нарциса в науці й мистецтві, інтерпретації нарцисизму як шляху самопізнання до
цього часу не були предметом комплексного розгляду.
Метою нашої розвідки є аналіз інтерпретацій нарцисизму як розуміння шляху самопізнання, що
здійснювалися в різні часи мислителями і митцями, дослідження символічних та семантичних
трансформацій образу Нарциса.
Розлоге тлумачення міфу про Нарциса ми вперше зустрічаємо у Овідія. Розповідаючи у своїх
"Метаморфозах" міф про Нарциса, Овідій наголошує на тому, що суть драми юнака не в тому, що він не
міг припинити (чи безконечно продовжувати) втомливе самозакохання, а у тому, що "об’єктом
пристрасті" стало відображення, образ [1: 59]. У літературі, крім Овідія, до образу Нарциса зверталися
поети та письменники різних часів та національностей. Серед найвідоміших Г. Сковорода "Наркіс.
Розмова про те: Пізнай себе", П. Кальдерон (драма "Ехо і Нарцис"), Р. Рільке (вірш "Нарцис"), П. Шеллі
(вірш "Адонаїс"), П. Ронсар (вірш "Нарцис"), П. Валері (вірш "Нарцис мовить", "Фрагменти про
Нарциса", "Кантата про Нарциса"), В. Іванов (вірш "Нарцис"), О. Білецький (вірш "Нарцис в поросі",
"Новий Нарцис"), А. Жід ("Трактат про Нарциса"), О. Вайлд (роман "Портрет Доріана Грея").
Вперше психоаналітичний опис особливостей нарцисизму здійснив австрійський психоаналітик
Зиґмунд Фройд. Нарцис – агресивний, заздрісний (хоча цього не визнає), у нього існує проблема з
самоідентифікацією (бо розвивається нав’язане "Я", а не реально існуюче), Нарцис знецінює або
ідеалізує оточення [2].
З проблемою нарцисизму пов’язана проблема глядача і образу, оскільки центральна ситуація у міфі – це
спостереження свого образу. Зиґмунд Фройд намагався зрозуміти, перекладаючи символи античної міфології
на мову психопатології повсякденного життя, з чого саме починається процес ідентифікації глядача і образу.
На думку Фройда, можливі три типи відносин у процесі цього діалогу. У кожному з них образ виконує
функцію відображення, нагадування суб’єкту про нього самого на різних етапах його життя [2].
Хоча фройдівська типологія нарцисизму є досить перспективною при вивченні нарцисизму у
літературному творі, для пояснення ходу ідентифікації, вона залишає відкритим важливе питання про те,
чому саме зір стає тим механізмом за допомогою якого утворюється нарцистична особистість.
Починаючи з 1936 року, французький психоаналітик Жак Лакан намагався розвинути фройдівську
концепцію нарцисизму. Лаканівська теорія "дзеркальної стадії", що сформувалась як своєрідна
інтерпретація нарцисизму, вплинула на формування психоаналітичного напрямку, відомого сьогодні під
назвою "постфройдизм".
У роботі присвяченій ролі "дзеркальної стадії" в процесі формування особистості Ж. Лакан наводить
приклади, що демонструють принципово інше ставлення "глядача" до його дзеркального відображення.
Визнання дитиною відображаючої природи дзеркала, супроводжується цілою серією жестів, за допомогою
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яких вона, у формі гри, відчуває взаємозв’язок, з одного боку, між цим видимим (virtual) світом і тою
реальністю, яку вона відтворює – тобто тілом дитини, людьми, предметами, які її оточують. Лакан
наполегливо підкреслював: "важливо... зрозуміти те, що відбувається на стадії дзеркала як ідентифікацію...
тобто як трансформацію, що відбувається з суб’єктом при асиміляції ним свого образу" [3: 14].
Важливість концепції "дзеркальної стадії обумовлена не лише її роллю у процесі формування і
утворення особистості, а й в її акценті на тому, що процес ментального і зорового співвіднесення образів
– отримує першочергове значення, коли "броня" ідентичності втрачає міцність.
Нарцисизм у європейській літературі виходить за межі психології і сягає таких дисциплін як
філософія та літературознавство.
Самопізнання є центральною темою першого трактату "Наркіс" і водночас центр усієї творчості
Григорія Савича Сковороди. У цьому сенсі "Наркіс" є першим твором не лише за часом написання, але й
"за правом спадкоємства", тобто за важливістю його змісту для світогляду філософа. Тема самопізнання
визначає динамічний і персоналістичний характер філософії Г. Сковороди. Персоналістичною є
філософія Сковороди, бо його світосприймання тікає від хибного шляху об’єктивації, світосприймання є
переживання реальності більшою мірою, ніж пізнання – переживання індивідуальною, живою людською
особистістю. Його філософія є динамічною, в тому сенсі, що реальність осягається в її життєвому вимірі,
і що не менш важливо – перетворенням самого реципієнта. Окрім індивідуального аспекту самопізнання
як преображення, варто взяти до уваги і його надіндивідуальний смисл, бо не тільки історія філософії,
але й історія культури загалом є історією самопізнання людства.
Погляд на активний характер самопізнання споріднює нашого мислителя з найвидатнішими
мислителями минувшини та нашого часу. Згідно з цим поглядом самопізнання закликає, діє, дає поштовх
до визволення "внутрішньої людини". Наслідки цієї дії окреслює Г. Сковорода як перетворення людини,
її воскресіння, або друге народження: "вдруге з висот народжений" [4: 154].
Але самопізнання не є актом ізольованої одиниці. Справжнє самопізнання веде людину поза неї,
наближає її безпосередньо до душ і речей, розкриваючи в усьому невидимість поза видимістю: "Ти
бачиш світло. Всього ти тепер бачиш по двоє: дві води, дві землі. І всі твори природи тепер у тебе на дві
частини поділені" [4: 153]. Самопізнання загострює духовний зір, робить душу – одвертою для
"прихованої, духовної, вічної" сторінки речей.
Така сама одвертість вимагається і y ставленні до трансцеденції. На найвищому своєму шаблі
самопізнання сягає до джерела буття. Найнижчий його шабель – наше "Я", найвищий шабель
самопізнання – Бог. Але цей останній щабель, що видається найдальшим, є, в суті речі, найближчим,
оскільки ми, не ставши на нього, не можемо збагнути жодної речі в її суті. Ось як про це висловлюється
Сковорода: "Чи не всякому знайомі оці слова: час, життя, смерть, любов, мисль, душа, страть, совість,
благодать, вічність? Нам здається, що ми розуміємо їх. Але коли попросимо когось з’ясувати їх, то
кожний задумається. Хто може вияснити, що таке час, якщо не проникне в божественну висоту? Час,
життя і все інше в Бозі заховане. Хто ж може розуміти що-небудь із усіх видимих і невидимих істот,
якщо не розуміє того, хто всьому – голова й основа? Отож, якщо хочеш що-небудь пізнати й зрозуміти,
мусиш наперед зійти на гору пізнання Бога". Бог є головою і усім у всьому, початком, буття усьому.
Коли ти прозрів Бога новим і правдивим оком, тоді ти побачив у ньому все, як у джерелі, як у дзеркалі"
[4: 180]. Між актами пізнання Бога і актами самопізнання Сковорода бачить внутрішню пов’язаність, бо
в них розкривається єдність "нетлінної людини" і Духа Вічного.
Таким чином пізнати себе, в розумінні Сковороди, – це значить увійти в себе і вийти поза і понад
себе, збагнувши невидиме в собі та в речах і дійшовши туди, де можна споглядати себе й речі в
праджерелі буття.
Виразником такого самопізнання робить Сковорода міфічного Нарциса. Така роль визначена
Нарцисові в "пролозі" до твору, дарма, що в самому діалозі він не виступає (а втім, він з’явився в тій ролі
тільки в другій редакції діалогу).
Нарцис із грецького міфа позбавлений у своєму внутрішньому світі ширини й глибини. Ніщо не
пов’язує його зі світом людським і божим. Йому притаманна душевна сліпота й невразливість до всього
людського. У ньому немає розуміння спільної людської долі. Незважаючи на божественні початки в
своїй історії, він не поривається до божественних висот і не усвідомлює трансцендентних зв’язків буття.
Єдине почування, яким він живе й дихає, – це сліпа самозакоханість.
Нарцис виступає у діалозі Г. Сковороди як символ самопізнання, і це могло статися тільки внаслідок
ґрунтовного перетворення на образ "мудрого Наркіса" (так окреслює його автор у "Пролозі" до діалогу).
Таке перетворення настало в двох моментах: по-перше, наш філософ по-своєму розуміє задивляння в
себе Наркіса у дзеркальному плесі. Він інтерпретує його в сенсі філософського пафосу платонівського
Ероса. Ерос, за Платоном, є носієм душ за красою і за вічним та незмінним у повноті буття. Його любов
до краси невіддільна від любові до мудрості, яка за своєю суттю належить до того, що гарне. Подібний
пафос Г. Сковорода хоче бачити в Нарцисі. На його думку, Нарцис споглядає саме "нерукотворний образ
минущої своєї плоті", "єдину красу та істину" – це одне. А по-друге, Г. Сковорода дивиться на смерть
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Нарциса як на духовне переродження. Кажучи, що він "перетворюється в джерело", мислитель має на
думці праджерело буття, зіткнення з Вічним, яке вважає за сутній момент самопізнання.
Своїми роздумами і своїм життям Сковорода розкриває глибочезну драму людської культури
(європейської зокрема), суть якої полягає у сприйманні людиною світу як світу-поза-собою, світу як
об’єкта, світу як "зовнішності".
Самопізнання ґрунтується на любові, самопізнання є любов: "Хочеш... закохатися в самого себе?
Пізнай же себе! " [4: 151] У міфі про закоханого в самого себе Нарциса Сковорода в еросі вбачає гносис,
і цей зв’язок, злука пізнання і любові – одне з найбільших прозрінь його духа. Щодо цього містика Г.
Сковороди стоїть найближче до містики християнської любові. Зазвичай вчення Сковороди про
самопізнання тлумачать приблизно так: відвертаючись од усього зовнішнього, людина звертається
всередину себе й відкриває істинну реальність, яка виявляється субстанцією, спільною людині й світові;
наслідком цього відкриття є "правдиве", гармонійне моральне життя [5; 6]. Ідея любові в такому разі
виявляється зайвою, і всі афектовані слововиливи автора "Наркіса" з приводу радощів, ревнощів, усі ці
"таю" та "щезаю", всі вихваляння та вигуки, які сповнюють розглядуваний нами діалог, показуються
нестриманим виявом радісного збудження після зробленого науково-філософського відкриття. Тому
символізм здебільшого вважають індивідуальним стилем філософування Г. Сковороди, своєрідною
формою викладу ідеї, ототожнюючи символ із західноєвропейською бароковою алегорією. Насправді ж
символ є сутнісним виявом самої надприродної реальності, яка пізнається тільки в переживанні; символ є
сама ця реальність у її з’яві.
У самопізнанні гносеологія дістає онтологічне опертя, а психологія перетворюється на філософію
серця. "Пізнати самого себе, і відшукати самого себе, і знайти людину – одне і теж" [4: 155],
заглиблюючись у себе, відкриваючи у собі духовну сферу, царство Софії, світ символів-ідей, людина
відкриває доступ до безумовного, до Бога, до Джерела вогняного [4: 152], і сама, в певному сенсі,
робиться таким джерелом.
У першій розмові "Наркіса" Г. Сковорода висловлює переконання, що думка без серця – ніщо, серце –
то людина в людині [4: 157]. Людина є жива не хитромудруваннями розуму, а силою сердечного чуття:
"Кожен є тим, чиє серце у ньому... " [4: 152].
Отже, пізнання невіддільне од переживання може бути лише індивідуальним, об’єктивним, а єднання
з Богом відбувається єдино в пізнанні. Самопізнання є самотворення. Але самотворення людини є дія
сили, яка живиться з Божественного джерела.
Самопізнання є міст, по якому треба рухатися. Цей рух душі, рух до самопізнання, пов’язаний не
тільки з переміною бачення світу, але головне – з переміною самого себе.
Самопізнання, яке здійснює людина своїм життям, є аналог пошуку шляхів поєднання умовного й
істинно-безумовного в історії філософії. У самопізнанні і людина, і суспільство минають серію
однобічностей, абстрагованих начал, аби зрештою їхнє життя, наче той міфічний Нарцис, преобразилось
у чудову квітку.
Суть глибочезної драми людської культури (європейської зокрема) Сковорода вбачає в сприйнятті
людиною світу-поза-собою, світу як об’єкта, як "зовнішності" [6: 131]. Подібне трактування Нарциса
зустрічаємо у різних дослідників. Вони коментують міф у тому розумінні, що світ – це гігантський
Нарцис, заглиблений у самоспоглядання самодостатнього самобуття. Нарцисизм розглядають як
універсальну метафору самопізнання.
Існує думка, що міф про Нарциса – це зачарування поглядом, смерть від нього: вода лісового потоку –
те ж дзеркало храму Лікосури, де той хто молився бачив у мутному бронзовому дзеркалі не своє
обличчя, а споглядав бога чи мерця – жителя царства тіней (Персей, Актеон, Психея). Не можна було
оглядатися Орфею, Едіп вириває собі очі, Тересія осліплюють за те, що він пізнав любовних утіх з обома
статями, Горгона стала жертвою свого відображення в дзеркалі. Нарешті, дзеркало Діоніса та дзеркало
Августа, який покарав Овідія засланням за те, що він побачив "дещо". У європейській літературі міф про
Нарциса поєднує мотиви смерті і кохання [7: 653].
Отже, розглянувши деякі інтерпретації нарцисизму як шляху самопізнання в історії філософськолітературного дискурсу, видається можливим зробити висновок, що самопізнання крізь призму
нарцисизму має християнські та античні аспекти витлумачення. Перспективним є занурення до
екзистенційних глибин нарцисизму, що дасть змогу розкрити естетичні горизонти для використання
цього міфу як трансісторичного комунікативного коду та архетипу самопізнання.
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Гладка Н. В. Нарциссизм: художественная реализация пути самопознания.
В статье исследуется семантический и символический смысл понятия "нарциссизм". Также речь идет о
его трактовке как пути самопознания. Нарциссизм получает новую жизнь как символ поэтического
самовыражения и самопознания. Конкретные интерпретации проводятся на примере мифа о Нарциссе
Овидия и диалога Григория Сковороды "Наркис". Особое внимание в статье обращается на
психологические интерпретации явления нарциссизма, в связи с чем анализируются тексты Зигмунда
Фрейда и Жака Лакана.
Gladka N. V. Narcissism: the Artistic Realization of the Self-Cognition Way.
The article researches the semantic and symbolic content of narcissism as the concept. The understanding of this
concept as the way of self-cognition is highlighted in the research. Narcissism gets a new life as a symbol of
poetic self-expression and self-cognition. The interpretations are performed on the basis of the myth about
Narcissus by Ovid and the dialogue "Narcissus" by Grygoriy Skovoroda. A particular attention is paid
especially to the interpretation of the psychological phenomenon of narcissism. In connection with this the
scientific works by Sigmund Freud and Jacques Lacan are analyzed.
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ЕКСПЛІЦИТНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ У КРИТИЦІ
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ НАУКОВИХ СТАТЕЙ)
Статтю присвячено аналізу одного з компонентів англомовної наукової статті – жанру
наукового дискурсу – а саме, критиці, об’єктивованій у висловлюваннях негативної оцінки. Увагу
зосереджено на експліцитних лексичних засобах об’єктивації негативної оцінки. Виявлено, що
найбільш поширеними з них є прикметники, далі йдуть іменники та дієслова, частка яких значно
менша, найменш типовими засобами є прислівники. Наявність негативно оцінного значення
досліджено з опорою на лексикографічні джерела, шляхом встановлення зв’язку між конкретною
номінацією та її гіперонімом (bad).
До актуальних проблем сучасного мовознавства належить вивчення різних типів та різновидів
дискурсивної діяльності. Серед розвідок цієї проблематики наявні й такі, що висвітлюють особливості
англомовного наукового дискурсу, надають характеристику його жанрам, у тому числі й такому, як
наукова стаття [1]. Окрім вивчення загальних характеристик наукової статті, увагу дослідників привертає
аналіз окремих її компонентів [2].
Об'єктом нашого дослідження є такий компонент англомовної наукової статті як критика.
Матеріалом дослідження виступають розміщені в мережі Інтернет (сайт www.doaj.org [3])
англомовні статті з таких наукових дисциплін, як лінгвістика, соціологія, література, педагогіка,
психологія, правознавство, історія, політологія, антропологія та економіка.
Як слушно твердять науковці, критика реалізується за допомогою критичних зауважень [4] –
висловлювань, що вербалізують певний об’єкт та його негативну оцінку. Проведений аналіз дозволив
виявити, що об’єктами критики в англомовних наукових статтях виступають теорія, проблема / тема /
гіпотеза, методологія, висновки, текст, дані, свідчення та мета дослідження [5]. Задачею наступного
етапу є вивчення особливостей вираження негативної оцінки в критичних зауваженнях.
Метою цієї статті є систематизація лексичних засобів, за допомогою яких негативна оцінка
есплікується в критичних висловлюваннях, наявних в англомовних наукових статтях.
Критика у науковій статті може виражатися у прямий або непрямий спосіб (експліцитно чи
імпліцитно). У разі застосування прямого способу, у критичних висловленнях містяться лексичні
одиниці – назви негативно-позначених концептів [6: 56-59] або семантично пов’язані з ними номінації; у
цьому випадку негативна оцінка есплікується на лексичному рівні.
Відповідно, під експліцитними засобами вираження оцінки у критиці в англомовній науковій статті
розуміємо лексичні мовні одиниці, які явно, недвозначно вказують на вади, хиби та недоліки
методології, теоретичного підґрунтя умов проведення експерименту, отриманих у результаті даних,
висновків, а також самого тексту наукової статті тощо.
Негативну позначеність лексичних одиниць виявлено шляхом дефінітивного аналізу,
використовуючи лексикографічні джерела [7-9]. Це дозволило співвіднести конкретну досліджувану
номінацію з її гіперонімами та (за меншої або більшої довжини ланцюжка) встановити зв'язок з
номінацією bad, badness. Якщо такий ланцюжок безпосередньо встановити не вдавалося, залучалися
словники синонімів або словникові дефініції, у результаті чого було отримано той самий результат
(встановлено зв'язок з указаними номінаціями).
Частиномовний аналіз експліцитних засобів вираження оцінки у критиці засвідчив, що до їх числа
входять прикметники, іменники, дієслова та прислівники.
Найбільшою кількістю мовних одиниць, використаних для вираження експліцитної оцінки у критиці,
представлені прикметники (46,62 % від усіх лексичних засобів), з поміж яких ми зафіксували:
кореневі (false, little, naive, scant, scarce, sparse, vague, wrong), наприклад:
• (adj) false; false → mistaken → mistake → defect → disadvantage → liability → bad, badness [7]:
(1) The thought is of course near at hand that this distinction coincides to some extent with the democracyauthoritarianism distinction that was introduced earlier; however, such a conception is false [3].
• (adj) little; little → small → inferior → bad, badness [8]:
(2) Little work has been done in studies of Old Saxon meter to explain a handful of irregularities, known as
'heavy hypermetric' verses, a term to be defined below [3].
• (adj) scarce; scarce → scarceness, scarcity → insufficiency, inadequacy → failing, weakness → flaw →
defect → disadvantage → liability → bad, badness [7]:
(3) Ernestina de Champourcin‘s only published novel La casa de enfrente (1936) has received scarce
attention from the scholars of literature [3].
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афіксальні (contradictory, difficult, erroneous, impossible, inadequate, trivial, unprepared), наприклад:
• (adj) incomplete; incomplete → imperfect → defective → defect → disadvantage → liability → bad,
badness [7]:
(4) Men and women are both equally likely to sacrifice their own lives to save a close kin member (Mills,
Pedersen, and Grusec, 1989). However, due to the non-violent nature of the altruistic acts that are generally
used, this finding may be incomplete [3].
• (adj) misleading; misleading → deceptive → false → mistaken → mistake → defect → disadvantage →
liability → bad, badness [7]:
(5) The prints I have looked at so far are a misleading guide to Cruikshank’s ideological affiliations in 1819 [3].
• (adj) mistaken; mistaken → mistake → defect → disadvantage → liability → bad, badness [7]:
(6) Although I find it mistaken, one quite commonly finds the characterization of [verb phrase]-ta as a past
tense-marking auxiliary verb [3].
• (adj) unsatisfactory; unsatisfactory → unsuitable → bad, badness [8]:
(7) These diagnoses – both psychological and physical – seem to me unsatisfactory, and there is something
risible about the suggestion that Shakespeare’s tragedy could have been averted if only Iago had the proper
antacids [3].
Серед афіксальних прикметників варто відзначити значне превалювання суфіксально-префіксальних
прикметників (inaccessible, incomplete, inconsistent, misleading, unavailable, unreasonable, unreliable) над
суфіксальними (faulty, limited, problematic, useless, wrongful) та префіксальними (unable, unclear, unsure).
Другою важливою обставиною виявилася та, що негативно-оцінне значення у частині цих номінацій
утворюється шляхом сполучення афікса зі значенням заперечення (префікси in- (та його аломорфи), mis-;
суфікс -less) та кореня з позитивно оцінною семантикою.
Значну питому вагу в експліцитному способі вираження оцінки у критичних зауваженнях в
англомовних наукових статтях також мають іменники (27,82 % від усіх лексичних засобів вираження
оцінки у критиці), серед яких були зафіксовані: conflict, danger, decay, defect, difficulty, drawback, failure,
flaw, gap, inability, incompatibility, lack, limitation, loss, misconception, misreading, misunderstanding, neglect,
oversimplification, paucity, pity, problem, restriction, setback, shame, shortcoming, underestimation, weakness
тощо. Наприклад:
• (n) drawback; drawback → disadvantage → liability → bad, badness [7]:
(8) Since the vast majority of languages that need documentation have neither an orthography nor a literate
community, the method I have described focuses on Oral Commenting, or Oral Data Annotation—: <…>. It is
not without its drawbacks, but this method has as its advantage the capacity to engage the speech community
quickly and early in the language documentation process [3].
• (n) flaw; flaw → defect → disadvantage → liability → bad, badness [7]:
(9) The common flaw in most previous accounts is the desire to explain the distribution of the relative TAM
paradigms by positing some common feature uniting the various contexts [3].
• (n) lack; lack → deficiency → insufficiency → insufficient → inferior → bad, badness [8]:
(10) There is a lack of naturalistic research with clinically representative patients and treatments [3].
• (n) limitation; limitation → disadvantage → liability → bad, badness [7]:
(11) Another limitation of our study was that although we achieved a high level of reliability with both of our
instruments, they are self-report measures [3].
• (n) shortcoming; shortcoming → liability → bad, badness [7]:
(12) An important shortcoming of the study is the small sample size and the last-observation-carriedforward (LOCF) analysis to account for missing data [3].
Менш поширеними лексичними одиницями, що експліцитно позначають негативну оцінку у
критичних зауваженнях, наявних в англомовних наукових статтях, виявилися дієслова, які налічують
19,55 % від усіх експліцитних засобів та подані такими одиницями як conflict, contradict, ignore, neglect,
overstate, restrict, underspecify. Подібно до прикметників серед дієслів зафіксовані кореневі (fail, limit,
lose, miss, skew) та афіксальні (jeopardize, mislead, overlook, overrepresent, problematise, underestimate),
приміром:
• (v) limit; limit → limitation → disadvantage → liability → bad, badness [7]:
(13) Also, the external validity of this study is limited by the fact that participants evaluated people in a
video rather than in a face-to-face format [3].
• (v) mislead; mislead → misleading → deceptive → false → mistaken → mistake → defect → disadvantage
→ liability → bad, badness [7]:
(14) The confusion arises no doubt because a cursory glance at the "Tabla de las materias" of the Flor de
Sentencias de Sabios (Martin Nucio, 1557) misleads the critic, because many of the categories into which the
sentences are grouped bear the same names as the triunfos [3].
• (v) misread; misread → misinterpret, misunderstand → misinterpretation, misunderstanding → mistake →
defect → disadvantage → liability → bad, badness [8, 7]:
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(15) In fact, I believe that grouping Lotario and Anselmo together with respect to their epistemological
leanings and approach to knowledge allows for the potential to misread the text, or assume that something is
there that is not [3].
• (v) overlook; overlook → leave out → neglect → fail → go wrong → wrong → incorrect → faulty →
defective → bad, badness [8]:
(16) Through their commentary in the sidelines of the text, the English translator / editor reveals much about
early modern English ethnology. But it is not surprising that modern scholars have overlooked these textual
traces, for in deploying the margins to express their responses to China, the English chose a form of expression
that has been critically sidelined [3].
Частка прислівників у проаналізованих фрагментах була незначною (6,01 % від усіх лексичних
засобів вираження оцінки у критичних зауваженнях), серед них, приміром: instead, hardly any,
inadequately, incorrectly, unlikely і т. д.:
• (adv) incorrectly; incorrectly → incorrect → faulty → defective → bad, badness [8]:
(17) For example, the name for the village of Deering appears incorrectly as Ipnaitchiaq, rather than the
correct name, Ipnatchiaq, on Krauss’s widely circulated 1995 map of the Inuit-Yupik-Aleut languages [3].
Таким чином, проведений аналіз дає змогу дійти висновку про те, що негативна оцінка у критичних
зауваженнях виражається лексичними одиницями, семантична структура яких визначає їх як такі, що
об'єктивують концепт BAD; ці одиниці представлені переважно прикметниками, менш типовими
засобами є іменник та дієслово, у той час як прислівники не мають значної питомої ваги.
Однак ці результати засвідчують лише варіювання інвентарю лексичних засобів, вжитих авторами
англомовних наукових статей для експліцитного вираження негативної оцінки. Перспективою роботи є
аналіз частотних характеристик досліджених лексичних одиниць.
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Матеріал надійшов до редакції 26.01. 2012 р.
Балацкая Е. Л. Эксплицитные средства выражения критики
(на материале научных статей).
Статья посвящена анализу одного из компонентов англоязычной научной статьи – жанра научного
дискурса – а именно, критике, объективированной в высказываниях негативной оценки. Внимание
сосредоточено на эксплицитных лексических средствах объективации негативной оценки. Выявлено,
что наиболее распространенными среди них являются прилагательные, за ними следуют
существительные и глаголы, представленные значительно меньше, а наименее типичными средствами
являются наречия. Наличие негативно-оценочного значения изучено с опорой на лексикографические
источники, путем установления связи между конкретной номинацией и ее гиперонимом (bad).
Balats’ka O. L. The Explicit Evaluative Means in Criticism
(on the Material of the English Language Scientific Articles).
The article analyzes one of the components constituting the English language scientific article – a genre of
scientific discourse – namely, the critics, realized in the negative evaluative utterances. The research focuses on
the explicit lexical means that express negative evaluation. The most typical of them appeared those represented
by adjectives, followed by nouns and verbs that are presented by considerably smaller numbers, while the least
typical are adverbs. The negative evaluative meaning was established with the help of the lexicographical
sources which made it possible to reveal the correlation between a certain lexical unit and its hyperonym (bad).
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ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Статтю присвячено аналізу діалогічного мовлення у системі сучасних лінгвістичних досліджень. Визначено
поняттєвий апарат дослідження діалогу з урахуванням постулатів прагмалінгвістики та комунікативнофункціональної лінгвістики, виділено комунікативні характеристики діалогічного дискурсу та подано основні
класифікації діалогів, які запропоновані відомими сучасними лінгвістами. Окреслено можливі перспективи
подальших досліджень елементів діалогічних єдностей, а саме реактивних реплік.
Постановка проблеми. Антропоцентризм та функціоналізм сучасних лінгвістичних досліджень
зумовлюють посилений інтерес до всебічного вивчення діалогічного мовлення, що було розпочато
М. М. Бахтіним, який у своїх працях розкрив універсальний діалогічний характер людського мовлення; з
цим фундаментальним відкриттям пов’язана його теорія мовленнєвих жанрів. Дослідник стверджував:
"Жодне висловлювання не може бути ані першим, ні останнім, воно є лише ланкою у ланцюжку і поза
цим ланцюжком не може бути вивченим" [1]. Екстраполюючи основні ідеї бахтінської концепції в
сучасність, О. О. Селіванова підкреслює, що дослідження комунікативної взаємодії індивідів,
орієнтованої на діалогічне взаєморозуміння у співвідношенні з параметрами мови, середовища, культури
є пріоритетною метою сучасної лінгвістики [2].
Актуальність дослідження діалогічного мовлення обумовлена необхідністю вдосконалення
культури мовленнєвого спілкування, навчання "технології" ведення діалогу, формування адекватного
ставлення до співбесідника, вироблення установок та навичок відповідної інтерпретації комунікативних
інтенцій мовців. Діалогічне мовлення виступає як важливий засіб вияву комунікативної функції мови та
є однією із форм існування мови загалом. У цьому зв’язку варто зауважити, що вирішення
перерахованих проблем уможливлюється пристосуванням методологічного апарату антропоцентричної
лінгвістики до аналізу одиниць мовлення [3-6]. Це передбачає дослідження мови як динамічної системи,
яка реалізується саме в діалогічному мовленні людей з їхніми комунікативними та позакомунікативними
інтенціями. Діалог, відповідно, розуміється і як самостійний об’єкт дослідження, зі своєю специфікою на
рівні структури, семантики та прагматики.
Аналіз досліджень і публікацій. Структурно-семантичні особливості організації діалогічного
мовлення на матеріалі сучасних європейських мов розглядалися в працях О. П. Воробйової,
Є. В. Вохришевої, І. П. Святогор, Н. Ю. Шведової, E. Keenan та ін. Аналіз комунікативно-прагматичних,
функціональних та діяльнісних характеристик діалогічного дискурсу здійснено в роботах Л. Р. Безуглої,
А. Д. Бєлової, С. Ф. Гедз, Т. М. Колокольцевої, Г. В. Колшанського, В. І. Лагутіна, І. М. Рудик,
О. М. Старикової, Г. О. Старцевої, Н. І. Формановської, Л. В. Чайки, A. Stenström, D. Wunderlich та ін.
Діалогічні єдності в семантико-функціональному плані розглядали у своїх дослідженнях В. В. Бузаров,
І. П. Пініч, K. Brinker, H. Sacks, J. Jefferson. Варто відзначити спроби узагальненого, комплексного
дослідження діалогічного мовлення (В. В. Богданов, Н. І. Голубєва-Монаткіна, В. В. Дементьєв,
Т. І. Мартиненко, Г. Г. Почепцов, О. Г. Почепцов, Т. В. Чрділелі та ін.). Між тим, метаогляд цих праць у
сучасному мовознавстві ще не здійснювався в достатньому обсязі, що свідчить про невирішеність
певних аспектів проблеми, хоча це необхідно для чіткого визначення пріоритетної проблематики
дослідження діалогічного мовлення.
Таким чином, предметом розгляду у даній статті виступають особливості висвітлення аспектів
діалогічного мовлення у вітчизняній та зарубіжній науковій лінгвістичний літературі для аналізу його
пріоритетної проблематики в лінгвістичній прагматиці та комунікативно-функціональній лінгвістиці,
зокрема з метою:

визначення поняттєвого апарату дослідження діалогічного мовлення із урахуванням основних
постулатів прагмалінгвістики та комунікативно-функціональної лінгвістики;

виділення комунікативних характеристик діалогічного дискурсу;

характеристики основних класифікацій діалогів.
Виклад основного матеріалу. Сучасні дослідження діалогічного мовлення майже неможливі без
звернення до історії розуміння його сутності та до класичних розробок його окремих аспектів. Точкою
відліку в дослідженні діалогу вважаємо вислів Л. В. Щерби про те, що "монолог є значною мірою
штучною мовною формою, і справжнє своє буття мова виявляє лише в діалозі" [6: 5]. Діалогізм як мовномовленнєве явище привертав увагу таких видатних гуманітаріїв, як В. М. Волошинов, М. М. Бахтін,
Л. П. Якубинський, О. О. Реформатський, О. М. Пешковський, Л. С. Виготський, які наголошували на
розумінні діалогу не тільки як форми спілкування, а й як основної одиниці соціальної взаємодії загалом
[7: 2]. Це так чи інакше стимулювало подальшу розробку вказаної проблематики через виявлення
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дихотомії "монолог / діалог" та первинне окреслення завдань логіко-граматичного та логікопсихологічного напрямів у дослідженні діалогічного мовлення.
У сучасних мовознавчих дослідженнях поняття діалогу розглядається в широкому та вузькому
розуміннях. Діалог у широкому значенні трактується як будь-який функціональний різновид мовлення,
тип комунікації, реалізація якого утворює особливий тип тексту [8: 5]. Вузьке розуміння діалогу включає
декілька підходів, які орієнтуються, передусім, на його лінгвістичну сутність та специфіку співвідносно з
іншими категоріями та поняттями теорії мовленнєвої діяльності.
Більшість дослідників дотримуються думки, що до набору диференційних ознак даного виду
мовленнєвої діяльності належать ситуативність, наявність двох чи більше комунікантів, персональна
спрямованість, обов’язкова зміна ролей адресанта й адресата, а також умова розуміння мови, якою
ведеться діалог [6-8]. За іншою класифікацією (Н. В. Ізотова) пропонуються такі характеристики, як
онтологічна (володіння мовою), суб’єктивна (наявність адресанта та адресата мовлення), реплікативна
(висловлювання різних мовців → утворення єдиного смислу цілого), локально-темпоральна
(контактність позицій мовця), дискретність, спонтанність, комунікативні, когнітивні та соціокультурні
установки [9: 126]. Крім того, до надзвичайно важливих властивостей діалогічного мовлення відносять
антропоцентричність, цілеспрямованість, демократизм, наявність перлокутивного ефекту, прагматичний
потенціал, потенційну експресивність, нерідко неочікуваність, непередбачуваність [5: 14-15].
Діалог являє собою складне комунікативне явище, своєрідну модель спілкування декількох
співрозмовників. У перебігу цієї взаємодії комуніканти намагаються розпізнати прагматичні інтенції
один одного для вироблення певних тактик адекватного реагування на репліки співбесідника. Таким
чином, для діалогу характерні складні внутрішні структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні
відносини [10: 2]. В результаті постійного природного чергування реплік комунікантів утворюється так
званий "кругообіг мовлення", що здійснюється двома або більше співрозмовниками. Тому
найістотнішою рисою діалогічного мовлення варто вважати його двосторонній характер (feedback), що
передбачає мінімум двох учасників. За таких умов діалогічне мовлення стає основною сферою реалізації
комунікативної функції мови, розглядуваної одночасно з позицій мовця та слухача [4: 11].
Л. Р. Безугла зазначає, що діалог на функціональному рівні являє собою мовлення у широкому
розумінні, що є підґрунтям мови. Діалог на формальному рівні становить діалогічний текст, який є
результатом реалізації діалогічного дискурсу. Діалогічний дискурс утворює мовленнєва діяльність людини,
яка за своєю природою є когнітивно-комунікативною, результатом цієї діяльності є текст [3: 126]. На
соціальній та лінгвістичній природі дискурсу наголошує у цьому зв’язку О. І. Морозова [11: 138].
Отже, діалогічний дискурс визначаємо як двосторонню мисленнєво-мовленнєву діяльність
комунікантів, зафіксовану діалогічним текстом та вміщену до широкого (ситуативно-комунікативного,
соціокультурного, когнітивно-психологічного) контексту [3: 127].
Більшість дослідників питання (Л. Р. Безугла, З. О. Гетьман, В. Д. Девкин, В. І. Лагутін,
Л. П. Олексієнко, K. Brinker) одностайно доходять висновку, що до специфічних комунікативних
властивостей діалогічного дискурсу належать, передусім:

наявність мовця й адресата, які можуть бути й колективними;

наявність міри спрямованості ходів (комунікативних ролей);
складність лінійного розгортання, можливість взаємного накладання ходів;


тематична єдність, яка визначає розміри діалогу;

перевага спонтанного мовлення;

шаблонність мовленнєвої взаємодії, яка є основою процесу конвенціоналізації смислів;

імпліцитність мовного вираження;

переважно усний спосіб здійснення;

значна роль міміки, жестів та інших невербальних засобів;

ситуативна прив’язаність;

національна специфіка.
Розглядаючи структурну організацію діалогічного дискурсу, дослідники відзначають її багаторівневий
характер. У зв’язку з цим виникає проблема визначення основних одиниць та елементів діалогу.
Основним елементом діалогу є діалогічна єдність (ДЄ), що включає в себе репліку-стимул та реплікуреакцію. Для них
притаманні структурна, семантична та функціонально-прагматична
взаємообумовленість та взаємопов’язаність. Установлення тема-рематичних відносин між репліками
всередині ДЄ є визначальним та найголовнішим фактором утворення тексту, і, таким чином, без
урахування тема-рематичного зв’язку діалог не може повноцінно функціонувати [10: 2].
В науці існує значна кількість точок зору щодо питання про класифікацію діалогічного мовлення (див.
праці Н. Д. Арутюнової, А. Р. Балаяна, Ю. В. Рождественського, А. К. Соловйової та ін.). Діалогічний
дискурс класифікують на основі цілого ряду характеристик: соціолінгвістичних, психолінгвістичних,
комунікативно-прагматичних, тематичних тощо. Т. Гард висунув соціологізовану типологію діалогічних
дискурсів: 1) діалог між начальником та підлеглим як протилежність до діалогу між рівними особами; 2)
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діалог як боротьба та діалог як обмін; 3) регламентований діалог як протилежність до нерегламентованого
діалогу. Типи діалогів виділялись відповідно до соціальних параметрів та ступеня офіційності спілкування
[5: 25]. Види діалогів у класифікації А. К. Соловйової виділяються з урахуванням специфіки психологічної
взаємодії партнерів: діалог-суперечка, діалог-пояснення, діалог-сварка, діалог-унісон. До вказаних типів
часто додають такі різновиди діалогів, як діалог-спілкування, діалог-обговорення, діалог-бесіда [12: 39].
А. Р. Балаян пропонує поділ діалогів відповідно до їх функціональної спрямованості на диктальні
(інформативні) та модальні (полемічні та унісонні) [5: 26].
Згідно з основними комунікативними цілями спілкування Н. Д. Арутюнова виділяє такі типи діалогів:
1) інформативний (ДЄ "запитання-відповідь"); 2) прескриптивний діалог (ДЄ "прохання-обіцянка /
відмова"); 3) обмін думками з метою прийняття рішення; 4) діалог, мета якого полягає в установленні
або врегулюванні міжособистісних відносин; 5) світський жанр (емоційний, артистичний,
інтелектуальний) [12: 39].
Залежно від інтенцій комунікантів, їх особистих рис та плану ситуації Н. А. Ільїна виділяє такі
різновиди діалогів: 1) кооперативний (учасники діалогу співпрацюють для досягнення спільної мети);
2) некооперативний; 3) авторитарний; 4) підлеглий; 5) динамічний (сюжетний) та статичний;
6) моноцентричний (думка партнера не враховується) та біполіцентричний (партнери прислуховуються
до думок один одного); 7) новаційний (в результаті якого виявляються нові знання, факти) та
традиційний [14: 39].
Ю. В. Рождественський у роботі "Теорія риторики" пропонує розгалужену класифікацію діалогів за
ступенем інтенсивності розгортання, за метою, за співвідношенням реплік та за предметами обговорення [13].
Варто звернути увагу на те, що будь-які спроби представити "кристалізовані" типи діалогів приречені
на поразку, адже в природі таких не існує: вони постійно знаходяться у взаємодії та досить часто
перетинаються, а тому типологія діалогічного дискурсу, побудована з урахуванням одного чи навіть
декількох класифікаційних принципів, не відбиває складної картини сутності та функціонування об’єкта.
Т. М. Колокольцева здійснила спробу такої типології, яка відображає різні сторони організації
діалогу: 1) відповідно до особливостей створення (первинні та вторинні); 2) за формою реалізації (усні та
письмові); 3) за видом комунікації (особисті та публічні); 4) із урахуванням офіційності (офіційні та
неофіційні); 5) за цілеспрямованістю (одноцільові та багатоцільові); 6) за обговорюваною тематикою
(монотематичні, політематичні) [5: 28-29].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Дослідження діалогічного мовлення в
лінгвістиці проводиться на різних рівнях – від загальнотеоретичного аналізу сутнісних закономірностей
його розвитку до розгляду конкретних форм та прийомів, важливих в аспекті вирішення прикладних
завдань – визначення стратегії ведення діалогу та управління процесом соціальної інтеракції. Одним із
перспективних напрямків є дослідження окремих внутрішніх одиниць ДЄ, а саме реактивних реплік,
які на даному етапі вивчені значно менше, ніж репліки-стимули.
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Матеріал надійшов до редакції 26.01. 2012 р.
Бобошко Т. М. Диалогическая речь как предмет лингвистических исследований.
Статья посвящена анализу диалогической речи в системе современных лингвистических исследований.
Определен понятийный аппарат исследования диалога с учетом постулатов прагмалингвистики и
коммуникативно-функциональной лингвистики, выделены коммуникативные характеристики
диалогического дискурса и представлены основные классификации диалогов, предложенные известными
современными лингвистами. Определены возможные перспективы дальнейших исследований элементов
диалогического единства, а именно ответных реплик.
Boboshko T. M. The Dialogical Speech as a Subject of the Linguistic Research.
The article deals with the dialogical speech analysis in the system of the modern linguistic research. It studies
the conceptual apparatus of the dialogue research with the regard to the main principles of the pragmatic
linguistics and communicative-functional linguistics, emphasizes the communicative features of the dialogical
discourse and presents the basic classifications of dialogues, suggested by well-known modern linguists. The
possible prospects of the further researching of the dialogical unity elements, namely reactive remarks are
determined, as at this stage they are studied less than question remarks.
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ЕВОЛЮЦІЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕРМІНУ "ГРАМАТИКАЛІЗАЦІЯ"
У ГРАМАТИЧНИХ ТЕОРІЯХ
У статті здійснено аналіз інтерпретацій терміну "граматикалізація" в історичному ракурсі. У даній
лінгвістичній розвідці представлено дефініції провідних представників Теорії Граматикалізації та її
попередників. Автор констатує, що традиційно термін "граматикалізація" розуміють у вузькому та
широкому сенсі. До того ж, виявлено відсутність єдиного загальноприйнятого визначення
граматикалізації, що пояснюється тим, що будь-яке з них відображає, насамперед, теоретичні погляди
дослідника. Як висновок запропоновано найзручніше, на думку автора, тлумачення даного терміну.
Упродовж майже 100-річної історії терміну "граматикалізація" йому давали безліч дефініцій, які
відображали різні погляди на процес розвитку граматичних структур у мові. На сьогодні єдиного
загальноприйнятого визначення граматикалізації не існує, це пояснюється тим, що будь-яке з них
відображає, насамперед, теоретичні настанови автора.
Актуальність статті зумовлена необхідністю систематизувати погляди лінгвістів щодо тлумачення
терміну "граматикалізація" та окреслити шляхи подальших пошуків. Метою нашого дослідження є
визначення підходів щодо тлумачення терміну "граматикалізація" у сучасному мовознавстві шляхом
аналізу дефініцій представників Теорії Граматикалізації. Об’єктом дослідження є існуючі підходи у
лінгвістиці щодо визначення терміну "граматикалізація". Предметом нашої розвідки є специфіка
терміну "граматикалізація" різних граматичних напрямків.
Перш ніж провести ґрунтовний аналіз підходів до інтерпретації терміну "граматикалізація", варто
розглянути питання походження самого слова "граматикалізація". В українській традиції слово
"граматикалізація" є калькуванням (оскільки даний термін вважається інтернаціоналізмом) або з англ.
grammaticalization (даний термін є найуживанішим у працях представників Теорії Граматикалізації) або з
франц. grammaticalization, який вперше застосував А. Мейє.
По сьогоднішній час для позначення процесу, під час якого відбувається перехід від лексичного до
граматичного або від менш граматичного до більш граматичного статусу, існувало декілька термінів.
Загалом в сучасній англомовній науковій літературі встановилося написання терміну "граматикалізація"
як grammaticalization. Водночас деякі автори використовують більш короткі (але тотожні за значенням)
варіанти grammaticization [1: 49; 2: 489] або навіть grammatization. Перший, найдовший варіант,
визнається інколи невдалим у зв’язку з неоднозначністю вихідного слова grammatical – "граматичний,
тобто той, який належить до граматики" vs. "граматичний, граматично правильний" [3: 8-9]. У
англомовних працях на даний момент прийнятий термін grammaticalization може варіюватися з s замість
z – grammaticalisation.
По суті, явище, яке у сучасній лінгвістиці називають "граматикалізація", Ч. Лі та С. Томсон [4],
Т. Гівон [5: 209] і Г. Бретшнайдер [6: 194] пропонують номінувати терміном "конденсація" (англ.
condensation). Попередником даного терміну є процес конденсації (нім. Verdichtungsprozess), який увів у
науковий обіг Г. Габеленц [7: 433]. У даному сенсі, конденсація може бути застосована для позначення
одного з аспектів граматикалізації, а саме, звуження або скорочення граматичної структури, – що й мали
на увазі вище згадані мовознавці. Але якщо тлумачити дане слово дослівно, то воно має означати, що
щось стає щільнішим, компактнішим протягом граматикалізації, – але це відбувається не завжди.
Термін "морфематизація" (франц. morphematisation) застосовував А. Мартіне як тотожний за
значенням до "граматикалізація" [8: 1064]. На нашу думку, даний термін характеризується тим
недоліком, що він є занадто вузьким. Хоча утворення граматичних морфем і є більше всього
центральним пунктом процесу граматикалізації, але це ні в якому разі не охоплює все те, що за собою
приховує дане поняття. Те ж саме стосується й терміна "ауксиліація" (англ. auxiliation), який
запропонував Е. Бенвеніст, розглядаючи граматикалізацію ауксиліарних із повнозначних дієслів, для
позначення даного процесу [9].
Традиційно вважається, що вперше термін "граматикалізація" використав відомий французький
лінгвіст-індоєвропеїст А. Мейє (франц. grammaticalization) у статті "Еволюція граматичних форм" (1912).
Автор не пропонував власної дефініції терміну, а застосував його в значенні процесу "отримання
граматичного статусу словом, який був раніше автономним" [10: 131-133]. Дане розуміння терміну
"граматикалізація" залишається досить поширеним у сучасному мовознавстві.
Протягом декількох десятиліть після праці А. Мейє дослідження граматикалізації мовних явищ
знаходилися на периферії мовознавчих розвідок, так як в центрі уваги була мова у синхронії. Лише у 60-х рр.
ХХ ст. виходить друком стаття "Еволюція граматичних категорій" (1965) Є. Куриловича, в якій автор
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інтерпретував термін "граматикалізація" як розширення сфери застосування морфеми під час переходу від
лексичного до граматичного або від менш граматичного до більш граматичного статусу, наприклад, від
словотвірного форманта до словозмінного [11: 52]. Автор розумів граматикалізацію дещо ширше, ніж А.
Мейє, в тому сенсі, що з переходом певної одиниці з "лексичного" в "граматичне" еволюція граматики не
зупиняється: серед граматичних маркерів є такі, що вважаються граматичними в більшій (напр., відмінкові
афікси) чи меншій мірі (напр., прийменники чи післяйменники), тобто показник, який став граматичним,
продовжує еволюціонувати та внаслідок цього зазнає подальших змін.
Представники Ленінградської граматичної школи В. Г. Адмоні, В. М. Жирмунський, М. М. Гухман,
В. М. Ярцева, які вважаються попередниками "теорії граматикалізації", хоча й не вплинули на формування
власне "теорії граматикалізації" у Західній Європі, присвятили чимало праць еволюції граматики.
Розглядаючи аналітичні конструкції (а саме словосполучення), В. М. Жирмунський пов’язав термін
"граматизація" (у радянській традиції був поширеним термін "граматизація", який є аналогом
"граматикалізація") з послабленням лексичного значення одного з компонентів словосполучення, з
послідовним перетворенням його із лексично повнозначного слова в напівслужбове або службове, в якому
домінує граматичне значення, а всієї групи загалом – у граматичну (аналітичну) форму слова [12: 12].
З кінця 70-х – поч. 80-х рр. ХХ ст. його розглядають як сукупність між собою взаємопов’язаних
процесів, які діють на певних мовних рівнях: семантичному, морфосинтаксичному, фонетичному тощо.
Дане розуміння залишається загальноприйнятим у межах Теорії Граматикалізації. Так, американський
лінгвіст Т. Гівон, хоча й не пропонує власного визначення терміну, розглядає граматикалізацію як
комплексний послідовний процес, який складається з 4 стадій ("мікропроцесів"): синтактизація,
морфологізація, деморфемізація та випадіння (анг. loss, нім. Schwund) [5: 209]:
Рівень

дискурс →→ синтаксис →→→ морфологія →→→ морфонологія →→→ нуль

Стадії

стадія I
синтактизація

Форма

ізольована > аналітична > аглютинативна > флективна > нуль

Зміст

лексичний > граматичний
Рис. 1. Шкала граматикалізації (за Т. Givon).

стадія II
морфологізація

стадія III
деморфемізація

стадія IV
випадіння

Німецький мовознавець Кр. Лєман у монографії "Thoughts on grammaticalization" (1982) трактує
термін як процес, що прямує від лексем до граматичних формативів. Автор зазначає, що семантичні,
синтаксичні та фонетичні процеси взаємодіють під час граматикалізації морфем та цілих конструкцій.
Кр. Лєман слідом за А. Мейє у своїх пізніших працях розглядає граматикалізацію мовного знаку як
процес, під час якого мовний знак втрачає свою автономність, тобто стає в більшій мірі підвладним
обмеженням мовної системи. Відповідно до положень німецького лінгвіста не граматикалізований знак
вважається автономним. К. Лєман наголошує на тому, що ступінь автономності знака є обернено
пропорційним до ступеня граматикалізації, тобто зі збільшенням граматичного статусу знак втрачає
свою автономність. Розробивши систему параметрів, які визначають ступінь граматикалізації (або
автономності), дослідник підтверджує той факт, що граматикалізація представляє собою певну множину
субпроцесів, кожен з яких відповідає за збільшення або зменшення того чи іншого параметру [13].
Принагідно варто зазначити відоме тлумачення граматикалізації Б. Гайне та M. Ре як еволюції, під
час якої мовні одиниці втрачають семантичну складність, прагматичну значущість, синтаксичну свободу
та фонетичний матеріал відповідно [14: 15]. Слідом за Б. Гайне та M. Ре В. Крофт констатує, що
граматикалізація як процес поділяється на три типи незворотних процесів – фонетичний,
морфосинтаксичний та функціональний (семантичний / прагматичний). Дані три процеси прямують до
того, щоб відбуватися одночасно у діахронічній площині, бути синхронізованими [15: 156].
Вивчення граматикалізації "морфем" та "слів" як таких незалежно від їх безпосередніх контекстів
вважається спрощеним, тому як наслідок починаючи з 90-х рр. ХХ ст. закріпилася точка зору стосовно
граматикалізації як процесу розвитку граматичних конструкцій. Також серед представників Теорії
Граматикалізації можна виділити тих, які інтерпретуючи даний термін концентрують свою увагу на
еволюцію функції: лексична функція > граматична функція, граматична функція у меншій мірі >
граматична функція у більшій мірі.
Вище згадані умови беруться до уваги в більшості сучасних дефініцій. Американські лінгвісти
П. Хоппер та E. Траугот пропонують визначення граматикалізації як процесу, під час якого лексичні
одиниці та конструкції у певних мовних контекстах отримують граматичні функції, а потім продовжують
розвивати нові граматичні функції [16: 1]. M. Гаспельмат тлумачить даний термін як діахронічну зміну,
під час якої певні частини конструкційної схеми входять у відносини сильнішої залежності [17]. Схоже
розуміння терміну пропонує В. Крофт, який називає граматикалізацію процесом, протягом якого
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конструкції зі специфічними лексичними елементами розвивають граматичні функції, що веде до
реінтерпретації цих лексичних елементів як оволодіння граматичними функціями [15: 156].
Як зазначає В. Крофт, граматикалізацію часто розглядають як процес, під час якого окремі лексичні
одиниці розвивають граматичні функції, але нещодавно було визнано, що лексичні одиниці розвивають
граматичні функції лише в специфічних конструкційних контекстах [18: 86].
Г. Дівальд інтерпретує даний термін як процес, під час якого лінгвістична одиниця отримує
граматичну функцію (функції) та одночасно втрачає лексичну функцію (функції) [19: 2].
Думку про те, що граматикалізація охоплює не слово чи морфему, а цілу конструкцію, яка поєднана
синтагматичними відносинами, розділяє також I. Вішер. Дослідниця відмічає, що центральний аспект
граматикалізаційних процесів представляє собою еволюція функціональних слів (напр., прийменників,
модальних слів, займенників) із лексичних категорій у релевантних контекстах. I. Вішер вважає, що
багато лінгвістичних одиниць не розвивають граматичну функцію самостійно, але виражати дану
функцію вони можуть лише в специфічних конструкціях [20: 241].
E. Траугот інтерпретує граматикалізацію як процес, під час якого лексичний матеріал у високо
обмежених прагматичних та морфосинтаксичних контекстах набуває граматичної функції [21: 645].
Найзагальніше розуміння граматикалізації з часів першого застосування даного терміну пропонує
Л. Кемпбел, який характеризує його як еволюцію, що прямує від певного мовного елемента до чогось
більш граматичного [22: 114].
Граматикалізацію часто розглядають як загальний процес організації граматики, тобто утворення
граматичних засобів, який не обов’язково зводиться до еволюції лексичних або конструкцій з певним
лексичним наповненням. В. Крофт зазначає, що граматикалізація – це процес, під час якого утворюється
граматика [18: 366]. Процес організації граматики Т. Ліндстрьом називає власне запропонованим
терміном "суперграматикалізація" [23: 414-415].
Існують також погляди науковців, що граматикалізація є певною складовою еволюційних формувань
граматики. Даний термін Е. Бенвеніст розглядає як одну зі складових процесу "мутації" граматичних
категорій – змін, які стосуються граматичної системи загалом [9]. Близьке за змістом тлумачення терміну
"граматикалізація" можна зустріти у Т. Ліндстрьом, яка виділяє "класичну" граматикалізацію (розвиток
граматичних показників із лексичних джерел), яка є одним із процесів в межах більш загального явища, яке
автор, як вже було вище згадано, номінує "суперграматикалізацією". Автор наголошує на тому, що для
вираження граматичних відношень мови можуть вибрати один із способів: 1) використати порядок слів; 2)
застосувати інтонації; 3) використати звукове чергування; 4) застосувати для нової функції морфему, яка
втратила своє попереднє значення ("екзаптація"); 5) використати лексичну одиницю (або іншу менш
граматикалізовану одиницю). На думку Т. Ліндстрьом, більшість мов схильні вживати лексичні одиниці
для розвитку граматичних маркерів – хоча не всі мови застосовують інші вище згадані можливості. Але все
ж таки, всі п’ять способів можна розглядати як різновиди одного більш загального явища, яке охоплює всі
способи змін, що ведуть до утворення граматичних засобів вираження [23: 414-415].
Таким чином, у мовознавчій науці єдиного загальноприйнятого визначення граматикалізації не існує,
це пояснюється тим, що будь-яке з них відображає, насамперед, теоретичні настанови автора. Але
проаналізувавши дефініції даного терміну, які пропонували представники Теорії Граматикалізації, варто
зазначити той факт, що традиційно термін "граматикалізація" розуміють у вузькому та широкому сенсі.
У нашому дослідженні ми схиляємося до думки, що граматикалізація має тлумачитись як процес
розвитку із лексичних одиниць граматичних форм та конструкцій, із менш граматичних – більш
граматичних, який складається із сукупності між собою взаємопов’язаних процесів, що діють на певних
мовних рівнях: фонетичному, морфосинтаксичному, семантико-прагматичному. Оскільки еволюція
граматичних форм не може проходити незалежно від конструкцій, до яких вони належать, тому
дослідження процесів граматикалізації необхідно пов’язувати, насамперед, з конструкціями або навіть
більшими дискурсивними сегментами. Перспективними залишаються дослідження граматикалізації
інфінітивних конструкцій з допоміжними, модальними та напівмодальними дієсловами у німецькій мові.
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Декало В. А. Эволюция интерпретации термина "грамматикализация" в грамматических теориях.
В статье осуществлен анализ интерпретаций термина "граматикализация" в историческом ракурсе. В
данной лингвистической разведке представлены дефиниции ведущих представителей Теории
Граматикализации и ее предшественников. Автор констатирует, что традиционно термин
"граматикализация" понимают в узком и широком смысле. К тому же, обнаружено отсутствие
единого общепринятого определения граматикализации, что объясняется тем, что любое из них
отражает, прежде всего, теоретические взгляды исследователя. Как вывод предлагается удобное, по
мнению автора, толкование данного термина.
Dekalo V. O. The Evolution of the Term "Grammaticalization" Interpretation in the Grammar Theories.
The analysis of the treatments of the term "grammaticalization" from the historical point of view is investigated
in this article. The definitions of the leading representatives of the Grammaticalization Theory and its
predecessors are present in this linguistic exploration. The author notes that, traditionally, the term
"grammaticalization" is considered in the narrow and broad sense. It has been brought to light, that the common
generally accepted definition of the term "grammaticalization" does not exist; it depends on the researcher’s
theoretical views. As a conclusion the author offers the most convenient interpretation of the term.
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К. В. Красницька,
аспірант
(Одеський національний університету імені І. І. Мечникова)
ВЕРБАЛЬНО-АСОЦІАТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ МАКРОКОНЦЕПТУ CARDINAL POINTS OF THE
GLOBE З ЕЛЕМЕНТАМИ СЕМАНТИЧНОЇ СФЕРИ CLIMATE
Стаття являє собою фрагмент дослідження семантичного об’єму елементів макроконцепту
СТОРОНИ СВІТУ, присвячений аналізу вербально-асоціативних зв’язків даного концепту з концептами
семантичної сфери CLIMATE. В результаті дослідження встановлено, що найімовірніша основа цього
зв'язку – це включеність антонімічних семем cold, warmth в семантичну структуру усіх членів
аналізованого макроконцепту. Причому, концепти SOUTH і WEST містять семантичний компонент
warmth, а концепти EAST і NORTH – компонент cold.
Метою статті є встановлення вербально-асоціативних зв’язків концептів EAST, WEST, NORTH,
SOUTH із концептами семантичної сфери CLIMATE.
Об’єктом дослідження виступають семантичні та асоціативно-образні складові концепту СТОРОНИ
СВІТУ.
Предметом дослідження були обрані вербалізатори концептів-конституентів макроконцепту
СТОРОНИ СВІТУ і контексти, в яких виявляється їх зв’язок із семантичною сферою CLIMATE.
Матеріалом дослідження слугували 28 англомовних романів і 2 збірки оповідань, з яких методом
суцільної вибірки було відібрано корпус текстових фрагментів (3000 одиниць) дискурсивної узуалізації
концепту СТОРОНИ СВІТУ, а також лексикографічний матеріал – загальним числом 164 словникові статті.
Задача комплексного аналізу і структуралізації концептуальної системи мови посідає одне з чільних
місць в межах антропоцентричної парадигми лінгвістичної науки. Складниками концептуальної системи
є концепти – "інформаційні різносубстратні структури, які інтегрують поняття як ядерну структуру з
іншими результатами пізнавальної діяльності: уявленнями, гештальтами, асоціативно-образними,
оцінно-емотивними компонентами тощо" [1: 413].
У нашому дослідженні для вивчення смислового змісту концепту СТОРОНИ СВІТУ були
використані методи контекстологічного, а також лексикографічного аналізу. На основі цього
дослідження вдалося виділити декілька основних асоціативно-образних зв’язків, що притаманні
елементам концепту СТОРОНИ СВІТУ в англомовній лінгво-когнітивній картині світу.
В даній статті описано один із найбільш сталих асоціативних зв’язків аналізованого концепту з
компонентами концептуальної сфери CLIMATE, а саме зв'язок з його дихотомічними компонентами
WARMTH / COLD і похідні від цього зв’язку асоціативні відношення з макроконцептом SEASONS,
концептом WEATHER.
Найбільш яскраві асоціативні зв’язки спостерігаються у відношеннях пари лексем NORTH / SOUTH з
лексемами COLD / WARMTH. Семантичні компоненти концепту NORTH виявляються антонімічними
семантичним компонентам концепту SOUTH. Аналізуючи ілюстративний матеріал помічаємо, що описи
холодної погоди в більшості випадків включають опис північного вітру. В прикладі (1) йдеться про
північний вітер, який супроводжує зниження температури (temperatures would drop to the low fifties), в
прикладі (2) він стає деталлю опису зимового дня.
(1) A sharp north wind buffeted David's sport coat as he descended the courthouse's steps. KJPP's Ken-doll
weatherman had predicted temperatures would drop to the low fifties with intermittent showers tomorrow [2: 174].
(2) A north wind was howling in the television antennas, and there was а little snow left on the roofs and
terraces [3: 203].
В наступному прикладі (3) епітети cold, stormy, а також характеристика самого вітру – blew straight
through the walls of the house, відтворює картину негоди.
(3) The Mackenzies arrived there on a stormy evening when the north wind blew straight through the walls
of the house. (...) and [they] settled themselves in a cold guest room [3: 226].
Стан природи перегукується з сюжетною ситуацією в самому оповіданні. Родина Маккензі приїжджає
у відпустку до літнього котеджу, господиня якого навіть не зустрічає їх. Впродовж відпочинку стосунки
між ними не покращуються, про що свідчить бажання гостей поїхати (приклад 4) та полегшення, з яким
господиня приймає цю звістку (приклад 5).
(4) Theresa raised her face. (…) "Oh, my darling," she said, "I’m homesick" [3: 227].
(5) When they told Helen Jackson [the hostess], at dinner, that they were leaving in the morning, she seemed
relived [3: 228].
Асоціація північного вітру з холодом стає підставою для утворення епітета north-wind у
словосполученні the north-wind effect of the discussion (4). Автор використовує його у переносному
значенні, описуючи ефект від неприємної суперечки, яка призвела до тимчасового непорозуміння між
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героями. Занепокоєний вираз обличчя чоловіка, відтворений за допомогою епітетів anxious, oppressed,
виявляється проявом цього неприємного ефекту.
(4) "Certainly", said she, smiling up in his face, the expression of which was somewhat anxious and
oppressed, and hardly cleared away as he met her sweet sunny countenance, out of which all the north-wind
effect of their discussion had entirely vanished [4: 116].
Проаналізований матеріал доводить, що згадка про південний напрям викликає протилежний
комплекс асоціацій. Однією зі складових частин смислового змісту концепту SOUTH в англомовній
картині світу є семема WARMTH. Південний вітер з’являється в описі теплої погоди (приклад 5), рух на
південь сприймається, як рух в сторону тепла (пример 6).
(5) It was very warm for March, and the kite wind blew steadily from the south and turned up the silver
undersides of the leaves [5: 381].
(6) This far south the air already feels warmer [6: 36].
Мандрівка в цьому напрямі сприймається як поїздка на курорт (7), до спекотних країн або областей
(8). У прикладі 7 засмага (brown face, bought tan) парубка стає прикметою його відпочинку на півдні.
(7) The boy with her has woolly blond hair cut just long enough to comb, and a self-consciously brown face,
a somehow bought tan. I went south this winter, it says [6: 204].
У прикладі 8 південний напрям руху у свідомості героя співпадає з напрямом "вниз", тому що на мапі
шлях на південь простягнувся зверху вниз (down, down the map). Описові деталі orange groves and
smoking rivers and barefoot women мають викликати у читача картину екзотичних спекотних країн.
(8) He [Rabbit] wants to go south, down, down the map into orange groves and smoking rivers and barefoot
women [6: 28].
В іншому прикладі (9) нами було зафіксовано словосполучення southern wind в якості імпліцитної
деталі. Південний вітер з’являється в описі зустрічі матері і сина, які не бачилися з самого народження.
Пробудження родинного почуття (при зустрічі мати поступово впізнає свою дитину) трактується як
"потепління" відносин між ними, і, таким чином, даний приклад демонструє асоціативний зв'язок
концептів SOUTH і WARMTH.
(9) He noticed how the wind from the south bent over the new little leaves of the tall privet bush. (…)And all
the time he was staring at Kate and she was staring back at him. (…) They stood thus for the moment, between
two gusts of the southern wind [5: 519].
Можна припустити, що для мешканців Англії і США такі асоціативні зв’язки закономірно є наслідком
географічного положення цих країн. В північній півкулі, чим вище широта певної точки, тим холоднішим є
клімат. Антарктичний льодовик знаходиться в найпівнічнішій частині земної кулі. Екватор, а, отже, і
найспекотніші території (території з високою сонячною активністю) знаходяться на півдні.
Лексема south вже в своїй етимології зв’язана з лексемою sun [7]. Закономірною в такому випадку є
асоціативний зв’язок концептів SOUTH і SUN, що спостерігається на мовленнєвому рівні. Так в прикладі
(10) герой прямує не на південь, а до "величезного сонця півдня". Отже, сонце стає символом,
неодмінним атрибутом півдня.
(10) But on his goal is the huge white sun of the south [6: 33].
В описі кімнати, що виходить вікнами на південь (приклад 11), автор говорить про сонце, як про
"фактор", "обов’язковий елемент" цього приміщення.
(11) The sun was coming in through the south window and lighting up the parsley pot she had put on the sill
(…). She had never had a south-facing kitchen window before, never lived in a room where the sun was a
presence, a factor [8: 317].
Зв'язок даних концептів може бути однією із причин включеності семеми warmth в семантичну
структуру концепту SOUTH, тому що Сонце – головне джерело тепла на Землі.
Розглянутий вище комплекс асоціацій так міцно закріпився в англомовній картині світу, що навіть в
уявному світі Троєцарства з роману Дж. Толкієна "Lord of the Rings" південний вітер передбачає теплу
погоду. Протиставний сполучник though відображає нелогічність холодної погоди (it is cold) у ситуації,
коли дме вітер з півдня.
(12) It is cold in the tree-tops in winter, though the wind tonight is in the South [9: 593].
Наявність асоціативних пар NORTH / COLD; SOUTH / WARMTH забезпечує семантичний зв’язок
дихотомії NORTH / SOUTH з концептами WINTER / SUMMER.
В оповіданнях Дж. Чівера зафіксовані приклади, в яких південний вітер (south wind) згадується як
прикмета (13) або провісник (14) потепління і весни (spring, warmth). В прикладі (13) прикметники
весняний (spring) і південний (south) стають контекстуальними синонімами.
(13) The spring wind, the south wind that in the city smells of drains, was blowing [3: 150].
В прикладі (14) south wind персоніфікується – йому приписуються активні дії (break winter to pieces) в
межах розширеної метафори, що описує прихід весни. Дана метафора контекстуально репрезентує
концепт SPRING. Оказіональним лексичним маркером цього концепту стало словосполучення "south
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wind". Той факт, що прикметник south є одночасно узуальним маркером концепту SOUTH, експлікує
семантичну спільність концептів SPRING і SUMMER.
(14) From where Irene sat, she could see the open sky above the East River. There were hundreds of clouds
in the sky, as though the south wind had broken the winter into pieces and was blowing it north [3: 43].
Якщо концепт SOUTH здобуває семантичні зв'язки з концептом SPRING, WARMTH, то концепт
NORTH стає контекстуальним репрезентантом концепту WINTER. У прикладі (14) ("There were
hundreds of clouds in the sky, as though the south wind had broken the winter into pieces and was blowing it
north") південний вітер відносить зиму на північ. Таким чином, ця сторона світу сприймається як свого
роду "помешкання" зими. У. Блейк у своєму вірші "До зими" саме на півночі розташовує її палац:
(15) O winter! bar thine adamantine doors:
The north is thine; there has thou built thy dark
Deep - founded habitation [10: 23].
У іншому прикладі (16) біла білизна героїні порівнюється з "цілою північчю" снігу (a north of snow).
Північ виявляється традиційним локусом для снігу – ознаки зими і холоду,
(16) When he straightens up his knees, Ruth under his eyes is an incredible continent, the push - up slip a
north of snow [6: 91].
Східний і західний напрями також виявляють зв'язок з порами року. У романі Дж. Стейнбека
знаходимо оригінальну кліматичну інтерпретацію сторін світу для американського континенту (приклад
17). Весна рухається із заходу на схід – бродяги, рухаючись за нею, кочують в східному напрямі (they
followed warmth; they tracked it [spring] eastward). Навпаки, восени тепло відступає на захід і південь.
Мороз примушує бездомних йти в цих напрямах (the first frost drove them west and south).
(17) They [wandering men] followed warmth and avoided great heat and great cold. As the spring advanced
they tracked it eastward, and the first frost drove them west and south. [5: 69]
Взагалі на базі проаналізованого ілюстративного матеріалу приходимо до висновку, що східний
напрям і, особливо, вітер, який дме звідси (east wind) пов'язані у свідомості носія англійської мови з
такими атмосферними явищами як "мороз, холод" (приклад 18).
(18) Admiral's telescope says East wind. I thought as much. There is frost in my bones [11: 6].
Східний вітер має особливу конотацію: переважно він сприймається негативно. Він нарівні з
північним вітром приносить похолодання, але холод, що приносить цей вітер, зазвичай характеризується
особливою жорсткістю. Епітети східного вітру – dark (приклад 21), horrid; погода, яку він приносить,
описується як bitterly cold, black frost (приклад 19).
У оповіданні The Birds Д. дю Мюрье східний вітер є однією із причин нападу птахів. Цей вітер
приносить не просто холод, а "чорний" мороз (black frost), який вбиває усе живе.
(19) It was bitter cold, and the ground had all the hard black look of frost. Not white frost, to shine in the
morning sun, but the black frost that the east wind brings [12].
У прикладі (20) вологий південно-західний шквал (a sou'westerly gale) протиставляється холодному і
сухому (cold and dry) східному вітру.
(20) He woke just after two and heard the wind in the chimney. Not the storm and bluster of a sou'westerly
gale, bringing the rain, but east wind, cold and dry [12].
Головний герой припускає, що саме східний вітер доводить птахів до безумства і жене їх в укриття
(driving the birds to shelter).
(21) Can't you hear the wind? It's blowing from the east, driving the birds to shelter [12].
У романі Е. Гаскелл східний вітер отримує в прикладі (22) епітет "horrid". Один із героїв навіть
навмисно приховує напрям вітру від своєї дружини (he rather arranged them [points of compass] ad libitum,
according to circumstances), настільки сильним є її негативне сприйняття східного вітру.
(22) '…There is no soft water with this horrid east winds (.).' 'The wind is veering round, my dear,' said
Mr Hale looking out at the smoke, which drifted right from the east, only he did not yet understand the points of
compass, and rather arranged them ad libitum, according to circumstances [4: 70].
Інший приклад (23) є описом погоди в день повного краху бізнесу одного з головних героїв роману.
Східний вітер, що приніс холоди (the weather was piercing cold), стає однією із причин трагедії.
(23) But the wind was in the east, the weather was piercing cold, as it had been for weeks; there would be no
demand for light summer goods this year [4: 393]
Навіть якщо в описі східного вітру не уточнюється зв'язок із низькими температурами повітря, він все
ж отримує негативну конотацію. У оповіданні Дж. Чівера саме зі східним вітром приїжджає до родичів
брат Лоуренс (приклад 24), поява якого приносить неприємності усім жителям містечка. Східний вітер
тут характеризується епітетом з негативним емотивним забарвленням dark.
(24) It was a brilliant afternoon, but on the way home we could smell the east wind – the dark wind, as
Lawrence would have said – coming in from the sea [3: 15].
Також негативну конотацію отримує туман, який лине зі сходу (приклад 25). Східний туман стає
"союзником" персонажа-мізантропа в його засудженні святкових гулянь.
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(25) The east fog was thick and wet, and he was alone on the dock. (...) I wished that it had been a clear
night, because the easterly fog seemed to play into my misanthropic brother's hands [3: 17].
Східний туман і вітер неначе розвіює легковажні і щирі веселощі жителів міста, немов зв'язку
повітряних кульок.
(26) The room was hot, and someone opened the doors onto the dock, and the easterly wind circled the room
and went out carrying across the dock and out onto the water most of the balloons [3: 17].
Приклад з іншого оповідання ілюструє сцену розлучення двох закоханих. Атрибутом їх розлуки стає
східний вітер (приклад 27). У ряді однорідних членів смак східного вітру (the taste of an east wind) стає
метафорою спустошеності, що настала в душі героя з втратою подруги.
(27) The lovely young woman began to cry. She stepped into the house and closed the door and I was left
with the summer night, the elms, the taste of an east wind [3: 810]
Західний вітер, на відміну від східного, не несе зазвичай ніяких кліматичних змін. Так в романі Е. Гаскелл
західний вітер характеризується визначенням "soft": у межах оксюморону "soft violence of the west wind"
(приклад 28) і в словосполученні "soft west wind" (приклад 29). Характеристику легкості, м'якості західного
вітру передає сам опис прогулянки в прикладі (28): присутність епітетів "lightly and easily", а також
контекстуальна синонімічність західного вітру із словосполученням "autumn breeze" в розгорнутому
порівнянні "to be borne onwards, as lightly and easily as the fallen leaf that was wafted along by the autumn breeze".
(28) She was so happy out-of-doors, at her father's side, that she almost danced; and with the soft violence of
the west wind behind her, as she crossed some heath, she seemed to be borne onwards, as lightly and easily as
the fallen leaf that was wafted along by the autumn breeze [4: 18].
Словосполучення soft west wind в прикладі (29) вжите як компонент порівняння для опису незначності
впливу громадської думки на героя роману. Західний вітер зіставляється з неусвідомлюваною повагою
(unconscious deference), якою головний герой користується в товаристві фабрикантів. Слабкість західного
вітру підкреслюється епітетом scarcely в описі його дії на напрям фабричного диму.
(29) And he cared for their unconscious deference no more than for the soft west wind, that scarcely made
the smoke from the great tall chimneys swerve in its straight upward course [4: 197].
У прикладі (30) також відбита позитивна конотація західного вітру. Вигідність, "солодкість"
(sweetness) пропозиції одного з героїв уподібнюється в розширеній метафорі "аромату, який приносить
західний вітер" (good smell on the west wind).
(30) "I thank you, Adam," he said. "The sweetness of your offer is a good smell on the west wind". [5: 340]
Від’їзд героїв з негостинного дому в оповіданні Дж. Чівера співпадає зі зміною напряму вітру – з
північного (див. приклад 3) на західний (приклад 31). Зміна вітру супроводжується проясненням неба
(the overcast began to be displaced with light and motion). Таким чином, погода стає імпліцитною деталлю,
яка допомагає читачеві розібратися у взаємовідносинах героїв.
(31) The wind was westerly and the overcast began to be displaced with light and motion [3: 228].
Отже, спираючись на розглянуті текстові фрагменти, можна зробити висновок, що елементи
макроконцепту CARDINAL POINTS OF THE GLOBE виявляють асоціативний зв'язок з концептами
SEASONS і CLIMATE. Основою цього зв'язку, очевидно, виступає включеність антонімічних семем cold,
warmth в семантичну структуру усіх членів аналізованого макроконцепту. Причому, принцип дихотомії в
парах SOUTH / NORTH і EAST / WEST зберігається: концепти SOUTH і WEST містять семантичний
компонент warmth, концепти EAST і NORTH – компонент cold.
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Матеріал надійшов до редакції 26.01. 2012 р.
Красницкая К. В. Вербально-ассоциативные связи макроконцепта CARDINAL POINTS OF THE
GLOBE с элементами семантической сферы CLIMATE.
Статья представляет собой фрагмент исследования семантического объема элементов
макроконцепта СТОРОНЫ СВЕТА, посвященного анализу вербально-ассоциативных связи данного
концепта с концептами семантической сферы CLIMATE. В результате исследования нами установлена
наиболее вероятная основа этой связи, а именно включенность антонимичных семем cold, warmth в
семантическую структуру всех членов анализируемого макроконцепта. Причем, концепты SOUTH и
WEST содержат семантический компонент warmth, концепты EAST и NORTH – компонент cold.
Krasnitskaia K. V. Associative Ties of the Macroconcept CARDINAL POINTS OF THE GLOBE with the
Elements of the Semantic Sphere CLIMATE.
This article represents a fragment of the study dedicated to the analysis of the semantic scope of the CARDINAL
POINTS OF THE GLOBE concept. This particular section deals with the associative ties of the concept in the
question with the concepts from the semantic sphere CLIMATE. The conclusion has been reached that the most
probable ground for these semantic ties is the inclusion of the antonymic sememes cold, warmth in the semantic
structure of all members of the analyzed macroconcept: the concepts SOUTH and WEST contain the semantic
component warmth, the concepts EAST and NORTH contain the component cold.
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СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛОМОВНОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ
У статті розглянуто системні характеристики соціологічної терміносистеми на матеріалі
соціологічних термінів англійської мови. У межах соціологічної терміносистеми англійської мови
виокремлено та проаналізовано такі види парадигматичних зв’язків як мережні, партонімічні,
фреймові, гіперо-гіпонімічні, синонімічні, антонімічні, циклічні, ланцюгові, парадигмальні відношення та
відношення контрастивних множинностей. Розглянуто проблему розмежування зазначених зв’язків та
окреслено шляхи її вирішення.
Термінологія тісно пов'язана з певною сферою знань, поняття якої вона позначає. І, оскільки поняття
певної науки складають систему, відповідно терміни, що їх позначають, також пов'язані між собою
певними логічними відношеннями. Будь-який термін є частиною термінологічної системи, що
відображає понятійну модель відповідної науки. Подібні системи відображають відношення між
поняттями певної науки і термін набуває свого статусу за умови, що учасники комунікації усвідомлюють
його місце у цій галузі наук. Необхідність врахування цієї особливості термінологічних систем під час
дослідження семантики термінів обумовлюється тим, що значення будь-якого терміну залежить від його
семантичного оточення – термінологічних одиниць, пов'язаних з ними у межах спільної термінологічної
системи і поза її кордонами, залежить від характеру цих відношень і від дистрибуції понятійного поля
між цими термінами. Отже, актуальність дослідження визначається необхідністю аналізу системних
характеристик соціологічної терміносистеми на матеріалі соціологічних термінів англійської мови, а
саме: вивчення характеру зв’язків між термінами і термінологічними угрупуваннями з огляду на
постійну взаємодію внутрішньо- та зовнішньосистемних чинників розвитку у межах зазначеної
терміносистеми. Відповідно, метою роботи є визначення та класифікація типів зв’язків між одиницями
системи соціологічних термінів.
Ця залежність проявляється в самих визначеннях термінів, оскільки вказівка на місце терміну у
відповідній понятійній системі є одним із найважливіших критеріїв наукового характеру дефініції на
відміну від тлумачення слів у загальномовних словниках нетермінологічного характеру.
"Головним завданням термінологічної дефініції є визначення і чітка вказівка на місце певного
поняття у загальній системі наукових понять" [1: 59].
У термінологічному визначенні має бути присутньою вказівка на місце позначуваного поняття в
системі понять певної науки, на те, до якого класу явищ воно належить, чим відрізняється від інших
понять того ж класу і за якими параметрам здійснюється зіставлення.
Наприклад, термін cluster analysis визначається як "a multivariate statistical technique, used in the social
sciences to divide a heterogeneous sample into a number of smaller, more homogeneous clusters, based on their
similarity on a number of variables" [2: 73]. Це визначення можна умовно розділити на дві частини: перша
частина – "a multivariate statistical technique" – визначає рід, клас явищ, до якого відноситься це поняття, а
друга частина – "used in the social sciences to divide a heterogeneous sample into a number of smaller, more
homogeneous clusters, based on their similarity on a number of variables" – вказує на те, чим це поняття
відрізняється від інших понять того ж класу.
Відповідно, термін game theory визначається як "a powerful mathematical tool for modeling conflict and
cooperation that originated with von Neumann and Morgenstern’s (1944) seminal work" [3: 1822]. Спочатку
визначається співвіднесеність поняття до загальної категорії схожих явищ – "a powerful mathematical
tool", а потім визначаються риси, що відрізняють його від інших – "for modeling conflict and cooperation".
Фрагмент "that originated with von Neumann and Morgenstern’s (1944) seminal work" надає детальну
інформацію про автора і час появи терміну.
У деяких словниках окрім традиційного визначення, що складається з однієї пропозиції, приводяться
більш детальні роз'яснення та приклади. Приміром, термін feminisation of labour визначається таким
чином [4: 105]: "the process in which certain jobs or sectors of employment (especially ones previously
monopolised by men) come to be dominated by women. An example would be clerical work, which is so called
because it was once the preserve of ordained clergymen or 'clerks' before being taken over by laymen". Таким
чином, тлумачення терміну містить не лише вказівку на родо-видові ознаки поняття ("the process in which
certain jobs or sectors of employment (especially ones previously monopolised by men) come to be dominated
by women"), але й уточнення ("especially ones previously monopolised by men") та приклад ("An example
would be clerical work, which is so called because it was once the preserve of ordained clergymen or 'clerks'
before being taken over by laymen").
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Варто зазначити, що не всі словники соціологічних термінів дотримуються зазначеного принципу
побудови словникової статті, деякі з них замінюють чітке термінологічне визначення звичайним
описовим тлумаченням, що не відображає системного характеру термінології. Крім того, більшість з них
не є термінологічними у тому сенсі, що містять разом з власне термінами, номенклатурні одиниці, власні
назви і жаргонізми. Автори подібних словників прагнуть не до наукової точності, а до того, щоб їх
роботи були цікавими для ширшого кола читачів. Вищенаведені вимоги до визначення терміну
дозволяють виявити коло найбільш авторитетних джерел для використання у нашому дослідженні.
Отже, видається можливим визначити головні характеристики терміносистем: ієрархічна структура,
заснована на родо-видовій ієрархії; однозначність і унікальність значень її складових; домінування
певних структурних моделей; антонімічний характер термінів об'єднаних однією родовою ознакою.
Останнім часом спостерігається тенденція до дослідження термінологічних мовних систем у динаміці без
протиставлення у діахронічному аспекті їх існування структурним характеристикам цих одиниць [5-8]. Тому,
під час дослідження словотвірних, семантичних, структурних, функціональних та інших характеристик
соціологічних термінів необхідно, передусім, репрезентувати соціологічну термінологію як систему.
Враховуючи родо-видовий принцип ієрархії термінологічних систем для дослідження соціологічної
термінології з точки зору її системності необхідно, передусім, виявити найзагальніші, істотні категорії та
поняття соціології. Так, найзагальнішими семантичними категоріями соціологічної терміносистеми є:
1) суб'єкти соціології;
2) соціологічні процеси і дії контрольовані суб'єктами;
3) абстрактні поняття;
4) матеріальні об'єкти.
Зазначені категорії є найзагальнішими і всеосяжними і знаходяться на вищому, узагальненому рівні
класифікації термінів в системі соціології. Вони є родовими по відношенню до конкретніших термінів,
які, у свою чергу, діляться за певною ознакою на ще більш конкретні найменування соціологічних
понять. Подібне розщеплення семантичних понять значною мірою залежить від обсягу родового терміну,
а також від ступеня вивчення певного явища на конкретному етапі розвитку науки.
Крім того, в термінологічній системі соціології можна виокремити декілька семантичних полів або
тематичних зон, що відповідають різним розділам соціології. Найбільш великими за обсягом є
семантичні поля суспільство, соціальна група, соціальний інститут, соціальні стосунки, родина,
особистість, а також тематичні зони, що відповідають сферам соціальної діяльності та різновидам
соціальних груп, наприклад, соціологія родини, молоді, керування, праці, бізнесу, музики, гумору,
міжнародних відносин, реклами, масової комунікації, політики, культури, медицини, міста, села,
організацій, освіти, юридична соціологія, соціологія мережі Інтернет тощо.
Приналежність терміну до певної категорії можна простежити через його морфологічну або лексичну
форму. З огляду на морфологічну будову, категоріальна приналежність терміну може виражатися
афіксально (наприклад, суфіксом -ism що означає певну ідеологію, позицію, лад або дискримінацію за
певною ознакою; суфіксом -isation, що означає розвиток за певною моделлю тощо). На видову
співвіднесеність терміну вказує коренева морфема: feminism, terrorism, agism, individualism, alcholism,
separatism, fragmentation, globalization, coeducation, Islamization, feminization, socialization,
detraditionalization, sensitivity, inequality, homosexuality, employability, institutionalization.
Крім того, аналіз однокореневих термінів дозволяє виявити досить широке коло одиниць, що
належать до одного семантичного простору, до однієї сфери дослідження в соціології, і встановити, які
дії або явища безпосередньо пов'язані з цим терміном. Досить великою кількістю похідних
однокореневих термінологічних лексем характеризуються базові поняття соціології. Так,наприклад,
продуктивним в аспекті словотворення у соціологічній терміносистемі є термін-основа human:
humanism, humanistic, humanist, posthuman, posthumanism, humanitarian, dehumanization, humanity,
transhumanism, nonhuman.
Термін human та його деривативи беруть участь в утворенні великої кількості складних термінів і
термінологічних словосполучень: human-animal interaction, human-computer interface, humanity-nature
relationship, human-nonhuman interaction, posthuman consumption, human rights, human development index,
human society, human rights discourse, human resource management, human relations, Religion of Humanity,
human embodiment, human action, non human animals, Marxist humanism, non human elements, human agency
principle, humanitarian intervention, International Lesbian and Gay Human Rights Commission, immigrant
human capital investment, materialist humanism, humanist sociology, humanist atheism, humanae vitae, human
rights watch, human rights movements, human rights violations, human non human interaction, human
reproduction, Human Relations School, human needs, Human Growth Foundation, human genome, human
dignity, human capital perspective, dehumanizing effect, human capital, Association for Humanist Sociology,
African Charter on Human and Peoples’.
Приналежність понять до однієї категорії простежується і на лексичному рівні. Поняття, що
виражаються у вигляді усталених термінологічних словосполучень, можна співвіднести з конкретною
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категорією за однією з лексем, що їх складають. Спільну для термінологічних сполучень лексему можна
визначити як інтегральну, а інші – як диференційні, за допомогою яких встановлюються відмінності між
терміносполученнями однієї тематичної групи. Наприклад, для нижченаведених соціологічних термінів
society є родовою (інтегральною) лексемою, а всі інші – видовими (диференційними): civil society, risk
society, Bedouin society, capitalist society, information society, network society, post industrial society, classless
society, plural society, color blind society, organic society, bureaucratic society, disciplinary society, post
hierarchical society, just society, leisure society, consumer society, one dimensional society, mass society,
metaphysical society, positive society, post panoptic society, mechanical society.
Варто зазначити, що родова (інтегральна) термінологічна одиниця може реалізовуватися у вигляді
усталеного сполучення слів або терміносполучення. Отже, терміносполучення human rights є інтегральним
для низки видових термінів, об’єднаних в тематичне мікрополе: human rights approach, human rights
activism, human rights implementation, human rights perspective, European Convention on Human Rights,
European Court of Human Rights, human rights protocols, human rights violations, human rights movements,
human rights norms, universal human rights, human rights abuses, human rights discourse тощо.
Категоріальна приналежність терміна, може проявлятися в плані їх виразу морфологічно і лексично.
Так, морфологічний спосіб вираження антонімічних відношень полягає у використанні афіксів (як
правило, префіксів), що мають негативне значення equality – inequality, centralisation – decentralisation,
marital – nonmarital) або пари афіксів з протилежним один одному значенням (unilateralism –
bilateralism, prosocial – antisocial, social heterogeneity – social homogeneity).
У випадку лексичного способу вираження антонімічних відношень протилежні значення мають
слова, що є частинами двох протиставлених складених термінів (social identity – social diversity, lowbrow
culture – highbrow culture, cultural assimilation – cultural segregation).
Головною ознакою будь-якої терміносистеми є системність, що реалізується у наявності
парадигматичних зв’язків між членами певного системного утворення. Серед парадигматичних зв’язків
виокремлюють наступні [9; 10: 222-223; 11]:
–
відношення контрастивних множинностей [9] чи відношення між членами дворядних
лексико-семантичних груп у термінології В. В. Левицького [10: 285]. Оскільки такі групи складаються з
двох протилежних синонімічних рядів, системні відношення між членами подібних угрупувань мають
одночасно синонімічний і антонімічний характер. Наприклад, терміни individualism та collectivism є
семантичними синонімами до пари capitalism та communism. Синонімічний ряд з термінологічною
домінантою inequality реалізується термінами social difference, social discrimination, social distinction,
social diversity, social heterogeneity і протиставляється синонімічному ряду з домінантою equality: social
harmony, social identity, social similarity, social homogeneity, social unity. Поняття елітарної та масової
культури вербалізуються соціологічними термінами, що входять до складу протиставлених синонімічних
рядів high culture, elite culture, highbrow culture та popular culture, mass culture, lowbrow culture.
–
власне парадигматичні (або парадигмальні) відношення (від парадигма у термінології
Ч. Філмора). Такі відношення спостерігаються в групах слів, що мають спільну семантичну ознаку, але
різняться між собою іншими ознаками, кожна з яких бере участь у розмежуванні більш ніж однієї пари
слів. Відношення (гендерне) між одиницями male і female є парадигматичним, оскільки ці одиниці беруть
участь у розрізненні таких соціологічних термінів як femininity та masculinity, gay та lesbian, father та
mother, nephew та niece, husband та wife тощо;
–
мережні відношення. Групи мовних одиниць, побудованих за принципом мережі, формуються
на основі декількох простих відношень. Наприклад, мережа спорідненості складається з таких відношень
як marital status (husband, wife, married, divorced, widower тощо), parenthood (father, mother, grandfather,
grandmother тощо), being younger (older) than… (parents, children, grandfather, great grandmother, son,
daughter тощо) тощо;
–
партонімічні відношення об’єднують мовні одиниці у групи за принципом частина – ціле:
ніготь, палець, зап'ясток, рука. Наприклад, у відношеннях партонімії перебувають терміни family
member, family, local community, society;
–
фреймові відношення будуються на основі концептуальної схеми поняття, прототипової
ситуації. Наприклад, семантичне поле торгівля можна спрощено відобразити низкою зв’язків: ХТО
(продавець), ЩО РОБИТЬ (продає), ЩО (товар), ЗА ЩО (гроші), КОМУ (покупець), ДЕ (магазин, ринок)
тощо (і у зворотному напрямку – від покупця до продавця). Прикладом фреймового семантичного поля
може служити угрупування термінологічних одиниць, об’єднаних ключовою термінолексемою education,
що розщеплюються на дві сублексеми breeding та training, які відповідають українським термінам
виховання і навчання. Семантичне поле breeding розгортається у фрейм, який можна скорочено зобразити
таким чином: ХТО-суб’єкт (educator, що конкретизується окремими термінами dry nurse, babysitter,
childminder, kindergarten teacher; kindergart(e)ner, instructor, tutor, governess, teacher, mentor, preceptor,
parents, father, single mother, stepparents тощо), ЩО РОБИТЬ (educate: bring up, foster, cultivate, discipline,
instruct, nourish, rear), КОГО-об’єкт (educatee: child, foster child, pupil, foster-son; fosterling; nurseling,
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alumnus, nursling тощо), ЩО-предмет (personality: affection, amiability, tenacity, gregariousness, generosity,
politeness, responsibility, deference тощо). Наведена фреймова схема є досить умовною та скороченою.
Повне й всебічне фреймове угрупування має вкривати увесь фрагмент breeding (враховуючи умови,
обставини, засоби, мету тощо (КОЛИ, ЯК ДОВГО, ЗА ЯКИХ УМОВ, У ЯКІЙ ФОРМІ, ЯКИМИ
ЗАСОБАМИ, З ЯКОЮ МЕТОЮ), який є складовою більшої підсистеми education у межах
терміносистеми sociology. Крім того, оскільки процес виховання характеризується активною взаємодією
учасників, варто враховувати міжсуб’єктний зворотній зв’язок під час побудови зазначеного
семантичного поля.
–
гіперо-гіпонімічні відношення будуються на основі видо-родових зв'язків: social mobility є
гіперонімом, родовим поняттям до термінів, що конкретизують соціальну мобільність: occupational
mobility, labour mobility, career mobility, skills mobility, horizontal mobility, contest mobility, sponsored
mobility. Родовий термін discrimination конкретизується у низці суміжних видових термінів-согіпонімів:
racism, sexism, apartheid, chauvinism, nationalism, gay bashing, affirmative action;
–
синонімічні відношення формуються на основі зближення значень одиниць поля: world-system
theory, world-systems analysis; chauvinism, jingoism, bellicism, nationalism; altruism, humanitarianism,
philanthropy, volunteering; compulsion, coercion, pressure, bullying, intimidation; scapegoating, victimization;
sexual harassment, sexual abuse, sexual violence, sexual rape; addiction, dependency, extramarital sex,
adultery, infidelity; aggression, hostility, antagonism, antipathy, alcoholism, alcohol abuse;
–
антонімічні відношення утворюються на основі протиставлення значень одиниць поля. nature : :
nurture, alienation : : social integration, highbrow : : lowbrow, conformist : : nonconformist, gay parents : :
lesbian parents, fidelity : : infidelity, cultural assimilation : : cultural segregation, colonization : :
decolonization, industrialization : : deindustrialization, democracy : : authoritarianism, autonomy : :
dependency, autocratic regime : : civil society;
–
циклічні відношення між одиницями пов’язані циклічними зв’язками та відображають цикли
природного й штучного характеру, наприклад, morning-afternoon-evening-night. Прикладом циклічних зв’язків,
що реалізуються в терміносистемі соціології, можуть служити одиниці, в яких відображається повний цикл
(conflict – reconciliation, social stability – social instability) та одиниці, якими позначаються фази перерваного
циклу (наприклад: life cycle: birth, infancy, childhood, adolescence, adulthood, midlife, old age, death);
–
ланцюгові відношення характеризуються ранговими, ієрархічними зв’язками, наприклад,
private-sergeant-lieutenant-captain-major-colonel. У соціологічній терміносистемі ланцюгові відношення
можна проілюструвати термінами great grandchildren-grandchildren-children-parents-grandparents-great
grandparents та lower class (working class), middle class, upper class.
Варто зазначити, що, незважаючи на близькість понять мережа та фрейм, вони не є тотожними,
принаймні у межах теорії семантичного поля. Мережа є системою простих відношень, а фрейм
характеризується ускладненими та багаторівневими зв’язками і може містити у своєму складі інші
вищезазначені тематичні угрупування (тобто до фрейму можуть бути включені, наприклад, декілька
мережевих лексичних угрупувань).
Розробка та моделювання системи соціологічних термінів дозволяє встановити принципи розвитку їх
семантики і виявити кореляцію між процесом еволюції понять соціології та відповідною зміною
соціологічних термінів.
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Мусиенко О. И. Системные характеристики англоязычной социологической терминосистемы.
В статье рассмотрены системные характеристики социологической терминосистемы на материале
социологических терминов английского языка. В пределах социологической терминосистемы
английского языка выделены и проанализированы такие виды парадигматических связей как сетевые,
партонимические, фреймовые, гиперо-гипонимические, синонимические, антонимические, циклические,
цепные, парадигмальные отношения и отношение контрастивных множеств. Рассмотрена проблема
разграничения указанных связей и намечены пути ее решения.
Musienko O. I. The Paradigmatic Characteristics of the English Sociological Term System.
The article deals with the system characteristics of the sociological terms in English. The paper identifies and
provides a comprehensive analysis of the following types of paradigmatic relations as network, partonimic,
frame-based, hyper-hyponymic, synonymic, antonymic, cyclic, chain, paradigmatic relations as well as those of
contrastive sets. The problem concerning the relations determination and the ways of solving it have been
considered.
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ПОНЯТТЯ СЕМІОЛОГІЧНОЇ АДЕКВАТНОСТІ У ПРОЕКЦІЇ НА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Оскільки символи виступають основним принципом конструювання художньої реальності, вони
належать до найістотніших маркерів ідеологічних художніх домінант авторського стилю. Зважаючи
на лексичну невідповідність порівнюваних мов, що є результатом можливих та очевидних мовних та
культурних бар’єрів, визначено труднощі у відтворенні образного компонента авторського символу, а
також дано визначення поняття семіологічної адекватності.
Постановка проблеми. У фокусі перекладознавчого дослідження перебуває субстанційний бік символу
як мовного явища, його семантична структура та номінативні процеси, які у ньому відбуваються.
Відправним пунктом у встановленні засобів досягнення семіологічної адекватності та визначенні критеріїв
адекватності символів у перекладі іноземною мовою слугує саме відтворення субстанційного ядра
(структури) символу у мові оригіналу, що і становить актуальність здійснюваного дослідження.
Семантика та прагматика також займають чільне місце у дослідженні, оскільки вважаються невід’ємною
частиною будь-якого знака. У той самий час механізми, засоби та способи реалізації символів у прозових
текстах та їх корелятивні описи в перекладі не отримали на сьогодні широкого висвітлення у
перекладознавстві. Відповідно, свою мету ми вбачаємо у дослідженні специфіки представлення та
розкриття символу в прозовому тексті як знака найвищого рівня в ієрархії мовних одиниць, що виражає
авторський задум, і є одним із основних способів концептуалізації авторської дійсності.
Аналіз досліджень та публікацій. Методологічним підґрунтям дослідження є антропоцентричний
функціонально-дескриптивний аналіз тексту, який утверджує у перекладознавстві принцип адекватності
перекладацької інтерпретації першотвору з огляду на відтворення авторського художнього світу у
площині семіологічного виміру. Методологічно цінними у цьому аспекті є праці з питань теорії та
практики перекладу дослідників радянського періоду (Л. С. Бархударов, Г. Р. Гачечиладзе,
В. Н. Комісаров, Л. К. Латишев, Я. Й. Рецкер, В. В. Коптілов, А. В. Федоров, К. І. Чуковський,
А. Д. Швейцер, та ін.), пострадянського періоду (Н. К. Гарбовський, Р. П. Зорівчак, В. І. Карабан,
Л. В. Коломієць, І. В. Корунець, М. О. Новікова, В. Д. Радчук, О. І. Чередниченко та ін.), а також праці з
теорії символу (С. С. Аверінцев, Н. Д. Арутюнова, Р. Барт, Е. Кассірер, А.Ф. Лосєв, Ю. М. Лотман,
М.В. Нікітін, А. М. П’ятигорський, М. К. Мамардашвілі, Цв. Тодоров, О. В. Шелестюк та ін.).
Вважаємо, що для чіткішого усвідомлення механізмів асоціювання символу у текстовій тканині та
подальшого формулювання визначення семіологічної адекватності, варто розглянути структуру символу.
О. В. Шелестюк визначає символ "як багатосмисловий конвенційний мотивований знак, який репрезентує
окрім власного денотата пов’язаний із денотатом, але якісно інший, більшою мірою відсторонений або
абстрактний референт, причому пряме та переносне значення поєднуються під загальним позначеним.
Символ є комплексним знаком, у плані змісту якого існує два рівноправних ядра – пряме конкретноденотативне значення та переносне значення. Основною причиною появи комплексу в позначеному символі є
те, що пряме денотативне значення в ньому саме індукує значення переносне на основі метафоричних та
метонімічних асоціацій між ними (переклад наш. – Н. Р.)" [1: 50]. На думку дослідниці, механізми переносу –
метафора (включаючи синестезію) та метонімія (включаючи синекдоху) – вибудовують асоціативні ряди, які
поєднуються логічно. Результуючі символи є змістовно-логічними або понятійними. Відповідно, символ
можна визначити як багатосмисловий конвенційний знак, який являє собою репрезентацію конкретного
денотата та абстрактного референта, які поєднуються спільним позначеним.
Розглядаючи внутрішню структуру символу, очевидним вважаємо таке: образ (конкретний, реальний
предмет чи об’єкт дійсності письменника) та ідея (абстрактне значення, яке письменник намагається
закодувати в образі і втілити його у мовне полотно тексту) перебувають у символічному зв’язку,
виражаючи один одного, відповідно таке поєднання має сутнісний характер. Абстрактний референт та
конкретний денотат є рівноправними, однак образ, набуваючи символічної реалізації, може мати
метонімічне (кореляція) або метафоричне (перенесення) втілення. Варто зауважити, що у такому вимірі
метафора та метонімія визначаються не як мовні знаки, а як механізми семіотичних процесів, пов’язаних
із символізацією. Отож, основу символу складає образ, однак він має різне трактування залежно від тих
асоціацій, які лежать у його основі.
У межах перекладацької діяльності категорія образу є найважливішим лінгвоперекладацьким ядром у
внутрішній структурі символу, що дає нам можливість будувати гіпотези про природу транспонування
його смислу у перекладі. Якщо смисл є динамічним за своєю природою і може інтерпретуватися певним
континуумом значень, то образ є більш статичним і може піддаватися опису. Така позиція наштовхує нас
на думку, що, відтворивши образ у перекладі, ми опинимося на шляху до відтворення закладеного у
© Романюга Н. В., 2012
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нього змісту. Інтерпретуючи смисл, образ можемо вважати одиницею смислу, однак він не є усім
смисловим континуумом змісту, а лише його частиною. Отож, образ є суттєвою та обов’язковою
одиницею аналізу у парадигмі перекладу символів.
Відтворення образно-символічного смислу у перекладі є свого роду перевтіленням на мову
перекладу, яке спричиняє зміни у внутрішній структурі символу. Оскільки у прозовому тексті символ
обростає множинністю конотативних та асоціативних семантичних ознак, тому він вимагає
інтерпретації, яка залежить від інтерпретації самого тексту. Символ та інтерпретація стають
співвідносними поняттями, оскільки інтерпретація має місце там, де є множинний смисл, і саме в
інтерпретації виявляється множинність смислів.
Інтерпретація символів у порівнюваних текстах залежить від багатьох факторів. Насамперед, варто
наголосити на тому, що специфіка відтворення символу зумовлюється ступенем активності та
характером представленості його в порівнюваних текстах, які належать до різних культур, а також його
місцем як у певній літературній течії, так і у творчості певного письменника, тому було б помилково
вбачати певні зміни в інтерпретації символів лише у мовних розбіжностях. Відповідно, здійснюючи
трансформування внутрішньої структури символу при розкритті його у тексті перекладу, необхідно
враховувати специфіку культурних традицій, до яких належать тексти оригіналу та перекладу.
На стадії інтерпретації первинне впізнання мовних одиниць, які актуалізують значення символу у
тексті, дає можливість віднести їх до певних блоків інформації. Якість та кількість змін, до яких
вдаються перекладачі у відтворенні символів на мову перекладу, залежать від таких факторів: специфіки
мовного узусу порівнюваних текстів; характеру переносного значення символу.
Більшість дослідників дотримуються поділу символів на три групи: культурно-стереотипні,
первинно-архетипні та суб’єктивно-авторські символи [2: 32], які є основою реалізації того чи іншого
зануреного у нього образу.
Виходячи з типологічного поділу символів, стає очевидним, що архетипні символи є, в принципі,
найлегшими для перекладу, оскільки вони ґрунтуються на стародавніх, пралогічних, міфологічних або
первинних несвідомих уявленнях про світ. У "Лінгвістичній енциклопедії" О. О. Селіванова дає таке
визначення поняття "архетип": "архетип (від гр. archē – початок і týpos – образ) – первісна вроджена
психічна структура, вияв родової пам’яті, історичного минулого етносу, людства, їхнього колективного
позасвідомого, що забезпечує цілісність і єдність людського сприйняття й виявляється у знакових
продуктах культури (у вигляді архетипних образів)" [3: 40]. К. Юнг, який увів поняття архетипу у 1919
р., розглядає поняття архетипу як гіпотетичну наслідувану психологічну властивість, що не може
сприйматися чуттєво і наочно, а у випадку переходу до сфери свідомості перестає бути рефлексом
колективного позасвідомого й архетипом. Швейцарський психолог наголошував на тому, що архетипи
позасвідомого можуть виявлятися лише у творчо оформленому матеріалі як регулятивні принципи його
формування, а реконструкція архетипів може здійснюватися зворотним шляхом – від завершеного твору
мистецтва до його витоків [3: 40]. Отож, архетипи є універсальними семами, вони присутні на периферії
свідомості людей різних культур. Це, скажімо, символи "сонце", "вода", "дім". Архетипні образи, які
знаходяться на рівні підсвідомості людини, проявляються за допомогою міфологічної та етимологічної
реконструкції. Зрозуміло, що традиційність символу значним чином спрощує його інтерпретацію, однак
символи-архетипи, які ще можна назвати "стійкими символами", становлять лише незначну частину
символічного інструментарію певної культурної традиції.
Зауважимо, що на рівні архетипів можуть іноді відбуватися розходження у символіці. Образи, які мають
архетипні ознаки (архетипну валентність) і раніше складали ядро уявлень, з часом могли відійти на
периферію і обрости новими узуальними значеннями у різних культурах. У таких символах відтворюються
і своєрідно переломлюються культурні стереотипи, таким чином набуває значення другий тип символіки –
культурно-стереотипний. Культурно-стереотипні символи – це символи, які є зрозумілими усім
представникам даної культури… (переклад наш. – Н. Р.) [2: 32]. Культурно-стереотипні значення символу є
перемінними і можуть варіюватися від належності до тієї чи іншої культури, відповідно їх складніше
відтворити у перекладі. Оскільки завдання перекладача прозового тексту полягає у тому, щоб проникнути у
суть представлених в оригіналі образів і донести їх специфіку до читачів перекладу, зберігши, з одного
боку, національний колорит оригіналу, а з іншого боку, зробивши сприйняття перекладу доступним для
носіїв цілком іншої національної культури, тому у нашому розумінні адекватно відтвореним символом
уважається такий символ, який інтерпретує прагматичне значення авторського задуму оригіналу. Згідно з
поставленою перед нами метою відтворити художній світ автора через його систему символів, вважаємо,
що лише ті символи будуть адекватно відтвореними, які зберігатимуть у вторинному тексті своє
комунікативно-прагматичне наповнення. В інтерпретації символу для перекладача релевантнішим є
орієнтація не так на словниковому значенні, як на контексті, його комунікативно-прагматичній ситуації.
Термін "еквівалент" у його конвенційному значенні можна долучити до поняття "образ", але не до поняття
"символ". У такому випадку адекватність в інтерпретації символів досягається за рахунок відтворення
образів однієї національної системи через образи іншої. При цьому для вербального втілення цих образів
211

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 62. Філологічні науки

можуть застосовуватися словникові одиниці, які відсутні в тексті першоджерела. Отож, головним
критерієм адекватності у перекладі символів (особливо авторських) є художня (комунікативнопрагматична, ідейно-естетична, стилістична) відповідність, яка не завжди збігається з лексичною.
Зважаючи на викладене вище, на цьому етапі нашого перекладознавчого аналізу ми можемо сформулювати
визначення семіологічної адекватності так: семіологічна адекватність – це досягнення комунікативнопрагматичної та ідейно-естетичної відповідності символіки перекладу символічно-навантаженим одиницям
першоджерела через відтворення їх образно-семантичного ядра, декодування якого повинно здійснюватися
на рівні контексту, зважаючи на ймовірну та очевидну через мовні та культурні бар’єри лексичну
невідповідність. Зважаючи на специфіку інтерпретації символу в тому чи іншому культурному середовищі
та характер його переносного значення, відтворення символу мовою перекладу призводить до змін у його
внутрішній структурі. Такі зміни стосуються не стільки основного (ядерного) компонента символу –
поняття (позначеного), скільки реалізованого ним абстрактного поняття – форми (позначника).
Аргумент на користь такого судження полягає у тому, що люди наповнюють мовні одиниці тим
змістом, який диктується їм не мовною формою, а структурами світу та структурами діяльності людини
у соціумі, які відклалися у їхній свідомості у вигляді образних структур. Тому можна погодитися із
зауваженням С. Г. Тер-Мінасової стосовно того, що "мова, мислення та культура настільки тісно
взаємопов’язані, що практично становлять єдине ціле, яке складається з цих компонентів, жоден з яких
не може функціонувати (а, відповідно, й існувати) без двох інших. Усі разом вони співвідносяться з
реальним світом, протистоять йому, залежать від нього, відображають і одночасно формують його
бачення та ставлення до нього" [4: 24].
Найсерйознішим випробуванням для міжмовного посередника є переклад суб’єктивно-авторських
символів, оскільки вони, більшою мірою, визначають оригінальність авторського бачення дійсності. Це
вимагає від перекладача як здатності вміло користуватися ресурсами рідної та іноземної мов, так і
комплексу інших знань, необхідних для відтворення символічного смислу.
Суб’єктивно-авторські символи втілюють у тексті поняття, які вибудовують картину світу окремо
взятого письменника. Як правило, це своєрідне перевтілення культурно-стереотипних та первинноархетипних символів і не є константами мовного значення слова. При перекладі такого типу символів
інтерпретація їх значення містить відтінок суб’єктивізму. Зрозуміло, що значення символу трактується і
пізнається у поєднанні його з іншими компонентами у тексті та інтерпретується, зважаючи на тезаурус
інтерпретатора та міжкультурні асоціації. Значення символу як потенція до множинної референції
визначається не конкретним оточенням слова, а здатністю слова набувати значення на рівні тексту,
оскільки семантика символічного знака, як і будь-якого знака загалом, у художньому творі
підпорядковується синтактиці та прагматиці. О. В. Шелестюк зауважує: "у символі співіснують кілька
значень, вони є ієрархізованими та структурованими. Значення існує іманентно та узуально, а "смисл"
передбачає всю перспективу нових похідних значень. Культурно-історичні та конкретно-прагматичні
домінанти визначають ракурс, висвітлюють напрям смислового пошуку, який здається істинним
(переклад наш. – Н. Р.)" [5: 37]. Отож, лише у контексті викристалізовується символічне значення, яке
поєднує галузі семантики та прагматики.
Після викристалізування значення авторського символу з континууму художнього твору
розпочинається новий виток перекладацької спіралі, а саме: дослідження субстанційного боку символу
як знакового явища, його семантичної структури. На цьому етапі фокус уваги зміщується від контекстно
зумовленого значення (ідентифікуюча одиниця) на внутрішнє семантичне значення (характеризуюча
одиниця) багатосмислової семіотичної одиниці. Суб’єктивно-авторські символи вимагають цілої низки
перетворень, від структурних до комплексних лексико-граматичних. У ході дослідження було
встановлено, що відтворення у перекладі суб’єктивно-авторських символів призводить до розширення
або звуження закладеного у нього значення образу та супроводжується відтворенням або втратою
інформації, закодованої у символі.
Динамічний момент в інтерпретації символів ми визначаємо як транспозицію, яка передбачає перехід
від наявного матеріального знака (позначеного), до знака, який є референційним вираженням
матеріального знака (позначника). Транспозиція ґрунтується, передусім, на сприйнятті зв’язку між
однією та більше семантичними рисами позначників і, по-друге, мотивована референційним зв’язком
подібності, причинності або протиставлення.
Висновки та перспективи. Отже, лінгво-перекладацька типологія символів, яка запропонована у
даному дослідженні, ґрунтується на мікросемантичній структурі символу, а саме на типах зв’язку між
реалізованими у ньому значеннями, тому відтворення у перекладі образно-символічного смислу вимагає
змін у внутрішній структурі символу. Варіативність мовного оформлення активації символу
визначається, в основному, специфікою узусу порівнюваних мов. Перспективою у цьому плані є
визначення засобів досягнення семіологічної адекватності, що може бути реалізована через систему
семіологічних зсувів, яка буде надзвичайно актуальною у здійсненні аналізу символічних мовних
одиниць у перекладі.
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Романюга Н. В. Понятие семиологической адекватности в проекции на переводоведческие студии.
Символы, являясь основным принципом конструирования художественной реальности,
принадлежат к наиболее существенным маркерам идеологических художественных доминант
авторского стиля. Принимая во внимание лексическое несоответствие сравниваемых языков,
которое является результатом возможных и очевидных языковых и культурных барьеров,
определяются трудности при передаче образного компонента авторского символа, а также дается
определение семиологической адекватности.
Romanyuga N. V. The Concept of the Semiological Adequacy in the Projection on the Translation Studies.
Symbols, which are the main principle for the constructing the artistic reality, belong to the most essential
markers of the ideological artistic dominants of the author’s style. Taking into consideration the lexical
incorrespondence of the compared languages, which is the result of possible and obvious lingual and
cultural barriers, the difficulties of recreation the image component of the author’s symbol are defined and
the concept of the semiological adequacy is given in the article.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БАГАТОЗНАЧНИХ СЛІВ НА ПРИКЛАДІ СУСПІЛЬНОПОЛІТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ
У статті проведено зіставний аналіз багатозначних слів на прикладі суспільно-політичної лексики
української та англійської мов, проаналізовано склад та ієрархію лексико-семантичних варіантів у
складі суспільно-політичної лексики української та англійської мов, розглянуто ступінь розвинутості
полісемії порівнюваних слів суспільно-політичного змісту у досліджуваних мовах.
Вивчення словникового складу мови в різних аспектах – одне з основних, найважливіших завдань
лінгвістики взагалі та, зокрема, українського мовознавства. Особливу актуальність на сучасному етапі
розвитку мовознавства, коли нарешті є накопиченим багатий фактичний матеріал, являє собою
виявлення системних відносин у лексиці. Системність на лексичному рівні виявляється при вивченні
різного роду тематичних та лексико-семантичних груп.
Хоча лексична система мови більш активно порівняно з іншими рівнями реагує на зміни, які
відбуваються поза межами мовної реальності, всередині цієї системи є відносно стабільні підсистеми, які
практично залишаються незмінними протягом століть, а також підсистеми, котрі піддаються кардинальним
змінам у певні періоди суспільно-політичного життя (революції, соціальні потрясіння і т. д.) [1]. До
останніх належить суспільно-політична лексика.
Вивчення суспільно-політичної лексики являє собою великий інтерес для лінгвістики. До того ж
даний шар лексики віддзеркалює одну із важливих для сучасного суспільства сфер життя – політичну.
Крім цього порівняльний аналіз суспільно-політичної лексики української та англійської мов дає нам
змогу порівняти етнічні світогляди досліджуваних країн на тлі процесів глобалізації, демократизації та
євроінтеграції.
Мета статті полягає у проведенні порівняльного аналізу багатозначних слів у складі суспільнополітичної лексики української та англійської мов, а також у визначенні складу та ієрархії лексикосемантичних варіантів у складі суспільно-політичної лексики зіставлюваних мов.
Суспільно-політична лексика української мови вивчена доволі ґрунтовно. В той час як на
сьогоднішній день відсутні дослідження суспільно-політичної лексики української та англійської мов у
порівняльному аспекті.
Вивчення суспільно-політичної лексики в її сучасному вигляді – складна та відповідальна задача. Її
постановка стала можливою завдяки ретельній розробці теорії лексичної семантики у вітчизняній
лексикології. Основними проблемами вивчення суспільно-політичної лексики як лексичної підсистеми
мови є, передусім, питання лексичної семантики, особливо, синонімія та полісемія слів, лексична
сполучуваність слів.
Проблемами дослідження поняття "суспільно-політична лексика" займалися такі відомі мовознавці як
В. І. Акімова, А. С. Бєлая, А. А. Бурячок, Н. К. Гарбовський, Л. О. Жданова, С. Г. Капралова,
Т. Б. Крючкова, О. О. Мороз, І. Ф. Протченко, А. П. Чудинов, Н. Г. Юзефович. Суспільно-політична
лексика становить особливий інтерес і для зарубіжних лінгвістів, зокрема Д. Камерона, Г. Лассвелла,
Г. Клауса,Д. Круза, П. Чілтона.
При вивченні суспільно-політичної лексики увага лінгвістів концентрується на проблемах її
становлення та збагачення в певний історичний період, а лінгвістична інтерпретація мовних змін є
недостатньою. Семантичні процеси, що виникають у цій групі лексики, менш досліджені, хоча вивчення
закономірностей семантичних модифікацій лексичних одиниць у процесі їхнього функціонування
належить до кола актуальних проблем лінгвістики, оскільки дозволяє простежити тенденції та способи
розвитку семантики слова.
На сьогоднішній день у мовознавстві існує чимало визначень суспільно-політичної лексики. Суспільнополітична лексика (депутат, президент, виборець, мер, deputy, government, monarchy, ruler і т. д.) – це
частина лексичної системи мови, в котрій особливо наглядно виражені соціальна структура суспільства,
світоглядні погляди носіїв мови, способи організації суспільного життя країни, в якій функціонує мова, а
також інших країн. Функціонування та розвиток цієї підсистеми іноді прямо, а частіше опосередковано
виражають широкий спектр суспільних процесів. У деякі періоди життя суспільства тут в історично короткі
проміжки часу відбуваються такі зміни, які в інших лексико-семантичних підсистемах розтягуються на
століття. Але навіть у відносно стабільні періоди життя соціуму суспільно-політична лексика постійно
розвивається та поновлюється.
Ми, вслід за Т. Б. Крючковою, визначаємо суспільно-політичну лексику як особливу лексикосемантичну підсистему мови, до якої входить найбільш вживана частина суспільно-політичної
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термінології, назви державних, партійних та інших громадських організацій та закладів, соціальних
інститутів, найменування соціальних реалій та явищ життя різних країн тощо [1: 16].
Лексичне значення слова являє собою складний за своєю природою феномен, що акумулює в собі
різноманіття самої мови, яке знаходить своє безпосереднє відображення в структурі лексичного
значення. Основною одиницею контрастивної лексикології є семема, тобто окреме значення слова, що
виступає лексичним відповідником в інших мовах. На відміну від семи, семема є одиницею вищого
розряду, але, в свою чергу, вона входить до структури лексеми або багатозначного слова. З цієї причини
зіставний аналіз не окремих значень, а багатозначних слів зазначених мов загалом є наступним ступенем
у реалізації принципу системності в порівняльній лексикології, оскільки структура лексеми концентрує в
собі найбільш суттєві системотворчі властивості лексичного устрою мови [2: 250].
Лексичне значення має свій обсяг, який наповнюють семи, що відображають певні явища чи
предмети, узагальнені в значенні. До змісту лексичного значення належать значущі семантичні ознаки
явищ і предметів. Залежно від конкретного використання слова в мовленні реалізується не весь обсяг
змісту значення, він залишається у свідомості, а для вказівки на предмет використовується або сутність,
або одна зі сторін змісту значення.
Порівнюючи суспільно-політичну лексику української та англійської мов, досить легко помітити, що
крім обсягу значення – кількість семем у подібних словах збігається не завжди. Полісемія або
багатозначність слів виникає внаслідок того, що мова являє собою систему, обмежену порівняно з
нескінченним різноманіттям реальної дійсності.
Як підсумок, ми можемо зазначити, що полісемія – це наявність різних лексичних значень у одного й
того ж слова відповідно до різних контекстів. Окрім цього, полісемія як лексична категорія – це семантичне
відношення внутрішньо пов’язаних (мотивованих) значень, що виражаються формою одного слова (однієї
лексеми) і розмежовуються в тексті завдяки різним взаємовиключним позиціям цього слова.
Полісемія є одним із головних способів групування лексико-семантичних варіантів в структурі слова.
Таке об’єднання різноманітних лексико-семантичних варіантів відбувається на основі їх формальної
(звукової, графічної) тотожності і наявності у їх значень (семем) семантичних зв’язків або мотивованості.
Необхідно зазначити, що однією із важливих умов об’єктивного порівняння семантичних структур
багатозначних слів, що належать до різних мов, є рівноцінний розподіл виділення окремих значень
окремо взятого слова в обох зіставлюваних мовах. Проте на сьогоднішньому етапі розвитку порівняльної
лексикології ця умова дещо нівелюється. Причиною є те, що досить часто одне і те саме слово має різну
кількість лексичних значень, зафіксованих у різних словниках однієї мови. Цей факт доводиться
враховувати при проведенні порівняльного аналізу лексичних одиниць двох мов, але і не враховувати
кількість значень лексем, що зіставляються, теж не можна. Тому що саме в цьому випадку яскраво
проявляються у мові особливості розвитку полісемії – однієї із найважливіших закономірностей розвитку
лексичної семантики і лексичного складу мов.
Важливою відмінною ознакою при міжмовному зіставленні багатозначних слів є їх віднесеність до
омосемантів (вузькі або навіть термінологічні позначення, між якими встановлюється практично пряма
відповідність) та полісемантів. Наприклад, в українській мові слово саміт"зустріч, переговори,
конференція, нарада, збори і т. ін. глав держав та урядів" [3: 676] має лише одне лексичне значення,
тобто є омосемантом, тоді як в англійській мові лексема summit має три значення і, відповідно, є
полісемантом: 1. A meeting between heads of government or other high-ranking officials to discuss a matter of
great importance (зустріч між головами урядів чи інших високопосадовців з метою обговорення
нагальних питань); 2. The highest point or top of something, especially a mountain (найвища точка чогось,
наприклад гори); 3. The point or time at which something is at its most successful or intense [4: 1537]
(момент, коли щось знаходиться на найвищому рівні розвитку).
Ще одним критерієм при проведенні зіставного аналізу багатозначних слів є склад та ієрархія
лексико-семантичних варіантів. Знову ж таки цей критерій не можна абсолютизувати, оскільки значення
лексеми, незалежно від їх кількості та принципів виділення, перебувають між собою у відношенні
дифузності. Це є вирішальним фактором, який визначає цілісну структуру семантики багатозначного
слова. Але не можна не приймати до уваги інформації про те, що зіставлювані лексеми можуть
відрізнятися не тільки кількістю лексико-семантичних варіантів, але і їх послідовністю. Ця відмінність є
досить важливою для усвідомлення процесів розуміння і породження мовлення іншою мовою, оскільки
ідентифікація починається, передусім, зі сприйняття звукового комплексу того слова, з яким асоціюється
основне значення [2: 256]. Питання про те, яке значення є основним, не має простої відповіді.
Найпростіше на нього відповісти можна так – це така частина лексеми, яка в певний період є найбільш
важливою в суспільному відношенні і яка реалізується, насамперед, у свідомості більшості членів даної
мовної спільності при ізольованому пред’явленні слова. Тобто у роботі з тлумачними словниками
основне значення слова ми визначаємо за його розташуванням у словниковій статті – здебільшого воно
знаходиться на першому місці і виступає переважно головним орієнтиром при міжмовному зіставленні.
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Наведемо приклад лексем суспільно-політичного змісту у порівнюваних мовах, які позначають
однакові поняття, тобто в яких більш за все варто очікувати співпадання в структурній стратифікації
лексико-семантичних варіантів, але в яких насправді це не відбувається. Так, наприклад, лексемами з
неоднаковою ієрархією лексико-семантичних варіантів є відповідно конфронтація в українській і
confrontation в англійській мовах. Першим, а відповідно і основним є значення слова конфронтація1 в
українській мові: "протиборство, протиставлення соціальних систем, класових інтересів, ідейнополітичних принципів і т. ін.; зіткнення" [5: 131]. В англійській мові воно відповідає другому значенню:
confrontation2 ("hostility between nations stopping short of actual warfare, though probably involving armed
forces" [4: 319] – ворожість між національностями, котра не переступає межу війни, хоча передбачає
викоритастання збройних сил), а відповідно українське конфронтація2 "очна ставка зі свідками
протилежної сторони" відповідає англійському confrontation1 ("a face-to-face meeting or encounter,
especially a challenging or hostile one" – очна ставка чи сутичка, котра носить ворожий характер).
Необхідно зазначити, що третє значення англійської одиниці (confrontation3 – "conflict between ideas,
beliefs, or opinions, or between the people who hold them" (конфлікт між ідеями, віруваннями чи думками,
або між людьми, котрі мають їх)) та четверте значення (confrontation4 – "a comparison or contrast
between parts that have been brought together into a whole" (порівняння чи протиставлення між
частинами, які було з’єднано в одне ціле)) взагалі не мають відповідників в українській мові. Отже, між
цими лексемами в українській та англійській мовах встановлюються зв’язки, які ілюструє рис. 1.
укр. конфронтація

англ. confrontation
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Рис. 1. Порівняльний аналіз багатозначних слів укр. конфронтація та англ. confrontation
за складом та ієрархією лексико-семантичних варіантів.
Є два основні чинники, які обумовлюють відмінності у складі та ієрархії значень порівнюваних
лексем. По-перше, це різний ступінь розвинутості полісемії порівнюваних слів у досліджуваних мовах, а
по-друге, – наявність самостійних лексико-семантичних варіантів, які належать до структури
багатозначного слова лише в одній із мов. Урахування вищезазначених факторів є досить важливим для
правильного вибору потрібного лексико-семантичного варіанта в англійській або українській мовах,
особливо коли мова йде про однакові чи дуже схожі за звучанням слова. Прикладом може слугувати
співвідношення значень укр. бюрократія та англ. bureaucracy, представлене на рис. 2.
укр. бюрократія
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Рис. 2. Порівняльний аналіз багатозначних слів укр. бюрократія та англ. bureaucracy
за складом та ієрархією лексико-семантичних варіантів.
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Помітно, що українська семема бюрократія1 "найвищий привілейований прошарок чиновниківадміністраторів у державі" [6: 26] відповідає англійській семемі bureaucracy2 ("the nonelected officials of
an organization or department" [4: 199] – невиборні службові представники організації чи відділу);
українська семема бюроктратія2 "ієрархічно організована система управління державою чи суспільством
за допомогою особливого апарату, наділеного специфічними функціями та привілеями" є відповідником
англійській семемі bureaucracy1 ("an administrative system, especially in a government, that divides work into
specific categories carried out by special departments of nonelected officials" – адміністративна система,
особливо у складі уряду, яка розподіляє роботу між спеціальними категоріями, яка (робота) виконується
особливими відділами службовців). Варто зазначити, що англійські семеми bureaucracy3 ("a state or
organization operated by a hierarchy of paid officials" – держава чи організація, котрою керує ієрархія
службовців) та bureaucracy4 ("complex rules and regulations applied rigidly" – список правил та інструкцій,
котрих твердо дотримуються) не мають відповідників у структурі лексико-семантичних варіантів
української семеми бюрократія.
Утворення семантичних розгалужень лексем суспільно-політичного змісту підпорядковується
загальним принципам смислових переносів за схожістю зовнішнього вигляду, функціями і т. п., що
спостерігається в багатозначних словах не тільки української та англійської, а й решти мов. Дія цих же
принципів дозволяє помітити той факт, наскільки є наближеними чи віддаленими ті чи інші вторинні
значення у порівнюваних лексемах української та англійської мов. Так, наприклад, якщо українське
слово режим, крім основного значення "державний лад, спосіб правління", позначає також "система
заходів, правил, запроваджуваних для досягнення певної мети" [7: 109], то в англійській мові regiment –
це ще і 1. А permanent military unit usually consisting of two or three battalions of ground troops divided into
smaller companies or troops under the command of a colonel (тимчасове військове угруповання, яке зазвичай
складається з двох чи трьох основних підрозділів, котрі далі поділяються на менші підрозділи, чи
війська під командуванням полковника); 2. А large number of people or things, especially an orderly group
[4: 1273] (велика кількість людей чи речей, які входять до складу упорядкованого угруповання). Виходячи
з вищенаведеного прикладу, ми бачимо, що в різних значеннях багатозначних слів завжди знаходяться
об’єднуючі семантичні ознаки, які є спільними і для відсутніх в інших мовах значень зіставлюваних
лексем. Це можна пояснити тим, що одні мови використовували семи для формування одних значень, а
інші – для інших.
Таким чином, ми розглянули основні моменти міжмовного зіставлення багатозначних слів на
прикладі деяких сегментів суспільно-політичної лексики української та англійської мов, котрі є
визначальними, проте вони не вичерпують всі випадки існуючих подібностей та відмінностей. Полісемія
– це явище, що дає можливість значно розширити номінативний потенціал мови без збільшення кількості
власне лексичних одиниць. Слово, котре вживається у контексті завжди розуміється однозначно, тобто
контекст вирішує проблему багатозначності.
Перспективами розвитку цього питання є проведення міжмовних зіставлень даного лексичного
угрупування за типами мотивованості (зв’язаності) лексико-семантичних варіантів в структурах лексем,
а також за деякими іншими параметрами, що визначають сутність та різновиди самої полісемії.
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В статье проведен сопоставительный анализ многозначных слов на примере общественнополитической лексики украинского и английского языков, проанализированы состав и иерархия лексикосемантических вариантов в пределах общественно-политической лексики украинского и английского
языков, рассмотрена степень развития полисемии сравниваемых слов общественно-политического
характера в сопоставляемых языках.
Snisarenko Ya. S. The Comparative Analyses of the Polysemic Words on the Example of the Socio-Political
Lexis of the Ukrainian and English Languages.
The article deals with the comparative analysis of the polysemic words on the example of the socio-political lexis
of the Ukrainian and English languages. The content and hierarchy of the lexical-semantic variants within the
socio-political lexis of the Ukrainian and English languages are analyzed; the level of the polysemy development
within the socio-political lexis of the analyzed languages is disclosed in the article.
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КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ "ПРОПАГАНДИ CУПЕРДЕРЖАВИ" ТА ЛІНГВАЛЬНІ
ЗАСОБИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ У ПРОМОВАХ ПРЕЗИДЕНТА США Б. ОБАМИ
У статті розглянуто стратегію "пропаганди супердержави" та її використання у політичних
промовах президента США Б. Обами. Проаналізовано такі тактики стратегії "пропаганди
супердержави" як тактика формування патріотичного настрою, тактика позитивної презентації
співвітчизника, тактика демонстрації сили і тактика прогнозування позитивного майбутнього, а
також лінгвальні засоби їх реалізації в американському президентському дискурсі. За допомогою аналізу
цієї стратегії, її тактик і лінгвальних засобів сформований імідж президента США Б. Обами.
Питанням комунікативних стратегій у політичному дискурсі займалися вчені-лінгвісти М. С. Калініна
(2011), О. М. Паршина (2005), О. В. Гайкова (2003), О. С. Іссерс (1999), А. К. Михальська (1996) та ін. [15], однак комунікативні стратегії та тактики американського президентського дискурсу залишаються
дослідженими недостатньо, що зумовлює актуальність нашого аналізу. Мета даної статті полягає в
тому, щоб охарактеризувати специфіку комунікативної стратегії "пропаганди cупердержави",
проаналізувати її у промовах президента США Барака Обами та виявити комунікативні тактики та мовні
засоби реалізації цієї стратегії. Матеріалом статті служать промови президента США Барака Обами за
час його президентської діяльності. Об’єктом дослідження є комунікативна стратегія "пропаганди
супердержави" у політичних промовах Б. Обами. Предметом дослідження є тактики та лінгвальні
засоби стратегії "пропаганди супер-держави". Завдання статті полягає у визначенні впливу лінгвальних
засобів реалізації стратегії "пропаганди супердержави" на імідж президента США Б. Обами.
Комунікативні стратегії у промовах президента тісно пов’язані з формуванням його іміджу, і якщо
імідж президента прагне відповідати очікуванням соціального середовища, у його промові повинні бути
виражені погляди та цінності, близькі аудиторії. Статус супердержави закладався у свідомість
американців чи не кожним президентом, тому стереотип стосовно такого аспекту міцно утвердився у
ментальності адресата. Б. Обама продовжує таку традицію своїх попередників. Утверджений стереотип
американців про США як про "супердержаву", з одного боку, та світова криза, безробіття, національні
борги, скорочення працівників, з іншого, підштовхують Б. Обаму до використання різноманітних
комунікативних тактик у своїх промовах для заспокоєння американського народу, додання йому
оптимізму та віри у майбутнє. При цьому формується бажаний настрій адресата, а водночас і бажаний
імідж президента.
Стратегія пропаганди "супердержави" у виступах президента Б. Обами реалізується за допомогою
тактики формування патріотичного настрою адресата [2: 8], тактики позитивної презентації особистості,
тактики демонстрації сили і тактики прогнозування позитивного майбутнього.
А. Тактика формування патріотичного настрою адресата.
Тактика формування патріотичного настрою адресата дозволяє підтримати імідж президентапропагандиста, агітатора та патріота своєї держави, який може провести свій народ у cвітле майбутнє,
вірить у нього, продовжує традицію закріплення поняття "американської мрії".
Тактика формування патріотичного настрою реалізується за допомогою таких cтилістичних прийомів:
1) Повтор. Завдяки повтору відбувається наголошення президентом патріотичних цінностей, і,
водночас, підсилюється імідж Б. Обами як політичного лідера, який здатен розбудити в громадськості
національну свідомість, гордість за свою державу: And for all the problems we're going through right now,
we still have the best workers on Earth, we've got the finest universities on Earth, we've got the best
entrepreneurs on Earth. We've got the freest, most vibrant economy on Earth [6]. У промові Б. Обами у
Вашингтонському університеті повтор we’ve got сприяє зверненню більшої уваги реципієнта на важливі
для американців теми (universities, entrepreneurs, economy), які Б. Обама гіперболізує, використовуючи
найвищий ступінь порівняння прикметників the finest, the best, the freest, закінчуючи кожну частину
складносурядного речення повтором on Earth, який підсилює гіперболізацію.
Під час своєї партійної промови президент використовує повтор префікса out-, який підкреслює
неперевершеність та найкращість американського народу (out-working, out-educating, out-competing), а
також підсилюючий повтор that’s who we, який створює передумови для підтвердження цих якостей.
Наступний повтор we do not fear створює сприятливу атмосферу для сприйняття реципієнтом рем give up
та quit: We got here by rewarding the values of hard work and responsibility, and by investing in our people,
and making sure that economic growth happened from the bottom up – middle-class families and small business
owners. We did it by out-working and out-educating and out-competing every nation on Earth. That's who we
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are. That's who we need to be. That's who we are as a country. We are Americans. We do not give up. We do not
quit. We do not fear the future – we shape the future [6].
2) Антитеза. У тактиці формування патріотичного настрою адресата цей лінгвальний засіб дає результат
переважання національних цінностей за допомогою використання контрасту. Засобом антитези підсилюється
увага адресата до патріотичних цінностей та формується імідж президента як патріота своєї держави.
Використанням антитези президент звертає увагу адресата на те, що Америка була і повинна бути
лідером у певних галузях (I don’t want … I want): I don’t want the technology that will transform the way we
use energy to be invented abroad. I want the United States of America to be what it has always been – and that is
a leader – the leader when it comes to a clean energy future [6]. Також патріотизм виявляється тут і у
повторі a leader – the leader.
З використанням лінгвального стилістичного прийому антитези в межах тактики формування
патріотичного настрою адресата формується імідж Б. Обами як президента-прагматика, який
переконаний у позитивних якостях свого народу та який гордий за свою державу.
Велику роль у формуванні патріотичного настрою адресата відіграють лінгвальні засоби. Наявність
абстрактних лексичних одиниць з позитивним навантаженням викликає у свідомості адресата позитивні
емоції щодо своєї держави і президента, який їх виголошує. Використання абстрактних іменників faith,
honor, freedom, hope, happiness, peace, awareness, leadership, sanctuary, wealth, power, liberty, justice,
greatness, determination тощо, прикметників з позитивним навантаженням, застосованих до держави, її
цінностей та героїв incredible, brave, powerful, tolerant, strong, just, unwavering, inalienable, indivisible,
loving, protective, extraordinary, вищого і найвищого ступеня порівняння прикметників better, stronger,
richer, more prosperous, the greatest, the best, the brightest, the highest, the richest, the most beautiful, the
finest, the freest створює імідж президента-патріота, прибічника демократичних цінностей, а також робить
США ідеальною державою в очах адресата: Let us remember that we can do these things not just because of
wealth or power, but because of who we are: one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all
[6]. To this day, America reaps incredible economic rewards because we remain a magnet for the best and
brightest from across the globe [6].
Б. Тактика позитивної презентації співвітчизника.
Тактика позитивної презентації співвітчизників, а саме героїв, гостей на політичних, ділових та
публічних зустрічах, простих американців застосовується з метою віддання їм шани, пам’яті, висловлення
поваги до них та їх праці тощо. Кожному гостю, високопосадовцю, відомій людині важливо, щоб його
особисто або ж організацію чи державу, яку він репрезентує, представляли в очах громадськості
найкращим чином. Тому для того, щоб завоювати хорошу репутацію для себе і своєї держави, президент
Б. Обама використовує певні лінгвальні засоби для позитивної презентації співвітчизника.
Найпоширенішими стилістичними прийомами, які використовуються у промовах Б. Обами для
реалізації тактики позитивної презентації співвітчизника, є:
1) Метафора. Для підсилення хоробрості солдат Б. Обама вживає метафору a hail of bullets. У даному
випадку ключову роль впливу на свідомість адресата відіграє іменник hail, який означає погодне явище і
вживається у метафоричному значенні: He stood up. He looked ahead. And he charged forward into a hail of
bullets. Those who were there describe how he kept firing his weapon, kept hurling grenades, and how – even
after being wounded in the face – he refused medical attention and kept leading the charge [6].
У своїй промові стосовно підписання акту про свободу преси Б. Обама вживає метафору to shine a
light on the critical issues, яка передбачає позитивне ставлення президента до засобів масової інформації
та гордість за роботу журналістів: All around the world there are enormously courageous journalists and
bloggers who, at great risk to themselves, are trying to shine a light on the critical issues that the people of their
country face; who are the frontlines against tyranny and oppression [6].
Вживанням метафор, які підкреслюють героїзм та ефективну роботу певних професій та окремих
людей, президент підсилює своє позитивне ставлення до них.
2) Гіпербола. Б. Обама вживає гіперболи risked everything та gave everything для того, щоб
возвеличити воїнів в очах громадськості: Even now, all these years later, we still look in awe at the small
band of patriots who stood up and risked everything, and defied an empire to declare "that these united colonies
are, and of right ought to be free and independent states" [6]. And you’ve carried in your hearts the memory of
fallen heroes who gave everything [6].
Вживаючи гіперболу forever young, президент стратегічно намагається сформувати певний емоційний
настрій адресата. Тим самим, в американського народу формується почуття шани, cпівчуття та жалю за
загиблими у війні солдатами. Формується позитивний імідж Б. Обами як президента, який глибоко
шанує героїв та позитивно репрезентує їх: These two soldiers made the ultimate sacrifice when they were just
19 and 21 years old. Age did not weary them. In the hearts of their families, they remain forever young – loving
sons, protective brothers, hometown kids who stood tall in America’s hometown – in America’s uniform [6].
Для реалізації тактики позитивної презентації співвітчизника у промовах Б. Обами використовуються
і лінгвальні засоби. Абстрактні іменники honor, pleasure, wisdom, compassion, honesty, decency, equality,
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happiness, intellect, freedom та прикметники good-looking, great, successful, outstanding, grateful,
extraordinary, sacred, improbable, brave, the best з позитивним cемантичним навантаженням вживаються з
метою возвеличення національних героїв, гостей, визначних постатей та надання їм позитивних
характеристик: After all, it was exactly 234 years ago that a group of patriots – farmers and merchants,
lawyers, physicians – pledged their lives, their fortunes, and their sacred honor to an improbable experiment
called America. They risked everything in the name of a few simple ideas – freedom, equality and the right to
pursue our full measure of happiness [6].
Таким чином, тактика позитивної презентації співвітчизника створює імідж Б. Обами як президента,
який глибоко шанує героїв, гостей на політичних, ділових і публічних зустрічах та позитивно
репрезентує їх, імідж головнокомандувача збройними силами, який гордий за своїх воїнів і презентує
свої державні служби та структури з найкращого боку. Така тактика дає підстави вважати президента
толерантним, гостинним та шанобливим політичним лідером.
B. Тактика демонстрації сили.
Тактика демонстрації сили використовується президентом з метою залякати ворога, показати силу
"супердержави" та вселити впевненість аудиторії у безпеці, лідерстві, перемозі. Описом своїх дій проти
ворогів Б. Обама намагається створити собі імідж сильного та рішучого лідера. Для реалізації цієї
тактики президент Б. Обама використовує слова та словосполучення семантичного поля війни для того,
щоб продемонструвати силу, викликати почуття захищеності та залякати ворога: So, whenever possible,
we turn to alternatives that might change behavior – condemnation that puts violators on notice, sanctions that
increase pressure, embargoes that block arms to aggressors, and accountability for those who commit crimes
[6]. Такі словосполучення як to increase pressure, embargoes, to block arms to aggressors, accountability for
those who commit crimes створюють імідж Б. Обами як впливового політичного лідера, у якого чимало
ресурсів для того, щоб вплинути на агресорів.
Тактика демонстрації сили реалізується також такими стилістичними прийомами:
1) Метонімія (з метою асоціювати певне явище з конкретною особою для кращого сприйняття його
адресатом). Наприклад, Б. Обама, демонструючи свою міць, вживає вираз to pressure Qaddafi, під яким
має на увазі не стільки його самого, як увесь режим. Qaddafi виступає тут мовним засобом метонімії,
найголовнішим символом усього лівійського режиму: These discussions will focus on what kind of political
effort is necessary to pressure Qaddafi, while also supporting a transition to the future that the Libyan people
deserve – because while our military mission is narrowly focused on saving lives, we continue to pursue the
broader goal of a Libya that belongs not to a dictator, but to its people [6].
2) Метафора. Вживання метафор допомагає президенту яскравіше підкреслювати свою силу і владу.
Вони надають промові яскраво-емоційного забарвлення.
Тактика демонстрації сили виражається частково за допомогою метафори у промові стосовно ситуації
в Афганістані, коли Б. Обама наполягає на ліквідуванні урядом Пакістану насильницького екстремізму.
Б. Обама приховано порівнює violent extremism з сancer, який потрібно викорінювати (to root out). Така
метафоризація допомагає адресату краще сформувати негативний образ тероризму та створити імідж
Б. Обами як його великого противника: And the American people should be confident that we will not waver
in our resolve to defeat al Qaeda and its affiliates and to root out violent extremism in all its forms [6].
Президент наголошує також на своїй силі та повноваженнях, які дозволяють виявляти його рішучі
наміри стосовно операцій у Лівії:
I made it clear that Qaddafi had lost the confidence of his people and the legitimacy to lead, and I said that
he needed to step down from power [6]. Метафорою to step down from power Б. Обама спонукає та закликає
М. Каддафі покинути свою владу. Підсилюючим засобом тут виступає прийменник down.
3) Емфатичні речення. Емфатичні конструкції додають промовам президента емоційної виразності,
сприяючи підсвідомій впевненості адресата у правильності дій президента: We do know that peace cannot
come to a land that has known so much war without a political settlement [6]. Moreover, even after Qaddafi
does leave power, 40 years of tyranny has left Libya fractured and without strong civil institutions [6]. У цих
випадках такі емфатичні лінгвальні засоби як do та does cтворюють ефект доконаності того факту, що
Каддафі вже залишив владу.
Варто підсумувати, що тактика демонстрації сили створює передумови для формування іміджу
президента як сильного, рішучого, впливового лідера, противника тероризму, мета якого залякати
ворога, показати силу "супер-держави" та вселити впевненість аудиторії у безпеці, лідерстві, перемозі.
Г. Тактика прогнозування позитивного майбутнього.
Для кожного громадянина чи не найважливішу роль відіграє впевненість у завтрішньому дні. З цією
метою для президента постає завдання, яке полягає у викликанні впевненості адресата у світлому
майбутньому. Тактика прогнозування позитивного майбутнього дозволяє Б. Обамі створити собі
позитивний імідж впевненого у хорошому майбутньому свого народу президента, який не сумнівається у
його великому покликанні і бажає йому добра.
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Одним із прикладів застосування тактики навіювання позитивного майбутнього є новорічні промови
президента, де він вселяє впевненість громадян, що кращі дні попереду: And while 2009 was difficult for
many Americans, we must also look back on this year with the knowledge that brighter days are ahead of us –
that although our challenges are great, each of us has the courage and determination to rise up and meet them
[7]. Реалізацією цієї тактики виступають здебільшого такі cтилістичні прийоми:
1) Паралельні кострукції. Рівноправність частин речення та виразне повторення емоційно-забарвленої
лексики у паралельних конструкціях сприяють кращому розумінню адресатом слів семантичного поля
позитивного майбутнього. Так, паралельна конструкція our own future is привертає увагу до лексем safer
та brighter з позитивним семантичним навантаженням: We have done so because we know that our own
future is safer, our own future is brighter, if more of mankind can live with the bright light of freedom and
dignity [6]. У цьому випадку Б. Обама акцентує свою увагу на поняттях freedom та dignity як запоруці
безпечного та світлого майбутнього. Звідси можна зробити висновок про те, що президент бореться за
свободу та гідність громадян у всьому світі.
2) Повтор. Вживання повтору надає більшої можливості адресату для сприйняття слів семантичного
поля позитивного майбутнього: … if we can tap the talents of our workers, and our innovators, and our
entrepreneurs; if we can gain the lead in clean energy worldwide; then we’ll forge a future where a better life is
possible in our country over the long run. [6]. У своїй промові з приводу cтворення робочих місць та
використання чистої енергії Б. Обама використовує умовний спосіб та повтор if we can для того, щоб
зосередитися на словосполученні a better life (краще життя), яке стане можливим при вдосконаленні
талантів працівників та займанні провідної ролі у світі по запровадженні чистої енергії. Такий метод
спонукає реципієнта до формування іміджу прагматичного, оптимістичного президента. Повтор our faith
формує імідж президента як оптиміста, так і патріота та віруючої людини: These are sacrifices that our
faith calls us to make. Our faith in the future. Our faith in America. Our faith in God [6].
Поширеними лінгвальними засобами у промовах Б. Обама є слова та словосполучення, які формують
семантичне поле позитивного майбутнього та створюють для адресата передумови для оптимістичних
поглядів: look beyond the horizon to the different future that peace makes possible, more prosperous days
ahead, building a brighter future, determine our economic success in this new century, I'm absolutely positive
that the 21st century is going to be the American Century, plan for the future – a future where American workers
build 21st century cars that the world wants to buy, let us commit ourselves to a more hopeful future, reach a
brighter day: I have no doubt if we support you that small businesses like this one will lead us to more
prosperous days ahead [6].
Вище наведені лінгвальні засоби сприяють формуванню у свідомості реципієнта іміджу Б. Обами як
далекоглядного президента-оптиміста, який виступає за збереження "американської мрії, cпонукає
громадян до праці, вселяє надію на те, що кращі дні ще попереду.
Отже, як свідчить проаналізований матеріал дослідження, найпоширенішими стилістичними
прийомами та лінгвальними засобами комунікативної стратегії "пропаганди супердержави", що наявні у
двох чи більше тактиках, є повтор, антитеза та мовні одиниці з позитивним семантичним навантаженням.
Класифікація проаналізованих лінвальних засобів реалізації досліджуваних тактик у промовах
Б. Обами може бути предметом подальших наукових розвідок, адже потребуватиме модифікації та
деталізації при зміні та оновленні матеріалу дослідження.
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Тхир М. Б. Коммуникативная стратегия "пропаганды супергосударства" и лингвальные средства ее
реализации в речах президента США Б. Обамы.
В статье рассмотрена стратегия "пропаганды супергосударства" и проанализировано ее
использование в политических речах президента США Б. Обамы. Исследованы такие тактики
стратегии "пропаганды супергосударства", как тактика формирования патриотического настроения,
тактика положительной презентации соотечественника, тактика демонстрации силы и тактика
прогнозирования положительного будущего, а также лингвальные средства их реализации в
американском президентском дискурсе. C помощью анализа этой стратегии, ее тактик и лингвальных
средств сформирован имидж президента США Б. Обамы.
Tkhir M. B. The Сommunicative "Super State Propaganda" Strategy and the Lingual Means of Its
Implementing in the USA President B. Obama’s Speeches.
The article highlights the "super state propaganda" strategy and analyzes its use in the USA President Barack
Obama's political speeches. The author investigates such tactics of "the super state propaganda" strategy as the
tactics of the patriotic spirits formation, tactics of the сountry fellows' positive presentation, tactics of the power
demonstration and tactics of the positive future prediction, and also the lingual means of their implementing in
the American presidential discourse. With the help of the analysis of this strategy, its tactics and lingual means
the USA President Barack Obama’s image is formed.
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ЛЕКСИЧНА АСИМІЛЬОВАНІСТЬ ЕТНОРЕАЛІЙ-ГАЛЛІЦИЗМІВ У СУЧАСНІЙ
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ НА СЛОВОТВІРНОМУ РІВНІ
Статтю присвячено аналізу ступеня лексичної асимільованості етнореалій-галліцизмів у сучасній
англійській мові на словотвірному рівні. Розглянуто особливості словотвірної активності етнореалійгалліцизмів у сучасній англійській мові, їх найпродуктивніші способи словотворення, найуживаніші
словотвірні моделі та найчастотніші типи семантичних зсувів, що відбуваються при утворенні
похідних від етнореалій-галліцизмів. Розкрито зміст понять "словотвірна активність", "конверсія",
"модифікація", "чиста транспозиція", "ускладнена транспозиція" та "мутація".
Як відомо, словотвірний аспект є важливим показником ступеня лексичної асимільованості
іншомовних слів у мові-рецепторі, на що вказують у своїх роботах багато дослідників іншомовної
лексики (І. В. Арнольд, М. В. Брофман, К. М. Єрьоміна, Р. М. Бутіна та ін.). Актуальність нашої роботи
визначається необхідністю проведення дослідження ступеня лексичної асимільованості етнореалійгалліцизмів (ЕГ) у сучасній англійській мові на словотвірному рівні, що наразі є не до кінця висвітленим
у лінгвістиці через неодностайність думок з приводу лексичної приналежності ЕГ. Мета дослідження
полягає у тому, щоб проаналізувати ступінь лексичної асимільованості ЕГ на словотвірному рівні у
сучасній англійській мові, що передбачає вирішення таких завдань: 1) дослідити особливості
словотвірної активності ЕГ у сучасній англійській мові; 2) визначити найпродуктивніші способи
словотворення та словотвірні моделі ЕГ, а також найчастотніші типи семантичних зсувів, що
відбуваються при утвотворенні похідних ЕГ. Під словотвірною активністю ми розуміємо здатність слова
служити базою для створення нових слів. Аналіз словотвірних особливостей ЕГ з нашого матеріалу,
більшість яких є іменниками, показує структурну неоднорідність утворених від них слів, причому далеко
не всі з них фіксуються словниками. Похідні одиниці, утворені від ЕГ, які складають нашу вибірку,
представлені трьома словотвірними моделями: дериватами, композитами і конверсивами.
Дериваційні моделі представлені словами, утвореними за допомогою словотвірних суфіксів, рідше
префіксів. Найбільш частотними суфіксами іменників, утворених від досліджуваних нами одиниць, є
такі: -ness ("стан, якість стану"): appliqueness, bisqueness, cabaretness, cotillionness, nougatness, (41, 5%
одиниць); -ism (запозич. від грец., "вчення, практика чого небудь"): au pairism, bistroism, collagism,
épéeism, marti'netism (23 %); -ist (запозич. із грец., "прихильник чого-небудь, той хто володіє навичками у
чому-небудь"): boudoirist, cartelist, tricolorist (20 %); -dom ("стан, якість стану"): flageoletdom, galettedom
(6,5 %); -(e/a)ry ("місце, дія, рід заняття чи діяльності; поведінка чи пов’язана з нею якість"): bivouacery,
meringuery, Bastillery (6,5 %); -er ("той, хто здійснює будь-яку дію"): beguiner, trouvèrer (4 %). Похіднідеривати від ЕГ нашого матеріалу також представлені багаточисленною кількістю прикметників і
дієслів, які разом складають біля 49 % від загальної кількості похідних одиниць. Серед суфіксів
прикметників найбільш частотними є такі: -ish ("неповна ступінь якості): zoukish, brieish, bandedessinéeish, bouillonish, Buche de Noelish, cordon bleuish, demi mondish (65,5 %); -an ("той, що відноситься
до чого-небудь, схожий на що-небудь"): salade Niçoisian (12,5 %); -ic ("той, що відноситься до чогонебудь, у формі чого-небудь, схожий на що-небудь"): absinthic, bochic, sans-culottic, crêperic (12 %); -(i)al
("той, що має відношення до чого-небудь"): griotical (5,5 %); -y ("повний чого-небудь, заповнений чимнебудь"): baguettey, petanquey, crêpey (4,5 %). Переважна більшість дієслів, сформованих від розглянутих
нами ЕГ, утворена, в основному, за допомогю продуктивного суфіксу -ize/-ise ("ставати яким-небудь,
перетворювати на якого-небудь"): to merlotize, сartelize, сotillionise, emmentalize, griotise, jacobinize; а
також суфіксом -ate: absinthiate, gratinate. Префіксальний спосіб представлений в розглянутих нами
прикладах нечисленими випадками вживаня за допомогою запозичених із латинської мови префіксів
anti- (лат. "проти"): anti-art-nouveau manifesto, anti-coulis crusade, anti-fauve developments, ex- (лат.
"колишній"): ex-calvados café, ex-Dada gentlemen, ex-savate champion, non- (лат. "не-"): non-affinage
technologies, assumptions of non-dirigisme, які є найбільш продуктивними у словотворенні ЕГ в англійській
мові. Їхня частота вживання становить 78 % від загальної кількості прикладів. А також префіксація
представлена одиничними випадками за допомогою інших префіксів: post-Jacobin transformations, promaquisard biases, extra roulade sauce тощо, що складає 22 % від загальної кількості прикладів даних
дериватів. Префіксально-суфіксальний спосіб словотворення ще менш частотний і також представлений
лише одиничними прикладами: anti-auteurist, anti-fois gras-ism, ultra-Trappistical, un-tapenad-ish, transhaute couture-ism, hyper-pointill-ism тощо.
Другий найпродуктивніший спосіб словотворення у сучасній англійській мові – словоскладання.
Похідні складні слова, до складу яких входять ЕГ, представляють собою модель, утворену шляхом
© Чумак Н. А., 2012
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складання двох повних основ без сполучуваної голосної. У нашому матеріалі таких прикладів 55 (або
майже 10 % від загальної кількості ЕГ продуктивних у словотворенні) і більшість з них представлена
моделлю N + N: croque vegetarian (від croque monsieur), Hennessey-cognacness, boudin-blood sausage, HLMhousing estates тощо. Розгляньмо й інші словотвірні моделі, які становлять 51 % усіх досліджуваних нами
композитів ЕГ з нашого фактичного матеріалу. Так, словотвірна модель типу N + Prep, яка, окрім даного,
представлена кількома варіантами, як то N + N + Prep aбо N + Prep + Adj +N нараховує 9 прикладів, що
становить 15 %: consomméer-in-law, bouillon-cube-like, cognac-like, dude-of-awesome-charcuterieness. Модель
N + PII займає третє місце за чисельністю утворених за нею композитів (7 прикладів, тобто 13 % усіх
композитів): béchamel-enriched, cassoulet-battered. Модель типу N + Adj (Adj + N, N + Adj + N) нараховує
всього 5 композитів ЕГ (9 %): cake-beignetish, сognac-rich, Santa-Claus-Père-Noëlish propositional guise.
Моделі N’s + N (N’s + PII + N) та Adj + Adj представлені одиничними прикладами і нараховують лише по
2 композити (близько 3,5 % для кожної моделі): Mamatouille’s Winterized Ratatouille, Pélardon goat’s cheese,
Chinese-bistroish, sticky-meringuery. На решту композитів припадає 7,5 % і вони представлені такими
словітворними моделями, як N + Particle (roux 'dimentary'), Num + N + N (twenty-centime coin), Pron + N
(this-Parmentier, that-Parmentier від Hachis Parmentier), N + Combin. form (ratatouille-vore на кшталт
carnivore). Як показують наші спостереження, ЕГ досить активно вступають у словотвірний процес даного
типу, що, на нашу думку, є яскравим свідченням високого ступеня асимільованості деяких з них (сognacrich, cognac-like, brioche-scented, brioche-styled, brioche-type).
Тип словотворення, який називається конверсією чи функціональним зсувом, є нехарактерним для
ЕГ. Під конверсією розуміємо "процес утворення нового слова шляхом переходу з однієї частини мови
до іншої … без допомоги якого-небудь дериваційного елемента, так що базисна форма початкового і
похідного слів омонімічні" [1: 153]. Незаперечний той факт, що конверсія є одним із найпродуктивніших
способів словотворення у сучасній англійській мові, однак, як показали результати нашого дослідження,
вона нехарактерна для іншомовних запозичень, у тому числі ЕГ, вочевидь тому, що це чужорідні
елементи у системі англійської мови. У нашому фактичному матеріалі конверсія представлена лише
5,5 % прикладів, які є: 1) дієсловами, утвореними: а) від конкретних іменників: to fois-gras – to stuff smb
with – напихати когось; б) від абстрактних іменників: to au pair – to work as an au pair – працювати за
програмою "Au Pair"; 2) прикметниками, утвореними: а) від конкретних іменників: papier-mâché – easily
destroyed or discredited, false, pretentious, or illusory – фальшивий, несправжній, примарний (a papiermâché façade of friendship); б) від абстрактних іменників: au pair – of, pertaining to, or employed under such
an arrangement – найнятий програмою "Au Pair": an au pair girl; 3) інше (в нашому матеріалі ця
категорія представлена одиничним випадком конверсії іменника в прислівник): au pair – as an au pair –
"по-оперовськи": she worked au pair in Greece [2].
Коли йдеться про смислову структуру похідних слів, необхідно зазначити, що вона володіє певною
семантичною своєрідністю порівняно зі смисловою структурою початкових елементів. Вона завжди є
вторинною по відношенню до значення первинної основи і базується на цьому значенні. Тому при утворенні
похідного слова неминуче відбувається семантичний зсув. Розрізняють чотири типи семантичних зсувів при
словотворенні: модифікація, чиста транспозиція, ускладнена транспозиція та мутація [3: 54-56].
1) Модифікація спостерігається при словотворенні всередині однієї частини мови і дозволяє описати
розбіжність між похідним словом і словом, від якого воно утворилося [3: 54-56]. Модифікація –
найбільш характерний тип семантичного зсуву для похідних від ЕГ, оскільки представлена дериватами, а
саме деривати складають більшість словотвірних моделей від ЕГ. У нашому матеріалі це такі моделі
переносів: а) прихильник течії / роду занять – течія / рід занять – стан / якість течії / роду занять: Art
Nouveauist – Art Nouveauism – Art Nouveauness; б) прихильник течії / роду занять – течія / рід занять –
організація течії / роду занять: Art Decoist – Art Decoism – Art Decodom; в) музика / танець – виконавець
музики / танцю – якість / стан музики / танцю: villanelle – villanellist – villanellism / villanelleness; zydeco –
zydecoist – zydecoism / zydeconess.
2) Чиста транспозиція – процес переходу слова з однієї частини мови в іншу, при цьому похідне слово
не набуває нового лексичного значення, а лише змінює первинну синтаксичну функцію, переходячи до
нової лексико-граматичної категорії [3: 54-56]. Прикладами похідних від етнореалій, що представляють
чисту транспозицію, можуть слугувати такі (біля 35 % прикладів): а) N – V (процес – дія): gasconade – to
gasconade; б) N – Adj (предмет / особа – ознака, яка асоціюється з приналежністю до цього / цієї
предмета / особи): absinthe – absinthial; Bastille – Bastillian; в) Adj – N (ознака – абстрактне поняття):
blancmangy – blancmanginess (that passersby may also have witnessed the blancmanginess that I just had [4]);
г) Adj – Adv (ознака предмета / явища – ознака дії): crêpey – crêpeily (crêpeily delicious crêpes [5]).
3) Ускладнена транспозиція характеризується зміною лексичного значення поряд із переходом до
нової лексико-граматичної категорії [3: 55]. Біля 9,5 % прикладів представлені такими моделями: а)
загальна асоціативна ознака певної місцевості – внутрішня якість натури / предмету: Côte d’Azur
(Лазуровий берег – узбережжя південно-східної Франції, що включає Ніццу, Канни, Сан-Тропе і
королівство Монако) – (un)-Côte d’Azur (не)сонячний / (не)яскравий: the weather was extremely un-Côte
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d’Azur [6]; solid flat shoes (and if you want the full effect, they must be black) can make an animal print tunic
less Côte d’Azur [7], – де поряд зі зміною лексико-граматичного розряду спостерігається метафоричний
перенос значення за подібністю справленого враження; б) зовнішня ознака предмета – внутрішня якість
натури: escargot (слимак) – escargotish (повільний, як слимак): escargotish Italian postal service, де
спостерігається метафоричний перенос за схожістю якості; в) зовнішня ознака одного предмета –
внутрішня / зовнішня ознака іншого предмета: foie gras (фуа-гра) – foie grasian (м’який, ніжний, як фуагра): I also swooned over the shortribs that were foie grasian in depth [8]); camembert (сир Камамбер) –
camembert (кругла діаграма), де очевидний метафоричний перенос за схожістю внутрішньої якості /
зовнішнього вигляду; г) внутрішня ознака предмета – зовнішня ознака дії: foie gras (паштет з гусячої
печінки, яку отримують шляхом насильницької надмірної відгодівлі гусей) – to foie gras (напихати
силоміць), де очевидний метафоричний перенос за схожістю справленого враження; д) зовнішня ознака
однієї дії – зовнішня ознака іншої дії: to guillotine (карати за допомогою гільйотини) – to guillotine
(обмежувати дискусію, призначивши заздалегідь час початку голосування у парламенті [9]), де
відбувається метафоричний перенос за схожістю характеру дії.
4) Мутація спостерігається при словотворенні всередині однієї частини мови і описує розбіжності в
граматичних термінах [3: 56]. Приклади мутації у нашому матеріалі одиничні: griot – griotte (поет(еса),
музика і шаман(ка) в Західній Африці); monsieur – messieurs; madame – mesdames.
Таким чином, аналіз словотвірного потенціалу ЕГ показує, що дана категорія іншомовних слів
характеризується певною словотвірною активністю, хоча і не такою високою, як питомі одиниці
англійської мови чи асимільовані запозичення. Отже, для ЕГ типологічними є такі продуктивні способи
словотворення як деривація і словоскладання, на відміну від конверсії, яка зустрічається рідше. Серед
семантичних зсувів, які відбуваються при утворенні похідного слова, найбільш характерні модифікація і
чиста транспозиція. Ускладнена транспозиція і мутація нехарактерні, очевидно, через те, що переважна
більшість ЕГ – це вузькозначні слова із низьким ступенем асимільованості. Перспективами подальших
розвідок є аналіз особливостей асимільованості ЕГ у сучасній англійській мові на семантичному рівні.
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Матеріал надійшов до редакції 26.01. 2012 р.
Чумак Н. А. Лексическая ассимилированность этнореалий-галлицизмов в современном английском
языке на словообразовательном уровне.
Статья посвящена анализу степени ассимилированности этнореалий-галлицизмов в современном
английском языке на словообразовательном уровне. Рассмотрены особенности
словообразовательной активности этнореалий-галлицизмов, их наиболее продуктивные способы
словообразования, наиболее часто используемые словообразовательные модели и типы
семантических сдвигов, что имеют место при образовании производных этнореалий-галлицизмов.
Раскрыт смысл понятий "словообразовательная активность", "конверсия", "модификация",
"чистая транспозиция", "осложненнная транспозиция" и "мутация".
Chumak N. A. The Lexical Assimilation of the French Ethnographic Realia in the Modern English on the
Word-Formative Level.
The article deals with the analysis of the assimilation degree of the French ethnographic realia in the Modern
English on the word-formative level. The peculiarities of the word-formative activity of the French ethnographic
realia are studied in it. The article gives the detailed analysis of the most productive word formation ways of the
French ethnographic realia and the most frequent types of the semantic shifts that occur in their derivatives. The
notions of "word-formative activity", "conversion", "modification", "clear transposition", "complicated
transposition" and "mutation" are revealed in it.
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МОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ANGER / ГНІВ У СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ПРОЗІ
Статтю присвячено аналізу засобів мовної репрезентації емоційного концепту ANGER / ГНІВ у
прозових творах сучасних американських письменників. Висвітлено психологічні особливості емоції гніву
та визначено корпус мовних одиниць на позначення емоційного концепту ANGER / ГНІВ у сучасному
американському варіанті англійської мови. Класифікація останніх подається з огляду на сучасні
тенденції у дослідженні вербальних засобів експлікації емоційних концептів, які класифікуються на
прямі номінанти, дескриптори та експліканти.
Загальна антропоцентрична спрямованість лінгвістичних досліджень, а також всезростаючий інтерес
вітчизняних та зарубіжних дослідників до емоційної сфери людини (М. Красавський, В. Шаховський,
А. Вежбицька, О. Борисов та ін.) призвів до появи у науці нової галузі мовознавства – емотіології або
лінгвістики емоцій. Серед аспектів, які визначили розвиток деяких пріоритетних напрямів сучасної
лінгвістики емоцій можна виокремити: лінгвокультурологію емоцій, концептологію емоцій, гендерну
емотіологію, когнітивно-дискурсивну емотіологію, емотивність тексту, емотивну лакунарність в
міжкультурній комунікації та багато інших, які вирішують проблеми реалізації емоцій в мові, динаміку
мовного коду, механізми декодування власних емоцій та емоцій інших людей в процесі комунікації [1:
20-21]. Важливе місце серед проблем лінгвістики емоцій належить особливостям вербалізації емоційних
концептів, що визначає актуальність цієї роботи.
Стрижневим поняттям в емотіології є "емоційний концепт", яке розуміється як "етнічно, культурно
зумовлене, складне структурно-смислове, як правило, лексично та / або фразеологічно вербалізоване
утворення, яке базується на понятійній основі, охоплює окрім поняття, образ та оцінку, та функціонально
замінює людині в процесі рефлексії та комунікації безліч однопорядкових предметів (в широкому смислі
слова), які викликають пристрасне відношення до них людини" [2: 49]. Першою важливою умовою появи
емоційних концептів, які першочергово існують в понятійній формі, М. О. Красавський вважає, спільну
для колективу діяльність; іншою – соціалізацію особистості – процес, який відбувається на пізнішому
етапі еволюції цивілізації homo sapiens (наприклад, економічні зміни) [2: 49-50]. Етнічна специфіка
емоційних концептів зумовлюється традиціями, звичаями, особливостями побуту, стереотипами
мислення, тобто тими соціо-культурно-психологічними характеристиками, які формуються протягом
історичного розвитку етнічної спільноти [2: 53].
Іншим важливим питанням емотіології є вербалізація емоційного концепту. Емоційний концепт, як
правило, есплікується засобами мови [2: 61]. Реалізація будь-якого емоційного концепту здійснюється
трьома основними способами: прямою номінацією (наприклад, іменниками гнів, страх, радість в
українській мові), дескрипцією (наприклад, vor Zorn rot werden в німецькій мові) та експлікацією
(афективами, конотативами та потенціативами) за допомогою номінативних лексичних та
фразеологічних одиниць певної мови [1: 75-77; 2: 86-87].
Незважаючи на достатньо розроблену у лінгвістиці класифікацію засобів вербалізації емоційних
концептів, актуальними все ж таки залишаються проблеми мовної реалізації окремих емотивних
концептів з урахуванням індивідуально-психологічних та соціально-культурних аспектів в англомовному
художньому дискурсі.
Метою дослідження даної статті є аналіз засобів мовної реалізації концепту ANGER / ГНІВ в
сучасному американському варіанті англійської мови. Для досягнення цієї мети у статті поставлено та
послідовно вирішено такі завдання: описати психологічні особливості емоції гніву; визначити корпус
мовних одиниць, які використовуються авторами сучасних прозових творів для реалізації значення гніву.
Теоретичне значення роботи полягає у тому, що дане дослідження відповідає сучасним
тенденціям лінгвістичних досліджень у сфері концептуалізації емоцій та робить внесок у подальше
дослідження мовних засобів реалізації емоційних концептів за допомогою методу
текстоцентричного аналізу.
Практичне значення дослідження полягає у тому, що одержані результати можуть бути
використані у викладанні курсів лексикології англійської мови, загального мовознавства, теорії та
інтерпретації тексту.
Психологічна наука тлумачить гнів як негативну емоцію, яка пов’язана з відчуттям образи,
несправедливості, морального болю [3: 241; 4: 421]. Переживання гніву супроводжується зміною
кольору обличчя (від червоного до блідого), напруженням вен на чолі та шиї, розширенням ніздрів,
зведенням брів один до одного, міцним стисненням вуст, гучним мовленням, мобілізацією сил для
боротьби або нападу [5: 501; 6: 182].
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Причинно-наслідковий сценарій виникнення та розвитку емоції гніву, який визначає структуру
тлумачення концепту ANGER / ГНІВ полягає у наступному: кривдник роздратував особу – фізіологічні
та поведінкові реакції людини – людина намагається стримати свій гнів – інтенсивність переживання
досягає критичної межі, коли людина втрачає контроль над гнівом – покарання: дії індивіда спрямовані
проти кривдника [7: 142].
Аналіз мовних засобів репрезентації концепту ANGER / ГНІВ у прозових творах сучасних
американських письменників свідчать про те, що номінативне поле концепту ANGER / ГНІВ у
сучасному американському варіанті англійської мови репрезентоване мовними одиницями, які: прямо
називають емоцію гніву та вказують на її причини, описують психофізіологічні симптоми гніву, а також
позначають вербальну реакцію людини у стані гніву.
Прямі номінації емоції гніву охоплюють чотири лексико-граматичні класи: а) іменники: anger, rage,
fury, outrage, annoyance, wrath, indignation, resentment, irritation, temper, grudge, huff, frustration,
exasperation, bitterness, hysteria, ire, slow burn, heat, tantrum, outbursts; б) прикметники (в тому числі
ад’єктивовані дієприкметники), які вживаються найчастіше у поєднанні з дієсловом to be: angry, annoyed,
mad, furious, angered, pissed, exasperated, pissed-off, pissed off, outraged, bitter-faced, enraged, frustrated,
indignant, resentful, semi-resentful, bitter, red-hot, fervent, irate, livid, riled, burned, fired-up; в) прислівники:
angrily, grimly, fiercely, indignantly, maddeningly, furiously, hysterically, resentfully, irritably, wickedly,
savagely, bitterly, impatiently; г) дієслова: to seethe, to steam, to resent, to fume, to fret. Комунікативна
лексика, яка прямо називає ANGER / ГНІВ репрезентована переважно іменником та прикметником, а
також (у меншій кількості) прислівником. При цьому, лексема anger характеризується найбільшою
частотою вживання (54).
Мовні одиниці, які називають причини емоції гніву, складають незначну кількість (13). Вони
вказують на явище, суб’єкт або об’єкт, які викликають емоцію гніву та репрезентовані у сучасних
американських прозових творах двома лексико-граматичними класами: дієсловами to incense, to piss off,
to annoy, to irk, to rile, to irritate, to anger та прикметником annoying. Найбільшу частоту вживання серед
них має дієслово to annoy (4), яке вказує на наступні причини гніву: а) захоплення однієї людини
вчинками іншої: David caught the admiration in her tone and it annoyed him for some reason he didn’t
understand [8: 130]; б) прагнення суб’єкту гніву заволодіти цінною для особи річчю, наприклад, книгою:
Maya had grown up with the book, and her father was constantly repeating Sparrow’s famous statement that
Harlequins should "cultivate randomness". It annoyed her that Hollis was trying to take possession of this key
part of her training [9: 49]; в) поводження з людиною як із злочинцем: Boone didn’t mind being scanned by a
machine, but it annoyed him to be treated like a criminal [9: 230]; г) співи та молитви інших людей: "But all
this praying and singing business does get annoying. For a contemplative order, they talk a great deal" [9: 211];
д) уникання одним суб’єктом іншого: When there was still no answer, he said, "I know you hear me, Mr.
Ricardi. If you make me come in there and get you, it'll annoy me…." [10: 10].
За характером прояву симптоматичні вислови для опису емоції гніву в прозових творах сучасних
американських письменників можна поділити на три групи: ті, які позначають вегетативні, акустичні та
оптико-кінестетичні симптоми.
1. Вегетативні симптоми:
– нерегулярна робота серця: He slammed his hand on the deck in frustration as tension throbbed in his
neck [8: 44];
– зміна циркуляції крові: "You think that matters in the slightest? – I said, my face raw with anger [12:
322];
– секреція адреналіну: He’d been hit, but adrenaline was keeping the pain at bay [8: 164];
– порушення ритму дихання: Click. David’s gut burned so fiercely he could barely breathe [8: 263];
– посилення секреції екзокринними залозами: It wasn’t often Raoul lost his cool, but he was sweating and
furious as he peeled away from the Sofitel in the yellow Firebird convertible he’d rented earlier from Avis [8: 135];
– зміни у діяльності м’язової системи: Crispin’s muscles were locked in fury as DiStefano ripped into him
[8: 265];
– зміни у нервовій системі, які представлені нервовим сіпанням ока: I couldn’t decide which was making
my eye twitch more as we crawled across the span – the horns from the cars log jammed in both directions
around us, or the ones honking from our driver’s Spanish music Station [12: 9].
2. Акустичні симптоми
– ритмико-інтонаційні зміни: "Commander." The camerlegno’s voice simmered with rage [13: 175];
– звукові симптоми: Screaming with rage, the killer lunged for her [13: 490].
3. Оптико-кінестетичні симптоми:
– мімічні зміни: "You know who I’m talking about." Banner tried to hold it back. He spoke through gritted
teeth. "Tell me exactly what happened." [11: 398];
– контакт очима: He turned bright red, his eyes glittering with fury [12: 338];
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– опущені плечі та пришвидшена хода людини: Drew Van Dyne was no student of body language, but
man, Davis did not look like himself. His fists were clenched, his shoulders slumped, his feet in a fast shuffle
mode [11: 328];
– рухи руками: Looking annoyed, she clapped her hands. "That’s enough, you two. Can’t you see we’ve got
guests?" [9: 167];
– дії з предметами: "Take your seat and finish the job you were assigned." The door slammed behind him
[8: 266];
– рухи тіла та постави: "Go to hell…" Brian jumped forward and the bearded man fired his rifle [9: 14].
Опис емоції гніву здійснюється американськими письменниками сучасних прозових творах
переважно за допомогою мовних одиниць, які позначають оптико-кінестетичні та акустичні симптоми
гніву, а також у меншій кількості – вегетативні симптоми. Найпоширенішими серед них є ритмикоінтонаційні та мімічні зміни. При цьому перші мають найбільшу частоту актуалізації.
Мовні одиниці, які позначають вербальну реакцію людини у стані гніву у прозових творах сучасних
американських письменників можна об’єднати у три групи: вигукові утворення, ненормативна лексика,
вигуки-директиви.
1. Вигукові утворення виступають в текстах як слова-речення або фрази-речення та пов’язані з
релігійною тематикою: "What?" – Clay asked. "What, for chrissake?". He had felt an all too similar
exasperated annoyance toward Sharon during the last year they’d actually lived together… [10: 240].
2. Ненормативна лексика – це неприпустима та непристойна лексика, яка використовується носіями
американського варіанту англійської мови для вираження емоції гніву: "Fuck the coin, Harry," – Pratt said
angrily [14: 267].
3. Вигуки-директиви спрямовані на виконання певної дії суб’єктом гніву: Randy shrugged Myron’s
hand away. "Get off me" [11: 401].
У даному випадку переживання гніву в сучасних американських прозових творах супроводжується
переважно ненормативною лексикою.
Отже, план вираження емоційного концепту ANGER / ГНІВ в сучасних американських прозових
творах становлять мовні одиниці, які прямо називають емоцію гніву та вказують на її причини, описують
психофізіологічні симптоми гніву та позначають вербальну реакцію людини у стані гніву. Весь корпус
лексики на позначення концепту ANGER / ГНІВ представлений переважно лексикою, яка позначає
вербальну реакцію людини у стані гніву (43 % від загальної кількості номінацій), що свідчить про високу
емоційність представників американської спільноти, їхню здатність легко піддаватися емоції гніву та
бурхливо її переживати.
Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у виявленні засобів мовного вираження інших
емоційних концептів у художньому дискурсі та проведенні їхнього порівняльного аналізу.
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Шумейко О. В. Языковая реализация концепта ANGER / ГНЕВ в современной американской прозе.
Статья посвящена анализу средств языковой репрезентации эмоционального концепта ANGER / ГНЕВ
в прозаических произведениях современных американских писателей. Рассмотрены психологические
особенности эмоции гнева и определен корпус языковых единиц на обозначение эмоционального
концепта ANGER / ГНЕВ в современном американском варианте английского языка. Классификация
последних представлена с учетом современных тенденций в исследовании вербальных средств
экспликации эмоциональных концептов, которые классифицируются на прямые номинанты,
дескрипторы и экспликанты.
Shumeiko O. V. The Verbal Realization of the Concept ANGER in the Modern American Prose.
The article deals with the analysis of the means of the emotive concept ANGER verbal representation in the
prosaic works by the modern American writers. The psychological distinctive features of the anger emotion are
examined and the linguistic units that denote the emotive concept ANGER in the modern American English are
determined in this article. The classification of the latter is suggested, taking into account the present tendencies
in the research of the verbal means of emotive concepts explication, which are classified into those, which
nominate directly, describe and express emotions. It has been revealed that comparatively the third class of the
linguistic units is often used to express ANGER in the modern American English that indicates the violent
emotional experience of anger by the Americans.
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ О. Л. ГАРМАШ "ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
РОЗВИТКУ СЛОВНИКОВОГО ФОНДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ"
Англійська мова як і інші мови світу своєчасно реагує на зміни в суспільному житті її носіїв. У
калейдоскопі подій, що відбуваються в сучасному англомовному суспільстві, мовна система активно
синтезує нові можливості відбиття дійсності, встановлює нові закономірності розвитку. Дослідженням
головних аспектів лінгвосинергетики займались В. Н. Базилев, І. А. Герман, В. А. Пищальникова,
С. М. Єнікєєва, Е. В. Пономаренко, О. О. Семенець та ін.
Проблема розвитку мовних ресурсів англійської мови, що включає аспекти структурованості та
функціональності словникового складу неодноразово привертала увагу науковців (С. М. Єнікєєва,
В. І. Заботкіна, Ю. А. Зацний, Є. С. Кубрякова, А. Е. Левицький, Л. Ф. Омельченко, М. М. Полюжин,
J. Algeo, J. Ayto, D. Crystal, R. Fischer, P. McFedries). Монографія О. Л. Гармаш є вагомим результатом
аналізу системи словникового фонду англійської мови у межах "відкритої" парадигми
лінгвосинергетичного пізнання.
Не можна не погодитись з авторкою монографії у тому плані, що у фокусі уваги наукового
сьогодення знаходиться ідея синергетичності складних об’єктів-систем. У наш час лінгвосинергетичний
підхід відкриває нові можливості до розкриття функціональних та організаційних особливостей мовної
системи й інтенсифікує оформлення знань з питання самоорганізації мовної єдності на всіх її
координатах репрезентації. Звичайно, інноваційний фонд англійської мови привертає до себе чималу увагу,
чим і обумовлюється актуальність роботи.
Оскільки однією із пріоритетних завдань сучасного мовознавства є дослідження динаміки та
модельованості дериваційних процесів у системі англомовного вокабуляру, який останнім часом активно
збільшує свій арсенал. Як слушно стверджує авторка монографії, це відбувається не тільки за рахунок
словотворчих процесів. Своєї актуалізації все більш набувають процеси семантичних, форматичних,
функціональних трансформацій різнорівневих одиниць спілкування, тобто зростає системна значущість
механізмів творення часткових інновацій.
Наукова новизна рецензованої праці є очевидною і випливає, насамперед, із поставленої мети.
Розвідки у межах лінгвосинергетичної парадигми дозволили авторці науково обґрунтувати синергетичну
сутність принципів організації й особливості функціонування всіх засобів поповнення словникового
складу сучасної англійської мови та встановити діалектичні зв’язки між ними. О. Л. Гармаш представила
цілісну наукову концепцію системної динаміки розвитку словникового фонду англійської мови, при
чому результати достатньо ілюструють особисті наукові досягнення.
У своїй монографії авторка досить детально розкриває принципи самоорганізації та взаємозв’язку
шляхів поповнення вокабуляру англійської мови. Знаходять свою реалізацію як традиційні, так і нові моделі
творення та перетворення англомовних одиниць. Пропонується цілісний лінгвосинергетичний погляд на
динамічний розвиток системи словникового фонду англійської мови. Ми вважаємо цілком правомірним
твердження авторки монографії про необхідність розширення поняття "словникового фонду", що
пов'язано з розгалуженістю рівневої приналежності англомовних одиниць.
Зважаючи на те, що кожна теорія розкриває лише один з аспектів багатогранної реальності, у
першому розділі монографії "Синергетична парадигма як напрямок сучасного дослідження в
лінгвістиці" пропонується "відкрита мультидисциплінарна парадигма" лінгвосинергетичного пізнання.
Такий підхід застосовується з метою розкриття не тільки реальних "видимих", а й тонкоматеріальних
"невидимих" мовних реалій, підкреслюючи генетичну єдність концептуальної та вербальної сутностей
мовних одиниць різного рівня у їх функціональному взаємозв’язку.
О. Л. Гармаш доречно пише про те, що словниковий фонд англійської мови існує та розвивається згідно
синергетичних законів "фрактальної симетрії та самоподібності". Тим самим словниковий фонд зберігає свою
стійкість, незважаючи на вплив флуктуастичних лінгвальних та екстралінгвальних чинників. При цьому
самоорганізація в її загальному значенні може бути характеризована як універсальна немеханістична
динамізована функціональна особливість системи, що діє за принципом перерозподілу внутрішньосистемної
енергії та адекватності структураційних відносин між всіма дієвими інтрасистемами.
Крім того, відзначається, що у результаті динамічних трансформацій на мікрорівнях мовної системи,
відбуваються певні зміни в її макроструктурі і навпаки. Авторка спостерігає "радіальну міграцію"
реальних та ідеальних інгредієнтів словникового складу сучасної англійської мови. Отже, цілком
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логічним постає її висновок про фундаментальну, синергетичнозумовлену, космологічну єдність
функціональних складових англомовного мультиверсуму.
Розкриття фрактальності мовних структур забезпечує, на нашу думку, здатність виявити основні механізми
антроподетермінованої самоорганізації словникового фонду англійської мови, який перебуває у перманентному
стані свого розвитку та вдосконалення. Цей розвиток, передусім, зумовлюється "транслокаційністю"
інноваційних процесів. Тобто, вони відбуваються як в центрі системи так і на її периферії.
Відзначається, що всі фрактальні структури в той же час відповідають принципу "самоподібної
вкладеності", вони є унікальними. О. Л. Гармаш цілком справедливо наголошує на тому, що їх спіральна
генетичність виявляється у кожному новому витку вкладеності і розкриває поняття "об’ємної наповненої
вкладеної самоподібності". В мовній системі самоподібна вкладеність прослідковується, передусім, у її
рівневій структурованості. Авторка переконливо доводить той факт, що за умови синхронізації всіх
ланок синергетичної єдності мовна система набуває максимальної стійкості.
У другому розділі "Шляхи збагачення словникового складу сучасної англійської мови як складні
синергетичні операційні інтрасистеми" О. Л. Гармаш розрізняє такі шляхи поповнення словникового
складу англійської мови: виникнення словотворчих морфем; генеративна деривація лексичних та
лексико-синтаксичних одиниць; варіативна деривація (семантична, форматична, функціональна);
генеративно-варіативна деривація; запозичення мовного матеріалу.
На відміну від генеративної деривації, виникнення словотворчих морфем зумовлює фактор
повторюваності у ряді однотипних за структурою одиниць. У свідомості носіїв мови відбувається певна
переорієнтація моделі. Повторюваний елемент у складі мовної одиниці у ментальній площині починає
ідентифікуватися як афіксальний.
Процеси генеративної деривації відіграють чільну роль у формуванні мовної картини світу. За її
допомогою в англійській мові утворюються лексичні та "лексико-синтаксичні" одиниці спілкування. За
допомогою аналогії та інших ментально-креативних процесів нові одиниці спілкування первинно
"генеруються" в комунікативній свідомості носіїв мови та набувають вербального втілення, що
характеризується новизною за всіма ознаками тріарної єдності: формою, змістом, функцією.
Генеративна деривація лексиксичних одиниць відбувається завдяки включенню таких способів
словотвору, як: афіксація, словоскладання, афіксоскладання, телескопія, афіксоскопія. Висока
продуктивність афіксації зумовлюється тим, що функціональна навантаженість практично кожного
дериваційного елемента набагато перевищує системологічну значущість нової лексичної, семантичної
одиниці (нового значення вже існуючого мовного знаку) чи форматичної одиниці (нової вербальної
форми вже існуючого мовного знаку). За допомогою афіксації в англійській мові утворено
найчисельніший ряд інновацій.
Механізм словоскладання, яким оперує синергетична інтрасистема генеративної деривації, являє
собою "візитну картку" аналітичності англійської мови та зумовлює виникнення значної кількості
мовних інновацій. За допомогою словоскладання, як правило, утворюються лексичні та лексикосинтаксичні одиниці бінарного типу.
Інноваційним способом деривації лексем в англійській мові є афіксоскладання. Цей спосіб упевнено
нарощує темпи дериваційної активності. При чому утворені за його допомогою одиниці практично
миттєво узуалізуються. Взявши до уваги динаміку зростання кількості дериваційних елементів, авторка
прогнозує подальшу актуалізацію цього способу та, відповідно, збільшення кількості утворених цим
способом мовних одиниць.
Телескопійний спосіб деривації також має значне навантаження у словотворчо-функціональному
плані. Все більша реалізація нелінійних моделей творення неологізмів сприяє відповідному збільшенню
арсеналу телескопійних інновацій. Слова-телескопи утворюються, як правило, на позначення реалій, які
одночасно мають характеристики їх вихідних складових.
У процесі телескопійного словотвору можна чітко прослідкувати вплив людського фактора,
діяльність особи у плані вибору найвдалішої моделі-варіанта. Таку роль виконує "одиниця асоціацій".
Вона може бути предсталена не тільки конкретними одиницями спілкування, які є "зразками", а й
набором уявлень про змішування лексем. Такі уявлення традиційно називають моделями, хоча в
свідомості носіїв мови вони існують як "сценарії".
Запропонована О. Л. Гармаш типологія творення блендів ґрунтується не лише на понятті
"порядковості", а й уможливлює більш антропометричне відтворення категорії "членованості / цілісності"
вихідних вербальних засобів. Серед нехарактерних (флуктуаційних) випадків творення такого роду
інновацій було виявлено: кількісну варіацію вихідного матеріалу (утворення телескопізму на базі трьох
лексем); якісну варіацію вихідного матеріалу (утворення телескопізму на базі одиниць лексичного та
лексико-синтаксичного рівнів мовної системи, на базі лексеми та варіативного деривату утвореного за
акронімією).
Генеративна деривація лексико-синтаксичних одиниць відбувається за такими дериваційними
механізмами, як рекурсія, стягнення, формо-словоскладання. За свідченнями авторки, наряду із
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генеративною деривацією (утворенням абсолютно нових одиниць) розвиток словникового фонду
англійської мови усе більше детермінуєтся процесами варіативної деривації мовних одиниць
(семантичної, форматичної, функціональної). Під "варіантами" розуміються ті мовні одиниці, які мають
не повний набір ознак тріарної єдності ЗМІСТ – ФОРМА – ФУНКЦІЯ. Пришвидшення темпів розвитку
системи словникового фонду зумовлює відповідне зростання кількісного складу варіантів.
Дія семантичної варіативної деривації відбувається на базі одиниць різної рівневої приналежності:
дериваційних морфем, лексичних, лексико-синтаксичних та фразеологічних одиниць, а також
форматичних варіантів англомовних одиниць спілкування. Таким чином, синергетичний механізм
семантичної варіативності охоплює всі мовні рівні сучасної англійської мови. На фразеологічному рівні
інноваційними моментами семантичної варіативної деривації є випадки "трансфразеологізації" та
"перефразеологізації".
Англомовні інновації усе більше характеризуються форматичною спектральністю, що зумовлено новизною
їх функціонування, бажанням удосконалювати свою "тілесну оболонку" з метою задовольняти постійно
зростаючі потреби носіїв мови у максималізації значення та експресивності й мінімалізації структури.
Як слушно зазначається в монографії, головною особливістю явища форматичної варіативності є
той факт, що семантика вихідної мовної одиниці переміщується в нову форму, не зазнаючи при цьому
змін. Таким чином, наявні в мові одиниці спілкування (узуальні або інноваційні) набувають нового
вербально-графічного вираження. Форматична варіативна деривація охоплює склад афіксальних морфем,
лексем, одиниць синтаксичного типу. Авторкою зазначаються також випадки включення форматичних
варіантів англомовних одиниць спілкування у подальші процеси форматичної деривації.
Читач дістає адекватне уявлення про те, що система словникового складу сучасної англійської мови є
структурою рухливою і постійно реформує свої механізми, моделі, конституенти, використовуючи при
цьому одиниці всіх мовних рівнів. Найбільш рухливою ланкою вокабуляра О. Л. Гармаш справедливо
вважає форматичні варіанти. Саме підсистема варіативної форматичної деривації оперує максимальною
кількістю механізмів, при чому їх арсенал постійно зростає. Це свідчить про те, що варіативна
форматична деривація може характеризуватись як зона збільшеної флуктуаційної потенції операційного
(механістичного) фонду епідигматичної системи.
У цьому зв’язку у науковій праці підкреслено, що у результаті форматичних змін, які в наш час зазнають
мовні одиниці, неймовірно зростає масштабність виникнення нових взаємозв’язків між складовими
механістичного фракталу мовної системи. Внаслідок утворення нових взаємозв’язків виникають процеси та
структури, що характеризуються своєю інноваційністю, а також унаочнюють невпинний розвиток
діалектичних взаємин між всіма шляхами поповнення словникового складу сучасної англійської мови.
На морфологічному рівні явище форматичної варіативності реалізується, насамперед, у сфері нових
дериваційних елементів за допомогою механізмів скорочення та літерної варіації. На лексичному рівні
можна спостерігати більш широкий набір механізмів, що уможливлюють створення цілих ланцюжків
форматичних варіантів. Серед них такі, як: усічення (апокопа, синкопа, афереза); різномодельна
представленість одиниць номінації телескопного типу; ініціальна літерація та лапкування одиниць,
утворених за допомогою словоскладання.
На синтаксичному рівні явище форматичної варіативності реалізується за допомогою еліпсу,
абревіації, акронімії. Надмірна "вага" форматичної оболонки мовних сполук синтаксичного типу
призводить до відповідної реакції мовної системи на перевантаження та провокує виникнення їх більш
економного вираження. Утворення таких "економних" вербальних знаків у більшості випадків
супроводжується функціональною варіативною деривацією.
Авторкою висловлено цікаві спостереження щодо графічної варіативності репрезентації форматичних
варіантів англомовних одиниць спілкування, що актуалізується у таких механізмах, як: фонетична
креолізація, графічна креолізація, фонетична літералізація, семантична літералізація, делітералізація,
креолітералізація. З цього ж питання зазначено, що значна частина такого роду інновацій являють собою
результат "механістичного бленду", поєднуючи у своїй "механістичній генетиці" декілька механізмів.
Функціональну варіативну деривацію слушно представлено такими механізмами, як: лексикалізація
морфем та їх форматичних варіантів; лексикалізація синтаксичних одиниць; лексикалізація форматичних
варіантів синтаксичних одиниць; морфологізація лексем; морфемізація форматичних варіантів лексем;
утворення граматичних варіантів англомовних одиниць.
Наголошується, що утворення граматичних варіантів англомовних одиниць стає можливим завдяки
дії механізму конверсії. Її функціонування в системі сучасної англійської мови унаочнює діалектичність
зв’язків між способами поповнення словникового фонду, їх синергетичну детермінованість. Основною
ознакою конвертованих одиниць є саме зміна значення порівняно з вихідною одиницею. Конверсія може
базуватися не тільки на одиницях лексичного рівня, а й синтаксичного.
Гідним уваги є авторське бачення міжфрактальної (генеративно-варіативної) деривації. Механізми
утворення нових форм мовних одиниць безпосередньо співвідносяться з іншими механізмами варіативної
деривації (семантичною і функціональною) та механізмами генеративної деривації. Саме цим і
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підтверджується наявність діалектичного зв’язку між фрактальними інтрасистемами. Як свідчать наведені
приклади, найчастіше відбувається поєднання двох видів варіативної деривації. Проте існують випадки,
коли міжфрактальна деривація здійснюється за допомогою включення всіх трьох механізмів варіативної
деривації. Таке явище в роботі іменується "повною варіативною міжфрактальною деривацією".
У роботі також продемонстровано також і випадки "комбінованої" варіативно-генеративної
міжфрактальної деривації з одночасним включенням трьох механізмів деривації. Крім того, в межах
монографії було виявлено модель варіативно-генеративної міжфрактальної деривації, за якою
відбувається процес лексикалізації словосполучень. У сучасній англійській мові все частіше можна
спостерігати різні варіанти написання неологізмів, що ідентифікують складні "комбіновані" поняття.
У другому розділі знаходять своє висвітлення й напрямки запозичення мовного матеріалу
(запозичення з інших мов світу; внутрішньомовні запозичення мовних одиниць; запозичення із
кібернетичного простору). Стосовно явища міграції мовних одиниць у вокабулярі англійської мови
авторка підкреслює, що терміносистема займає центральне місце в ядрі мовної єдності і виступає
складною концентрацією вербальної репрезентації світу, показником інтелектуального добутку нації.
Цілком логічним можна вважати й висновок про те, що дія внутрішньомовної міграції англомовних
одиниць спілкування не завжди відповідає моделі ядро ↔ периферія. Досить часто міграція відбувається
в самій терміносистемі – транстермінологізація. При цьому термін з однієї галузі науки постачається в
іншу / інші, зазнаючи в ряді випадків семантичних змін відповідно до тематики термінологічної
підсистеми. Це явище трактується як "терміносистемна міграція".
Третій розділ "Функціональні та організаційні особливості словникового складу інноваційної
англійської мови як синергетичної мегасистеми" присвячено висвітленню цілої низки питань стосовно
арсеналу дериваційних елементів, явища компонування, валентності англомовних інновацій,
збалансованості енергії в неологічному просторі, тощо.
Системні параметри арсеналу дериваційних елементів виводяться авторкою шляхом верифікації
загальнофілософських параметрів системності об’єктів, що забезпечує об’єктивність отриманих
результатів. Крім того, в тексті наукової праці достатньо глибоко розкривається явище компонації, під
яким авторка розуміє процес творення не лише лексичних, а й різнорівневих одиниць спілкування за
рахунок складання структураційно-цільнооформлених мовних одиниць, що належать до одного і того ж
рівня мовної системи, або відрізняються рівневою приналежністю.
Викладений авторкою матеріал розкриває сутність процесів компонації одиниць морфологічного,
лексичного рівня, а також мовних одиниць "змішаного типу". При цьому вказується, що результатом
таких процесів стають новотвори морфологічного, лексичного, синтаксичного рівнів мовної системи,
тому компонація може вважатись одним із механізмів синергетичного типу, яким оперує словниковий
склад сучасної англійської мови.
Валентність англомовних інновацій вбачається головною із ознак синергетичності макросистеми
словникового фонду. Поточно вводяться такі терміни, як: "потенційна внутрішньосистемна валентність",
"потенційна міжсистемна валентність", "активна внутрішньосистемна валентність" та "активна
міжсистемна валентність".
На думку авторки, реалізація закону збалансованості енергії в неологічному просторі словникового
фонду англійської мови стає можливою завдяки дії системоутворювального чинника. Констатується його
роль у забезпеченні синхронізації системи, тобто "генетичного прагнення" до максимальної стійкості.
Така стійкість розкривається як взаємодія конституентів та механізмів системи відповідно до
універсального загального принципу найменшої дії та економії енергії у процесі динамічного розвитку
системи. До того ж підкреслено той факт, що сам принцип найменшої дії та економії енергії лише одна
складова загального принципу збалансованості енергії.
Важливим, на нашу думку, є висновок дослідниці про те, що "синхронізація системи" являє собою
загальну властивість всієї синергетичної єдності, і розглядається в монографії як одна з форм
самоорганізації. Під синхронізацією системи словникового складу сучасної англійської мови розуміється
адекватність процесу збалансованості енергії. У свою чергу, "збалансованість" енергії виражається у
процесах економії (акумуляції та подальшої деакумуляції).
Авторка доречно висловлює свою думку про те, що в системі словникового складу сучасної
англійської мови енергія може зберігатися завдяки функціонуванню стійких шляхів, способів, моделей,
взаємозв’язків, тенденцій, тощо. У той же час наголошується, що внаслідок постійного оновлення
системи, первинно збережена енергія потребує своєї реалізації (деакумуляції), і забезпечується це
завдяки виникненню в межах системи флуктуаційних явищ, оскільки вони потребують більшої системної
енергії, або енергії ще більш високого порядку.
Кожен з підрозділів монографії містить послідовно викладені мету та завдання дослідження. Отже,
науковий аналіз здійснено якісно, послідовно, переконливо, з безпосередніми практичними викладками.
Загалом робота виконана на належному науковому рівні. Поступове й логічне вирішення розглянутих у
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монографії питань, свідчить, не тільки про глибоке авторське розуміння проблеми, а й значні
дослідницько-креативні здібності науковця.
Особливу увагу привертає майстерне поєднання теоретичних інновацій авторки з міждисциплінарними
модусами знань. Такий підхід, без сумніву, несе позитивні результати у плані збагачення арсеналу наукових
надбань лінгвістики. Результати дослідження в межах монографії сприяють поглибленню знань про
механізми вербальної експлікації результатів дії механістичних ресурсів сучасної англійської мови. Авторка
унаочнює та ілюструє процеси поповнення механістичного континууму мови новими моделями, наводить
приклади їх реалізації на матеріалі сучасних періодичних видань мови-оригіналу.
Таким чином, теоретична значущість визначається внеском у такі галузі англістики, як: неологія,
словотвір, семасіологія англійської мови; а також у соціолінгвістику, лінгвосинергетику, когнітивну
лінгвістику. Варто особливо наголосити на тому, що в роботі започатковується новий напрям
лінгвістичних досліджень – синергетична неологія. Достовірність та об’єктивність отриманих
результатів забезпечується надійною методологічною і методичною базою, значною кількістю
фактичного матеріалу, відібраного з оригінальних лексикографічних та періодичних видань.
Практична цінність роботи зумовлюється надзвичайно широкими можливостями застосування
матеріалів та результатів монографії у викладацькій діяльності у вищій школі (при укладанні навчальнометодичних комплексів із загального мовознавства, лексикології англійської мови, теорії та практики
перекладу з англійської мови, стилістики англійської мови; при впровадженні спецкурсів зі словотвору,
неології, фразеології, термінології, соціолінгвістики, філософії мови, тощо). Емпіричний матеріал
дослідження може бути застосованим також і в лексикографічній практиці, зокрема при укладанні різних
типів словників та довідників.
Ми вважаємо, тим самим, що наукова праця О. Л. Гармаш справляє враження актуальності і вагомих
наукових внесків, зокрема глибокого проникнення у серцевину лінгвістичних модусів мережі антропної
когніції, що має безперечну мовознавчу значущість. Вона заслуговує на увагу фахівців у галузі
германського та загального мовознавства, а також спеціалістів гуманітарних наук. Рецензована
монографія безумовно являє собою складову фундаментальних праць з лінгвістики і може слугувати
основою для цілого спектру подальших наукових розвідок.
Ю. А. Зацний,
доктор філолологічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
(Запорізький національний університет)
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РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Г. В. ХОДОРЕНКО
"КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОЇ АНТРОПОНІМІКИ
(НА ПРИКЛАДІ НАЙМЕНУВАНЬ ГРУП ОСІБ)"
(Дніпропетровськ: Пороги, 2011. – 422 с.)
Об’єктом дослідження в монографії Г. Ходоренко виступають назви груп осіб (НГО), що охоплюють
різні сфери діяльності людей, назви компаній та організацій, груп людей у соціальних мережах, творчих
колективів, партій, власні імена, які функціонують як прецедентні (конотовані) оніми в антропонімному
просторі сучасного дискурсу і є різновидами метафори, метонімії, різноманітними стилістичними
засобами і прийомами прямої і непрямої репрезентації прецедентних феноменів, втілених у мовну форму
НГО. Свою зацікавленість проблемою авторка мотивує відсутністю комплексного дослідження цього
типу онімів, яке є новим у мовознавстві.
Основне завдання праці Г. Ходоренко вбачає в дослідженні становлення "нового мовного феномена,
ще не описаного у вітчизняній ономастиці", його передумов, а також ролі когнітивних процесів у
мовотворчій діяльності і її результатів, зокрема, мовного феномена НГО. Дослідження також виявляє
зв'язки семантичних трансформацій власного імені в теорії традиційних і когнітивних досліджень онімів.
НГО, як свідчить монографія Г. Ходоренко, має ознаки прецедентного імені. Феномен прецедентних
назв груп осіб і семантична структура оніма (яка включає компоненти, що дають йому змогу виступати у
функції метафоричної чи апелятивної одиниці) уже були предметами наукового розгляду в дослідженнях
останнього десятиліття (див., приміром, праці Є. Отіна, О. Карпенко та ін.). Однак проблема власного
імені, його семантичного і функційного потенціалу залишається не повністю розв’язаною. Група мовних
фактів, аналізована Г. Ходоренко, неоднорідна в плані "етимології" її складників, що диктує
застосування різнопланових підходів до розгляду імені, механізмів побудови структури, а також
семантичних перетворень смислів. Матеріал дослідження різноманітний за складом онімів і цікавий як
частина сучасного дискурсу, у зв’язку з чим, можливо, продуктивним виявився б
лінгвокультурологічний підхід, у межах якого реконструкція і класифікаційно-статистичний опис
фрагментів прецедентного змісту імен дали б змогу виявити певні особливості сучасної суспільної
свідомості. Г. Ходоренко вибирає вектор дослідження – "від індивідуальних когнітивних механізмів до
структури втіленого в мові імені", торкаючись лінгвокультурологічного аспекту лише поверхово.
Перший розділ "Розвиток антропонімних екосистем у парадигмі традиційних і когнітивних
досліджень" є теоретико-методологічним підґрунтям праці. Авторка подає аналітичний огляд розвитку
традиційних ідей і теорій, що стосуються проблем значення власного імені, аналізуючи погляди
лінгвістів і філософів від античних часів (тексти Платона щодо проблеми означуваного й означаючого)
до наших днів (праці В. Гака, М. Горбаневського, О. Суперанської), і приходить до власного
формулювання і переосмислення семантики оніма.
Власне ім'я, про що свідчить дослідження НГО Г. Ходоренко, пов’язане з когнітивним апаратом
індивідуумів, співвідноситься з асоціативними й акціональними фреймами в термінах когнітивної
лінгвістики. Воно відкрите для семантичних розширень і трансформацій, наповнене внутрішнім змістом,
який тісно пов'язаний із формою мовного знака, більше того, форма і зміст мовного феномена НГО
корелюють. Шкода, що жоден параграф рецензованої праці не присвячений розглядові власного імені в
різних типах свідомості – релігійно-міфологічній, побутовій, поетичній, паранауковій. Цей матеріал
збагатив би дослідження особливостей когнітивних механізмів індивідуальної свідомості номінаторів
НГО через форму НГО.
У другому ("Комерційні, політичні, інтернетні назви груп осіб, культурологічний і когнітивний
аспекти") і третьому ("НГО в дослідженнях когнітивної лінгвістики") розділах дослідження Г. Ходоренко
описує низку виражальних засобів, що реалізуються в НГО і базуються на осмисленні зовнішньої або
внутрішньої форми оніма, а також на апеляції до його прецедентного змісту. Г. Ходоренко наводить
приклади з достатнім аналізом аспектів нових онімів як когнітивних одиниць, показує деякі механізми
роботи фреймів у процесі номінації, говорить про активізацію асоціативних фреймів у назвах товариств з
обмеженою відповідальністю (ТЗОВ) "Цветы", "Семена", "На опытном поле", "У дамбы", "Летучая
мышь", "Зигзаг удачи". Недостатньо уваги, гадаємо, приділено конототивним семам ("культурним
смислам"), які здатні виступати в "непрямих", конотативних значеннях, виконуючи емотивно-оцінну, а
також когнітивну функцію, заповнюючи номінативні лакуни при недостатку в мові одиниць на
позначення загальних назв із відповідною семантикою. Для позначення змісту прецедентного оніма
Г. Ходоренко використовує терміни "ономастичний концепт" і "концептосфера", описуючи структуру і
складові концепту НГО, а також наводячи основні концептосфери атропонімного простору НГО.
Визначаючи мовний статус аналізованих одиниць як онімів із реалізованою функцією вторинної
номінації, авторка вказує на їх метафоричну природу як головну функційну ознаку. На її переконання,
факти НГО номінації являють собою ономастичні метафори. Г. Ходоренко пропонує термін для
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загального позначення групових назв людей – омадонім, використовуючи грецькі термінооснови.
Впровадження нового терміна, безсумнівно, збагатить традиційні дослідження імені.
Незважаючи на те, що структурно праця могла бути організована вдаліше, зокрема, два розділи
можна було об’єднати в один, проте розділи когнітивного опису НГО вважаємо цікавими, передусім,
через широко репрезентований матеріал. Після огляду лінгвістичних теорій метафори Г. Ходоренко
подає опис НГО як когнітивної одиниці й опис складових НГО, вказує на прототиповість (термін
Дж. Лакоффа) НГО, з’ясовує природу оніма як ідеалізованої когнітивної моделі сприйняття і відтворення
дійсності (с. 267), наводить чинники, які впливають на процес когнітивної номінації. Серед таких
чинників дослідниця називає індивідуальні ознаки, "індивідуальні якості особистості" (особливості
характеру, поведінки індивідуума, його переконання; зовнішній вигляд; специфіка діяльності);
історичний контекст позамовного простору; суб’єктивні та об’єктивні оцінки означуваного явища,
прийняті культурно-мовною спільнотою.
Класифікаційний аналіз когнітивних метафор НГО з огляду на їхню образність та експресивність
стосується більш значущих ознак досліджуваного явища. Зокрема, авторка демонструє, як різні ступінь і
тип подібності концептів, виражені основним і допоміжним компонентами метафори, зумовлюють
відмінності їх виразності, глибини образу, повноти сприйняття адресатом.
Аналіз структурних особливостей різноманітних мовних форм НГО подано в четвертому розділі
монографії "Структурна організація НГО". Г. Ходоренко доходить висновків щодо реалізації
номінативної функції слів, словосполучень, речень НГО і наводить переконливі приклади.
У додатках до монографії вміщено списки оригінальних назв груп осіб, посилання на сайти, з яких
добирався матеріал, що свідчить про достовірність використовуваного матеріалу дослідження.
Таким чином, об’єктом дослідження був обраний доволі цікавий пласт лексики – групові антропоніми
– власні імена, що реалізують у сучасному дискурсі експліцитні виражальні засоби – метафору,
метонімію, різноманітні стилістичні прийоми. Специфіка аналізованого матеріалу зумовлює
застосування описово-класифікаційного методу дослідження і лексикографічного принципу опису як
найбільш доцільного принципу його опису. Загалом праця доповнює теорію ономастичних студій,
оскільки в ній:
1. Подано загальне визначення групового антропоніма, а саме: власне ім'я, НГО, визначається як
мовна одиниця, що називає групу осіб, виділяє її за видом діяльності, несе когнітивне навантаження і
категоризує дійсність, і відповідно, має глибинну семантичну структуру. НГО об’єднує всі назви груп
осіб: ергоніми, назви партій, сект, колективів, клубів, шоу-груп, інтернетних груп, поєднаних за
комерційними і некомерційними інтересами. 2. За ознакою комерційної та некомерційної діяльності
імена груп людей класифіковано у дві антропонімні екосистеми. 3. Уведено новий термін "омадонім",
або "антропомадонім" (з гр. ομάδα – група + онім) для позначення назв будь-яких груп людей. 4.
Рецензована монографія акцентує на цілісності семантики і формальної структури імені, що виражає
його внутрішню форму. 5. Класифікуються способи утворення НГО, які в праці зводяться до трьох типів
онімізації – семантичної, синтаксичної і словотворчої. Використання стилістичних засобів і прийомів
спостерігається в межах семантичної онімізації. Антропомадонім репрезентований в антропоніміконі
сучасної російської мови за допомогою слів, словосполучень, речень, текстів. На рівні слова
антропомадонім може формально збігатися з зоонімами, псевдонімами, криптонімами. Антропомадонім
активує асоціативні зв'язки фреймових структур у когнітивному апараті реципієнтів; інтенсивність
антропомадоніма досягається через використання стилістичних прийомів, метафор, тропів. 6.
Опрацьовано рекламні аспекти імені, імпліковане рекламне повідомлення, висвітлено питання
прихованої реклами в НГО і створення маніпулятивного ефекту й афекту, аналізовані в сучасних
дослідженнях. 7. НГО розглянуто як когнітивну одиницю, описані механізми функціонування
когнітивних конструктів НГО: фреймів, концептів, прототипів, ідеалізованих когнітивних моделей
(термін Дж. Лакоффа).
Монографія виконана в дусі антропоцентричного підходу до лінгвістичних студій. У ній авторка
намагається показати зв'язок мови й особистості, особистості й імені, успішно досягаючи мети
дослідження. При подальшій систематизації фактичний матеріал, зібраний Г. Ходоренко, міг би лягти в
основу оригінального словника назв груп осіб, а також ономастичних концептів групових антропонімів
сучасного дискурсу. Загалом рецензована праця може вважатися глибоким завершеним науковим
дослідженням, яке є внеском у теорію ономастичних студій, збагачує термінологію, сприяє перегляду
теоретичних принципів і методів аналізу онімів. Праця буде цікавою не лише лінгвістам, але й усім, хто
цікавиться питаннями мови, філософії, когнітивними напрямами в сучасній науці, психологам,
студентам, аспірантам.
Зоряна Коцюба,
доктор філологічних наук, професор
(Дрогобицький державний педуніверситет імені Івана Франка)
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