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УДК 802.5:413.164
В. Л. Вигівський,
кандидат філологічних наук, доцент
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ТА
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКСПРЕСИВНО-ОБРАЗНИХ ЗНАКІВ ЛІНГВО-КРЕАТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ВІЙСЬКОВОГО ДИСКУРСУ)
У статті висвітлено лінгво-креативні механізми утворення та контексти функціонування експресивнообразних комічних форм англомовного військового дискурсу. Розглянуто способи стилістичного
використання варіювання фоносемантичними асоціаціями ядерних складових каламбура. Крім того, до
предмету розгляду залучено специфічні прояви мовної гри - жартівливо-іронічне розшифрування
поширених серед військових абревіатур, іронічне переосмислення семантики окремих словосполучень, а
також утворення синкретичних одиниць з емотивно-оцінюючою конотацією шляхом семантичновмотивованої формально-змістової компресії компонентів.
Ключові слова: мовна гра, каламбур, контамінація, лінгво-креативні механізми, фоно-семантичні
асоціації, комічний смисл, стилістичний ефект.
Вступ. Мовна гра розглядається як тип мовленнєвої поведінки комунікантів, що ґрунтується на
свідомому порушенні системних мовних відношень, а саме, норм мовлення, з метою утворення
експресивних структур, які спроможні викликати у співрозмовника або читача певний стилістичний
ефект [1: 657].
Метою статті є з’ясування сукупності комунікативно-стилістичних засобів утворення та реалізації
комічних смислів або нових образів у процесі спілкування військовослужбовців, а також прагматикостилістичного ефекту комунікації – відповідних емоційних реакцій комунікантів.
Матеріалом статті слугували тлумачний словник сучасної військової та супутньої лексики (США), а
також збірники гумористичних англомовних текстів військової тематики.
Виклад основного матеріалу. Каламбур – як засіб реалізації комічного ефекту ґрунтується на
фонетичній співзвучності різного ступеня, як графічно розбіжних, так і тотожних у графічному плані
компонентів – опорного, який, як правило, відповідає існуючим словотвірним, орфографічним та
орфоепічним нормам та результуючого, котрий може як відповідати літературним нормам, так і бути
фактом оказіонального авторського словотвору [2]. Наведемо приклади каламбурів, складниками яких
виступають одиниці лексичного та синтаксичного рівнів:
Question: ''What do you think would be the quickest way to raise the strength of the Navy in case of an
atomic war?''
Answer: ''Why, just to increase the number of berths.'' (гра слів ґрунтується на фонетичній тотожності
експліцитного компоненту berth ''постійна койка'' та складника з імпліцитною формою вираження birth
''народження'') (Hello, Fatso).
Sign on a window display featuring men’s heavy underwear: ''Young Men! Here’s How to Beat the Draft.''
And, indeed, the disease the male population in the USA is most of all afraid to catch nowadays is draft. But
intelligent men say it could be prevented by keeping not windows and doors shut but war mongers. (draft
''призов до військової служби '' : draught ''протяг'') (Humor in Uniform).
''Missed the boat, man?'' said a sympathetic witness to the perspiring seaman apprentice who was just too
late from liberty leave.
''Not much. I never really had time to get attached to her,'' snapped back the seaman. (повний фонетичний
та графічний збіг компонентів ядра каламбура miss ''запізнюватись (на потяг, судно…)'' та такого, що
виступає в тексті імпліцитно miss ''сумувати за ким-н.'' (Id.).
A soldier going overseas on a ship, in a gale of wind, being full of fears, cried out: ''We shall go to the
bottom – mercy on us, how my head swims!''
''Well, soldier,'' said a seaman, ''you‘ll never go to bottom while your head swims.'' (повна фонетикографічна тотожність ядерних складових каламбура swim ''плавати'' та swim ''паморочитися'' (про
голову) ) (Id.).
Ship’s Cook: ''Have you ever been to sea before?''
New Assistant: ''Yes, I used to a gunner in the Navy.''
Ship’s Cook: ''Good, can start in shelling them peas.'' (shell ''лущити (горох'') : shell ''обстрілювати
артилерійським вогнем'') (Id.).
The young lady went into a photographer’s studio and, producing a small snap of her boyfriend in the
Marine uniform, said, ''I want this enlarged.''
''Certainly, Miss,'' said the assistant, ''and would you like it mounted?''
© Вигівський В. Л., 2015
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''Oh, yes, please,'' said the young lady, ''He’ll look nice on a horse.'' (mount ''наклеювати на картон''
(фотографію, картину) : mount ''сідати на коня'' (імпліцитний компонент каламбура) ) (Id.).
Brubaker: ''Sarge, I been in those furnace flues all week.''
Bilko: ''So that’s where you’ve been. I was about to mark you AWOL (absent without leave). While we’re
freezing, you’re lying there, snug as a bug in the flues. No wonder we have no heat. You’ve been in there
blocking it.'' У цьому випадку ми спостерігаємо неперекладну гру слів, як результат оказіональної
авторської словотворчості – контекстуальної заміни слова rug у відомій приказці ''snug as a bug in a rug''
зі значенням ''той, хто гарно влаштувався'' словом flue – ''димохід'' у формі множини) (Hello, Fatso).
The officer of the deck who was a lieutenant, could stand no longer the tired junior officer sitting comfortably
in the captain’s chair.
''Ensign Smith, what did you have for chow this morning?''
''I believe I had oatmeal, toast, and coffee, sir.''
''That’s what I figured,'' said the lieutenant firmly. ''I didn’t think you had scrambled eggs, so get the heck
out the captain’s chair!'' (каламбур з ядерними компонентами – словосполученням scrambled eggs ''яєчня''
та омонімічним йому професійним жаргонізмом ''кокарда на кашкеті старшого офіцера'') (Humor in
Uniform).
The instructor in a class of cadets described how pontoons were floated into the far shore and then secured
to deadmen.
After the lecture a cadet asked the instructor if he was really serious about the deadmen.
''Yes,'' replied the instructor. ''They hold the bridge.''
''But,'' persisted the cadet, ''do you use ours or the enemy’s?'' (Id.) Комічний ефект виникає завдяки
омонімічним формам множини вільного словосполучення dead man ''мрець'' та відповідного складного
слова-терміна deadman ''анкерна паля''.
Наступний приклад ілюструє прагматичне використання омонімічних форм складених знаків
номінації, а саме, вільномодельованого речення та жартівливого військового фразеологізму:
One day the chaplain in an air unit piled into a plane for a ride. About an hour out, the plane iced up, lost an
engine and all hands bailed out. The sky padre landed safely, and settled down to waiting for a rescue… .
Two days later a small plane flew overhead, dropped a parcel and went on into the distance… .
Inside was a scribbled note. It read: ''See the chaplain.'' (See the chaplain ''Звернись до священика'' : See
the chaplain ''Досить плакати; годі вже'' (Id.).
Ще один приклад іронічної інтерпретації особливостей поточних подій з використанням
експресивних властивостей мови – навмисне каламбурне схрещення компонентів назв міста та країни:
One night soon after the entire platoon had gotten back together, we traveled about seventeen kilometers east
of Ramadi. The area was green and fertile – so much so that it looked to us like the Vietnamese jungle,
compared to the desert we’d been operating in. We called it Viet Ram (Chris Kyle and Scott McEwen).
У неофіційному військовому дискурсі досить активним є використання таких прийомів мовної гри,
які, насамперед, актуалізують оцінно-стилістичний асоціативний потенціал семантики слів,
словосполучень, речень та різного типу абревіатур. Наприклад, щотижнева газета збройних сил США
''Army Times'' має жартівливо-іронічну назву ''Army Crimes'' or ''Army Slimes''. Предметом каламбурної
обробки на основі паронімічного зближення стали слово barracks – ''казарми'' та стягнене
словосполучення bare-ass (obscenity) з явним наміром мовця створити асоціативно-образне уявлення
оцінюючої кваліфікації відповідного об’єкта військової життєдіяльності (e.g. ''Let’s go back to the bare-ass
and catch some sleep.'' ).
У якості прислівника слово bloody використовується як розмовний інтенсифікатор і означає ''дуже'',
''надзвичайно''. Інтерполяція цього слова з прислівником absolutely завдяки дискретному набору значень
співставлених одиниць формує проміжне структурно-семантичне утворення ''Abso-bloody-lutely'', що
стилістично посилює експресивність семантики слова absolutely. За цією оказіональною моделлю
словоутворення корабель ВМС Великої Британії ''HOWE'', керування яким часто нагадувало їзду на
підводі (з причини поганих морехідних характеристик), отримав назву ''Any-bloody-how''.
Ілюстрацією побудови комічної форми чорного гумору макабричного характеру слугує
словосполучення rest in pieces, де звукова асоціація спрацьовує завдяки фонетичному уподібненню
одного з компонентів словосполучення, а саме: pieces ''шматки'' та складового елемента сталого виразу
rest in peace ''мир праху його''. Результуюче значення словосполучення – ''загинути від вибуху снаряда чи
бомби''.
Специфічним проявом мовної гри виступає розшифровка абревіатур-акронімів та інших видів
скорочень надслівних номінацій, а також утворення різного роду жартівливих назв, пов’язаних з
військовою життєдіяльністю, з метою досягти ,переважно, іронічного стилістичного ефекту:
SNAFU – ''Situation Normal: All Fucked Up'' ;
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KISS – ''Keep It Simple, Stupid'' (використання військовими цього акроніму обумовлюється
необхідністю нагадати командирам про те, що складні плани військових операцій рідко успішно
спрацьовують в безпосередніх умовах бойових дій;
MARINE – ''Muscles are Required, Intelligence Not Essential'', ''My Ass Rides in Navy Equipment''
(marine n. – морський піхотинець);
NAVY – ''Never Again Volunteer Yourself'' (navy n. – військово-морський флот);
IFC (Integrated Fire Control – складений термін) – ''Idiots, Fools and Clowns'';
MRE (Meal, Ready-to-Eat) – ''Meals Rejected by Ethiopians'', ''Meals Rarely Eaten''. Незважаючи на те, що
бойовий пайок харчування містить такі делікатеси, як скибочки шинки, тушкована яловичина,
швейцарський сир, курятина, він вважається військовими нестравним через високий вміст вуглеводів та
білків і, відповідно, часті запори. Під час війни у Перській Затоці (1991) військовий спеціаліст 4-го класу
Russel I. Lee присвятив MRE наступну оду:
Once there was an MRE,
Purpose being plain to see,
Meal Ready to Eat,
Keeps men on their feet,
Or squatting in misery;
CINCUS (Commander-in-Chief, United States Navy) – омофонічний акронім, асоціюється з реченням
''Sink us'' (мотивом його утворення були відомі події 1942 року, коли бойові кораблі американського
ВМФ було зненацька атаковано японськими ВПС);
RAMC (Royal Army Medical Corps) – ''Rats After Mouldy Cheese'';
SLUF – ''Short Little Ugly Fellow'' ( назва тактичного штурмовика ''Корсар'' А–7) ;
AWOL (Absent Without Leave) – ''After Women or Liquor'', ''A Wolf on the Loose'' [3; 6].
Розглянемо також жартівливе декодування абревіатур у наступних текстах:
''Got a new grade, John?'' his buddy asked.
''Yes, I’m PFC now,'' was the proud reply.
''Pushing For Corporal, eh?'' (PFC – ''Private First Class'' – складений термін).
At a party when asked what his command was, an officer, stationed in Washington, replied: ''I am the captain
of an LMD.''
A lady present wondered. ''I didn’t know you were with the Navy. What ship is yours?''
''Long Mahogany Desk,'' decoded the officer. (LMD – жартівливе утворення, що нагадує позначення
різних десантних кораблів – LCA, LCC, LCM та ін.).
The naval vessel homecoming at a port brought fourth many people, who crowded the pier.
The wife of a ship officer asked another wife beside her, ''Will your man be here today?''
''He probably will,'' the Navy wife replied, ''if he’s ‘SOPA’.''
''Oh,'' gasped her neighbor shocked, ''I didn’t know he drank that much!'' (гра слів, що ґрунтується на
подібному звучанні абревіатури складеного терміна SOPA (''senior officer present, afloat'') та
просторічного прикметника soapy (''п’яний'') [3].
Одним із стилістичних прийомів зміни стереотипів мовленнєвого сприйняття є гумористичне
переосмислення значень вільних словосполучень. Такі семантично модифіковані мовні одиниці є
функціонально активними у неформальному спілкуванні, неофіційному військовому дискурсі.
Регулятивність природної мови обумовлює необхідність існування варіантів номінації, які дозволяють
здійснити вплив на слухача у найрізноманітніших ситуаціях мовленнєвої взаємодії [7: 161]. Наведемо
приклади таких стилістично маркованих одиниць:
acid drop – 1. Mатрос або старшина, який постійно сперечається чи скаржиться (в мовленні офіцерів
флоту). – 2. Пенсія вдови військовослужбовця;
ticket puncher – військовослужбовець, що просувається по службі лише завдяки бравій зовнішності;
morale booster – приваблива дівчина;
sleeping dictionary – коханка вояка, який служить в чужій країні; припускають, що завдяки більшій
спонукальній мотивації його спроможність вивчити місцеву мову зростає (e.g. ''The lieutenant has only
been in Italy a week and he already has himself a sleeping dictionary. How the hell did he do that?'');
rubber lady (rubber bitch) – надувний гумовий спальний матрац, яким користуються морські
піхотинці. ''Lady'' – тому, що це єдине з чим солдат деякий час '' по-місіонерськи'' буде лягати в постіль. З
іншого боку, ''bitch'' – через вагу і громіздкість матрацу. З цих причин, він, зазвичай, є першою річчю яку
вояки ''гублять'', пробираючись крізь чагарник.
horizontal engineering – сон;
hooligan Navy – служба берегової охорони;
sailor’s blood – мазут;
thought suppressor – кевларовий шолом;
tool of democracy – гвинтівка М–16;
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squadron bleeder (squadron leader) – командир ескадрильї (утворення символів на основі фонетичного
співзвуччя) та інші [3; 6].
Ідіоматизація наведених складених найменувань створює асоціативно-образні уявлення з тим, щоб
викликати певні асоціації оцінки з іронічним ефектом. Це спроба не тільки жартівливо-іронічної
репрезентації поняття як ''локусу різних зв’язків різних елементів досвіду'', але і його адекватного
сприйняття [8: 109].
Різновидом каламбурного словотворення є контамінація. Контамінанти – мовленнєві одиниці що
зазнали вмотивованої формальної та змістової компресії. З філософсько-психологічної точки зору
виникнення контамінованих слів у сучасній англійській мові можна пояснити зсувом інтересу від
сутності до відношень між предметами, причому часто нестандартних [9 : 140–141]. Емотивно-оцінююча
модальність таких конструктів базується на актуалізації диференційного набору сем номінативного та
характерологічного плану. Прагматична релевантність використання цих своєрідних знаків мовної
імплікатури полягає в намаганні мовця репрезентувати оказіональну форму вираження суб’єктивних
почуттів, імпліцитність смислів якої налаштовує співрозмовника на пошук індивідуальної інтерпретації
сукупного кінцевого значення складових компонентів, його образно-асоціативного корелята. Ступінь
складності декодування контамінантів визначається як характером компресії фонографічного та
семантичного складу мотивуючих елементів так і ступенем смислової прозорості змісту похідного слово
утворюючого компресива. Прикладом стилістичного використання цього явища є досить поширений
серед військових контамінант cadidiot , що утворився завдяки усіченню кінцевої частини першого слова
cadet, при повному збереженні морфемного складу другого слова idiot. Вживання цього компресива –
спосіб вираження зневажливого ставлення військовослужбовців до курсантів військової академії Вест
Пойнт та служби позавійськової підготовки офіцерів резерву. Експресивно-оцінююча конотація
контамінанта cadidiot мотивується семантикою повнозначних слів cad ''невихована, груба людина, хам''
та idiot ''розм. Дурень''. Імпліцитна семантика іншої компресивної форми оцінки patriotutes будується на
основі сполучення слів patriot та prostitutes зі значенням ''дівчата,які стверджують, що вони знайомляться
з військовослужбовцями лише з патріотичних міркувань''. Лексична контамінація, що є вмотивована
семантикою складових оказіоналізму ''Manimal'', а саме, ''man'' and ''animal'' та описує відповідні
психофізичні властивості його референта створює іронічно-жартівливе прізвисько вояка:
Jacks is six foot two, powerfully built, and has a smile made unforgettable by his missing two front teeth (shot
out in a BB-gun fight with his brother when he was sixteen). The Marines nickname for him is "Manimal," not so
much in tribute to his size but because of his deep, booming voice, which when he yells, is oddly reminiscent of a
bellowing farm animal. (Chris Kyle and Scott McEwen)
Висновки. Підсумовуючи вищевикладене зазначимо, що реалізація функціонально-стилістичного
потенціалу мовних засобів вирішення комунікативних завдань, посилення прагматичного ефекту
мовлення передбачає, серед іншого, використання стилістично-маркованих знаків комічного у
безпосередньому спілкуванні військовослужбовців. У статті, серед усієї сукупності прийомів досягнення
ефекту комізму розглядалися механізми варіювання структурними компонентами ядра каламбура, що
ґрунтуються на модифікації фоно-семантичних асоціацій омонімічних та омофонічних форм узусного та
оказіонального характеру. До стилістичних засобів утворення експресивно-рельєфних комічних форм
слід віднести контамінацію, семантичне переосмислення значень вільних словосполучень, а також
гумористичну розшифровку загальноприйнятих військових абревіатур.
Динамічний перебіг комунікативних процесів із залученням мовних засобів широкого
функціонального спектра передбачає використання у мовній практиці оказіональних стандартизованих
одиниць номінативного, експресивно-оцінюючого та евфемістичного характеру. Вважаємо
перспективним окремий розгляд таких рекурентних знаків мовленнєвої поведінки у військовому
дискурсі.
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Выговский В. Г. Коммуникативно-прагматические и стилистические особенности образования и
функционирования экспрессивно-образных знаков лингво-креативной деятельности (на материале
англоязычного военного дискурса).
В статье рассматриваются лингво-креативные механизмы образования и контексты
функционирования експрессивно-образных комических форм англоязычного военного дискурса, способы
стилистического использования варьирования фоносемантическими ассоциациями ядерных
компонентов каламбура. Предметом рассмотрения были также специфические проявления языковой
игры – шуточно-ироническая расшифровка распространѐнных среди военных аббревиатур, ироническое
переосмысление семантики отдельных словосочетаний, а также образование синкретических единиц с
эмотивно-оценочной коннотацией путѐм семантически-мотивированной формально-смысловой
компрессии компонентов.
Ключевые слова: языковая игра, каламбур, контаминация, лингво-креативные механизмы, фоносемантические ассоциации, комический смысл, стилистический эффект.
Vygivskyi V. L. Communicative-Pragmatic and Stylistic Peculiarities of Formation and Functioning of the
Expressive-Figurative Signs of Linguistic and Creative Activity in English Military Discourse.
Language game is considered as a type of verbal behaviour of speakers, based on a deliberate violation of the
system of linguistic relations, namely, the norms of speech, with the aim of creating expressive structures that
can cause for a listener or reader a certain stylistic effect.
The pun – as a means of achieving a comic effect is based on phonetic convergence of different degrees, both
graphically divergent and identical in terms of graphics components – the support component, which generally
corresponds to the existing word-building, orthographic and orthoepic norms and the result component that can
either conform to the literary norms or be a fact of occasional author's derivation.
The realization of functional-stylistic potential of linguistic means for communication problems solution and the
enhancement of pragmatic effect of communication provides, among other things, the use of stylistically-marked
signs of the comic in soldiers’ direct communication. In our paper, among the entire set of techniques to achieve
the humorous effect we reviewed the mechanisms of the kernel structural components variation of a pun, based
on the modification of the phono-semantic associations of homonymous and homophonic forms of colloquial
usage and those which are of occasional character. To stylistic means of forming expressively clear-cut comic
forms belongs contamination, semantic modification of word combinations meanings as well as humorous
definitions of common military acronyms.
The dynamic course of communicative processes involving linguistic resources of a broad functional spectrum
provides for the use of standardized nominative, expressive-evaluating or euphemistic units along with
occasional ones. We regard as promising a prospective separate examination of such recurrent signs of verbal
behaviour in military discourse.
Key words: language play, pun, contamination, linguistic and creative mechanisms, phono-semantic
associations, comic sense, stylistic effect.

7

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 4 (82). Філологічні науки

УДК 81'38:811.112.2 (075.8)
Т. П. Ковальова,
кандидат філологічних наук, доцент
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
tetyana_kovalyova@mail.ru
ФОНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛОГАНІВ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ
РЕКЛАМИ
У статті на матеріалі німецької мови досліджено звукову організацію слоганів комерційної реклами у
стилістичному і прагматичному аспектах. Визначено роль фоностилістичних явищ, зокрема, звукового
повтору, звуконаслідування, звукосимволізму та рими у створенні евфонічності, увиразненні емоційного
й логічного змісту слоганів. Аналіз використання фоностилістичних засобів з позицій комунікативнопрагматичного підходу дозволив виявити їх роль у досягненні прагматичного ефекту комунікації.
Ключові слова: фоностилістика, асонанс, алітерація, звуконаслідування, звукосимволізм, рима, евфонія,
експресивність, прагматичний ефект, слоган, комерційна реклама.
Постановка проблеми. До кола актуальних проблем сучасної лінгвістики входить вивчення
мовленнєвих явищ у фоностилістичному аспекті. Одним з основних напрямів наукових розвідок у цій
сфері є дослідження принципів і форм фонетичної організації тексту. Слід зазначити, що попри усталену
думку про те, що особливості фонетичної побудови тексту належать до його диференційних
функціонально-стильових ознак, у більшості досліджень матеріалом аналізу слугують художні,
переважно віршовані твори, яким притаманна впорядкована метрико-ритмічна і звукова побудова.
Вивченню фоностилістичних особливостей поетичного мовлення присвячені численні праці вітчизняних
науковців, зокрема роботи Т. Беценко [1], З. І. Висоцької, О. В. Гейни [2], М. Ю. Кабиш [3],
О. Ковальчук [4], О. І. Ніколаєнко [5], Л. Ф. Українець [6], І. В. Штихно [7] та інших.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки з’являються окремі публікації, в яких
дослідники зосереджують свою увагу на розкритті функціональних можливостей фонетичних засобів
мови в рекламних текстах. На матеріалі російської та англійської мов особливості фонетичної реалізації
рекламного дискурсу розглядаються, наприклад, у роботах В. В. Альошиної [8], І. В. Морозової [9],
С. В. Мощевої [10], Н. Улітіної [11]). На матеріалі німецької мови зазначена проблематика залишається
наразі недостатньо вивченою. Окремі аспекти фонетичної побудови німецькомовних рекламних текстів
висвітлюються, зокрема, в дисертаційному дослідженні В. В. Самаріної [12].
Актуальність даної розвідки зумовлена необхідністю подальшого вивчення реалізації
фоностилістичного потенціалу мови в різних сферах комунікації. Мета статті – з’ясувати механізм
емоційно-експресивного й смислового увиразнення рекламних слоганів, створення евфонічності їх
звучання за допомогою фонетичних засобів мови. Предметом дослідження виступають особливості
звукової організації слоганів. Матеріалом дослідження слугували 150 слоганів німецькомовної реклами
товарів та послуг, відібрані з інтернет-джерел.
Виклад основного матеріалу. Слоган визначають як "згорнутий зміст рекламної кампанії" [9: 7], як
"мінімальний мовний зворот, у якому в образній формі максимально відображено смисл тексту в формі
апеляції до адресата" [12: 8]. Оскільки слоган вербалізується в стислій, лаконічній формі та водночас
характеризується посиленим прагматично-функціональним навантаженням, при його створенні, як
зазначає І. В. Морозова, вкрай важливим є досягнення стилістичної досконалості шляхом використання
виразних засобів усіх мовних рівнів, які здатні активізувати увагу реципієнта та здійснити
психоемоційний вплив на його свідомість [9: 7].
Однією з визначальних ознак мовленнєвого оформлення слогана є його евфонічна побудова. Вслід за
П. С. Дудик, термін "евфонія" розглядатиметься в даній роботі як "евфонія мовлення" – "конкретне
милозвучне використання наявних у мові засобів", серед яких найбільш ефективними є засоби
фонемного й фонемно-морфемного рівнів [13: 332]. У цьому розумінні евфонія є стилістичним
прийомом, в основі якого лежить цілеспрямоване підсилення виразності мовлення шляхом гармонійного
добору звуків у тексті [14: 127–128].
Аналізуючи шляхи створення евфонічного ефекту фонетичними засобами мови, дослідники
звертають увагу на співвідношення голосних і приголосних звуків у мовному потоці [15: 5]. Відомо, що
для німецької мови, специфічне звучання якої, на думку Я. Гаврилишина та В. Пілецького, можна
визначити як "stakatto" [16: 160–61], характерна кількісна перевага приголосних звуків над голосними. За
даними В. Г. Ветвицького, їх співвідношення в синтагматиці становить 64: 36% [17: 19].
У результаті проведеного кількісного аналізу співвідношення голосних і приголосних звуків у
німецькомовних рекламних слоганах було отримано середньо-процентне співвідношення 60: 40%. Таким
чином, для фонетичної організації слоганів характерне більш урівноважене поєднання голосних та
приголосних звуків, що посилює мелодійність фрази. Так, у низці слоганів кількість голосних є незначно
меншою, ніж приголосних, наприклад: Lebe deine Träume (Dreamtime); Meine kleine Auszeit (5 Minuten
© Ковальова Т. П., 2015
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Terrine); Frische – so wie ich sie liebe (8x4); Lassen Sie Ihre Füße atmen (Geox). Спостерігаються випадки
рівного співвідношення голосних і приголосних звуків (Schönere Ferien (Avrupa Reisen); Jede Woche eine
neue Welt (Tchibo); Tu Dir das Gute (Eichener Brauerei); Hier kommt der Sommer (All Tours)) та
переважання голосних над приголосними: Ideen bewegen mehr (AAT); Einfach. Mehr. Ideen (ADIG
Investment); Frische Ideen – neue Wege (Acer).
Дослідники зазначають, що евфонічність мовлення стає більш відчутною при деякій звуковій
одноманітності, яка досягається повторенням певних звуків і звукосполук [18: 57]. Крім того, поєднання
звуків у вигляді повторів підвищує експресивність мовлення, силу його впливу на адресата [13: 35].
Звуковий повтор виступає поширеним способом фонетичної інструментовки рекламних слоганів,
який увиразнює ритмічний малюнок фрази і сприяє її утриманню в пам’яті [11: 133].
Заслуговує на увагу той факт, що як у групі асонансів, які становлять 60% усіх прикладів, так і в групі
алітерацій (40%) серед повторюваних елементів виокремлюються домінанти – звуки, що мають
найбільшу частоту вживання. Зокрема, у групі алітераційних повторів найчастотнішими виявились
приголосні, які мають фонологічні ознаки:
"лабіальний" (68%): Die besten Bücher (Skoobe); ...bitte ein Bit (Bitburger Pilsener-Bier); Freude am
Fahren (BMW); Aluminium in Form und Farbe (Alpro); Fitt statt Fett (Sattler Fleisch); Möbel für Menschen
(Artmodul); Was Eltern wissen wollen (Adeba.de); Wissen Werte Wandel (3WGroup); Ihr Weinkeller im Web
(A-Vino); Wohnduft zum Wohlfüllen (Aromair);
"сонорний" (40%): Lang lebe Ihre Kleidung (Ariel Essential); Lebensmittel liefern lassen (All you need);
Lecker ist mir lieber (Iglo); Der Mensch im Mittelpunkt (Median Klinik Grünheide); Wir machen Märkte!
(ABF); Neckermann macht’s möglich (Neckermann); Mittelpunkt Mensch (Spital Waldshut); Macht mehr aus
Käse (Alpenhain).
Найбільшу частоту вживання у повторах має приголосний [m] (32%), якому притаманні обидві
вказані фонологічні ознаки. Як бачимо, серед повторюваних приголосних переважають ті, які є зручними
для вимови й легкими для сприйняття, а також утворюються за участі голосу. Накопичення таких звуків
сприяє створенню "акустично й артикуляційно милозвучної" фрази [18: 56].
Окрім досягнення евфонічного ефекту звукові повтори використовуються для посилення емоційності
висловлювання та здійснення емотивного впливу на реципієнта. Підґрунтям для цього виступає явище
звукового символізму, "яке полягає у закріпленні в свідомості мовців певного емоційного змісту за
окремим звуком і співвіднесення звуків мови із позамовними реаліями" [5: 161].
Так, за спостереженнями В. І. Кушнерика, сонорні приголосні виявляють загальну тенденцію до
реалізації мажорної тональності, ідилічної картини тексту [19: 10–14]. Повтор цих звуків у рекламних
слоганах підсилює їх символічні властивості, стає інструментом здійснення позитивного емотивного
впливу на адресата.
Аналогічний ефект викликає накопичення світлих голосних, які фігурують у 60% асонансних
повторів: Ideen bewegen mehr (AAT); Kompetent für Menschen (Haina Klinik); Das beste Netz (1&1); Wir
aktivieren Immobilien (Aurana); Die wecken den Tiger in Dir! (Kellogs Frosties); Die größten Köche in meiner
Küche (321kochen.tv); Einfach einkaufen! (2Go-Shop); Es ist Deine Zeit (Vodafone); Mein Reisebüro
(Flugbörse); Kleine feine Smoothies (Innocent); Damit aus Träume Räume werden (TÜV-geprüfte
Baufinanzierung).
На думку багатьох дослідників, сприйняття світлих голосних, до яких відносять звуки, що
утворюються в передній частині ротової порожнини, виявляє універсальні асоціації з приємними,
радісними почуттями (див., наприклад, роботи Є. П. Тимченко, Л. Ю. Щипициної, H. Elsen, K. Kilian,
R. Meyer, W. Sanders, B. Spillner, J. Tenner).
Як бачимо, в алітераційних та асонансних повторах найчастіше фігурують звуки, що викликають
усталені психологічні асоціації з приємними враженнями. Таке звукове оформлення слогана породжує
позитивну емоційну реакцію реципієнта на підсвідомому рівні.
Багато науковців висловлюють думку, що звуки, які неодноразово повторюються у тексті, можуть
виступати прийомами увиразнення його логічного змісту. Як зауважується, смисловиражальні
символічні можливості звуків здатні повною мірою актуалізуватися лише у відповідному контексті, за
умови взаємодії з іншими лексичними й синтаксичними мовними засобами [2; 3; 4; 7].
Прикладом цьому може слугувати слоган Und das Leben läuft leichter (VISA). Увиразненню ідеї
полегшення життя, що обіцяє адресату використання платіжної картки VISA, слугує повтор сонорного [l]
та накопичення світлих голосних, які надають фразі плавного звучання та мажорної тональності.
У рекламних слоганах, в яких адресант апелює до життєвої потреби людини в русі, спостерігаємо
повтор довгих голосних: Beweg dich in den Ferien (Eurotrek); Bewegung ist Leben! (A. J.s Health and
Fitness); Leben in Bewegung (Aeris); Bewegung durch Ideen (Ackermann Fahrzeugbau). Протяжне звучання
фрази увиразнює ідею руху, передану лексичними засобами.
Повтор голосного звуку [а]/[a:], що виявляє спільне для багатьох мов асоціативно-символічне
значення "величини" [19: 26], підсилює виразність слогана реклами автомобілю Audi, в якому
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акцентується потужність даного транспортного засобу: Bringen Sie neue Kraft auf die Straßen (Audi).
Експресивний потенціал зазначеного голосного також використовується у слоганах, в яких адресат
позиціонує себе як надійний, сильний та компетентний: Der Partner rund ums Fahrzeug (DEKRA); Ihr
starker Partner für innovative Medizin und Menschlichkeit (Städtisches Klinikum Karlsruhe); Wir machen keine
halben Sachen (Elektrotechnik Rühle); Unsere Milch macht Bayern stark (Bayerische Milchwirtschaft). Як і в
попередніх прикладах, повтор однорідних звуків підсилює певні асоціації, що створюються самим
контекстом і випливають із значеннєвої сторони лексичних одиниць.
Ще один вияв співвідношення звукової форми слогана з планом вираження спостерігаємо у випадку
використання ономатопоетичної лексики. Так, наприклад, у слогані реклами дитячого напою Boowl
Magic, в якому під кришкою сховано іграшку, використання звуконаслідувальних слів передає звук, що
супроводжує відкриття кришки: Knick Klick Magic – Das Kindergetränk mit tollem Geschenk (Boowl Magic).
У слогані реклами парфумів Schnuppern Sie herein in die Welt von ars Parfum! (Ars Parfum)
звуконаслідувальне дієслово schnuppern імітує звук вдихання аромату.
Відтворення звукової картини реального світу здійснюється також шляхом використання алітерації та
асонансу в ролі засобів звукопису. Так, повтор щілинного [ʃ] в рекламі взуття імітує звук, що
утворюється від тертя підошви взуття об підлогу: Mode. Schuhe. Schönes shoppen (Baur). У слогані
реклами шоколаду Kinder Überraschung накопичення приголосного [ʃ] викликає асоціації зі звуком
шелестіння обгортки шоколаду: Spiel, Spaß, Spannung, Schokolade (Kinder Überraschung). Завдяки
концентрації щілинних приголосних у звуковому оформленні слогана реклами пива Kölsch утворюються
асоціації зі звуком шипіння напою: Kölsch von seiner schönsten Seite (Sünner Kölsch).
Використовуючи вказані фонетичні засоби, адресант здійснює сугестивний вплив на свідомість
реципієнта – навіює йому образи, так чи інакше пов’язані з рекламованим товаром, та програмує його
поведінку.
Ефективним інструментом реалізації прагматико-комунікативної настанови мовця стають також
структурні різновиди звукових повторів, які акцентують увагу адресата на окремих смислових елементах
висловлювання.
Так, ініціальний контактний повтор сприяє емфатизації тематичної групи, в якій, як правило,
представлено адресанта рекламного повідомлення – експліцитно, через назву компанії-виробника, або
імпліцитно, через найменування товару чи послуги: Meica macht das Würstchen (Meica); Mit Maggi macht
das Kochen Spaß (Maggi); Barre Bräu – Dein Herz erfreu! (Barre Brauerei); Unsere Milch macht Bayern stark
(Bayerische Milchwirtschaft). Такий структурний різновид повтору стимулює запам’ятовування назви
виробника та його продукту.
Повтор звуків об’єднує номінації об’єкта реклами в єдиний комплекс з оцінно забарвленими
лексемами, що виражають його позитивні якісні характеристики: Sprachen schneller lernen (Arcanum);
Schöne Schuhe. Und andere Versuchungen (Aniana Umann); Die besten Strände im Atlantik (Fuerteventura);
Feine Fleisch – und Wurstwaren (Ablinger); Spiel und Spaß aus Holz (Bartl). Посилюючи семантичний
зв'язок між цими лексичними компонентами, повтор сприяє закріпленню позитивних асоціацій з
рекламованим товаром чи послугою.
Більш поширеним є фінальний контактний повтор, що створює смисловий наголос на рематичній
частині слогана, в якій зосереджена інформація про якісні характеристики об’єкта реклами та результат
його дії на реципієнта: Die Heimat bester Biere (Allgäuer Brauhaus); Jeden Tag ein bisschen besser (REWE);
Nur Küsse schmecken besser (Eckes Edelkirsch); Gemeinsam schmeckt’s besser! (Walser Metzgerei
Schwaderer); Knorr, Essen mit Lust und Liebe (Knorr); Schuhe, in denen es gut geht (Aerosoft); Gesundheit
ganz nah (Regio Kliniken); Jeder kann sein Traumhaus bauen (Sparkasse Construction Financing); Erfüllen Sie
sich den Traum vom Haus (Sparkasse Dresden). Увиразнення змісту рематичної частини допомагає
ефективніше реалізувати прагматичне завдання мотивувати адресата до вибору.
Найчастотнішим структурним різновидом алітераційних та асонансних повторів у рекламних
слоганах є дистантний кільцевий повтор: Hand auf’s Herz (Herz-und Gefäß-Klinik Bad Neustadt); Kur,
Wellness und Urlaub (Bad Wurzach); Weine von glücklichen Winzern (2 Freunde); Fahren in seiner schönsten
Form (Porsche); Ferien für Körper und Seele (Ayurveda Team); Brauen ist unser Bier (Freistädter Bier); Im
Mittelpunkt steht der Mensch (Krankenhaus Pfarrkirchen); Ideen eine Zukunft geben (AiF); Holen Sie sich die
Party nach Hause (Beats Beatbox); Gesund in die Zukunft (Techniker Krankenkasse); Frucht. Saft. Genuss
(Albi); Tu Dir das Gute (Eichener Brauerei); Ihr Hunger ist uns're Wurst! (Bleyer & Wichert).
Даний структурний різновид звукового повтору виконує декілька функцій – акцентує смисловий
зв'язок між словами, що несуть основну змістовно-концептуальну інформацію, надає висловлюванню
ритмічності, а також структурної завершеності, інтегруючи його частини в єдине ціле [4].
У слоганах, що містять перелік однорідних компонентів, розташованих у порядку їх наростаючої
семантичної й емоційної значущості, багаторазовий ланцюжковий повтор звуків використовується для
увиразнення прийому градації: Schneller. Schöner. Stärker (Acrobat. Marketing); Wissen Werte Wandel
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(3WGroup Beratung); 200 Seiten Menschen, Mode, Meinungen (1st AT); Gesund, gut, günstig (aktivshop);
Pfiffig! Praktisch! Preiswert! (3 Pagen).
Концентрований звуковий повтор у слоганах, що нагадують прозові тавтограми, надає
висловлюванню жартівливого забарвлення: Kleidung clever kaufen bei Kik (Kik Textildiskont); Spiel, Spaß,
Spannung, Schokolade (Kinder Überraschung); Milch macht müde Männer munter (Milchwirtschaft).
Повтор-підхват зміцнює зв’язність окремих речень, з яких складається слоган: Wir machen alles
Mögliches. Und noch mehr…; Meinung machen. Menschen bewegen (A&B One); Große Weine. Kleine Preise
(52weine.de). Pressefreiheit. Schreib es laut! (20zwoelf).
Повтор декількох звуків, а також поєднання асонансу з алітерацією робить відчутнішим ритм фрази:
Aus dieser Quelle trinkt die Welt (Apollinaris); Afrika Reisen einmal anders! (Babaldar); Katzen würden
Whiskas kaufen (Whiskas); Die schönsten Schuhe im ganzen Land (Stiefelkönig); Kölsch von seiner schönsten
Seite (Sünner Kolsch); Möbel müssen Spaß vertragen (3K Möbel).
Ритмічну та інтонаційну виразність слогана підкреслює також використання регулярного звукового
повтору – рими. За твердженням І. Качуровського, рима належить до позитивно-естетичних фонічних
(евфонічних) явищ [20: 24].
Алітераційні та асонансі комплекси утворюють неточну риму: Liebe kennt keine Liga (1. FC
Saarbrücken); Was die Haut zum Leben braucht (NIVEA); Die wecken den Tiger in Dir! (Kellogs Frosties –
Kornflecks).
Співзвучність слів всередині та на кінці висловлювання створює внутрішню точну риму: Bonduelle ist
das famose Zartgemüse aus der Dose (Bonduelle); Bonduelle, Bonduelle, der famose Frischequell (Bonduelle);
Kleine Torte statt vieler Worte (YES Torties); Bei diesen Preisen muss man reisen (1-2-Fly); Das Kindergetränk
mit tollem Geschenk (Boowl Magic); Wir denken in Getränken (Brunnenkopp); Als wär’s ein Stück vom Glück
(Alsfelder); Für sexy Sommerhaar … das ganze Jahr (Beachblonde); Die Weltmarke AEG hat das Vertrauen der
Frauen (AEG); Vertrauen in Bauen (AllegroBau); Fisch auf jeden Tisch (DEWAG).
Ще відчутнішої віршованої форми слоганам надає співзвучність слів наприкінці окремих структурних
частин висловлювання: Nimm Mars, gib Gas! (Mars); Ja das macht das Essen fein, Maggi Würze muss hinein
(Maggi); Flink und leise wie ein Wiesel – Mitsubishi Turbo Diesel (Mitsubishi); Willst du viel, spül’ mit Pril
(Pril); Wer es kennt, nimmt Kukident (Kukident Zahnpasta); Fahr hin – und Du bist mitteldrin (Köln nowach);
Frühlingszeit – Hausputzzeit! Alles strahl so frisch gereit (Rei); Wer Wurst, Brot und Schinken hat, der wird
noch alle Tage satt (Ammerländer Landschlachterei); Wer Kleidung pflegt – sie lange trägt! (Bleyle), Immer da,
immer nah (Provinzial-Versicherungen); Meine Welt, wie sie mir gefällt (Shoppi Tivoli).
Повторення одного й того ж слова створює тавтологічну риму: Essen gut, alles gut! (Knorr); Hast ein
Kaiser – bist ein Kaiser! (Kaiser Bier); Unser Erfolg ist Ihr Erfolg (NIVEA); Am besten mit den Besten!
(Wicker-Gruppe Klinikum); Von Menschen zu Menschen (Gesundheit Nord Klinikum); Für Menschen mit
Menschen (Fachklinik Freudenholm- Ruhleben);
Рима виконує, перш за все, естетичну функцію – підвищує приємність звучання слогана. По-друге,
рима забезпечує композиційний зв'язок, "синтезу словесного ряду", а також слугує виокремленню із
контексту певних слів, які передають головну ідею рекламного повідомлення [5].
Найчастіше римуються лексеми, що називають товарну марку (Bonduelle, Puddis, Haribo, Mars, Pril,
Kukident, Barre Bräu) або співзвучні з нею (Köche/Küche (321kochen.tv); Torte (YES Torties); gereit (Rei)),
номінації товару чи послуги (Liga, Haut, Dose, reisen, Kindergetränk, Getränk, Sommerhaar, Diesel, pflegen)
та лексеми, які вербалізують позитивні характеристики: Liebe, braucht, Tiger, famose, Frischequell,
Preisen, Geschenk, Glück, Vertrauen, fein, viel, Frühlingszeit, satt, nah, gefällt, erfreu.
Таким чином, рима виступає прийомом, що водночас реалізує прагматичне завдання слогана –
стимулювати запам’ятовування назви товару чи його виробника та закріпити у свідомості потенційного
споживача пов’язані з товаром/виробником позитивні асоціації.
Висновок. Фоностилістичні засоби відіграють суттєву роль у забезпеченні комунікативної
ефективності рекламних слоганів. Їх використання надає висловлюванню евфонічного звучання,
посилює емоційність рекламного повідомлення, слугує засобом смислового увиразнення. Здійснюючи
емоційно-естетичний вплив на реципієнта, фоностилістичні засоби сприяють реалізації прагматичного
завдання адресанта рекламного повідомлення.
Перспектива подальших досліджень пов’язана з вивченням мовних засобів ритмізації слоганів
німецькомовної комерційної реклами.
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Ковалева Т. П. Фоностилистические особенности слоганов немецкоязычной коммерческой рекламы.
В статье на материале немецкого языка исследуется звуковая организация слоганов коммерческой
рекламы в стилистическом и прагматическом аспектах. Определена роль фоностилистических явлений,
в частности звукового повтора, звукоподражания, звукосимволизма и рифмы в создании эвфоничности,
выразительности эмоционального смысла и логического содержания слоганов. Анализ использования
фоностилистических средств с позиций коммуникативно-прагматического подхода позволил выявить
их роль в достижении прагматического эффекта коммуникации.
Ключевые слова: фоностилистика, ассонанс, аллитерация, звукоподражание, звукосимволизм, рифма,
эвфония, экспрессивность, прагматический эффект, слоган, коммерческая реклама.
Kovalyova T. P. Phonostylistic Peculiarities of German Commercial Advertising Slogans.
One of the central problems of modern linguistics is investigation of the phonostylistic aspects of the text.
Though it is an acknowledged fact, that the sound organization of the texts of different styles is one of their
distinctive features, most research has focused on phonostylistic peculiarities of literary, namely poetic texts.
The role of the article is to define specific features of the sound structure of German commercial advertising
slogans. It has been stated, that assonance, alliteration, onomatopoeia (direct and indirect), sound symbolism
and rhyme are the most frequent phonetic tools, used in the slogans for expressive purposes. Among them the
leading role belongs to such devices based on the sound instrumentation as assonance and alliteration. The
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analysis focuses on the functional aspect of the above mentioned sound phenomena. It has been shown, that they
are important phonaesthetic devices of the slogans, exploited to create pleasant, harmonious and rhythmical
effects, a positive emotional tone of the message and to strengthen its logical meaning, expressed by lexical and
syntactic means. Each of these phonetic tools contributes to the realization of the pragmatic goal of the slogans.
Thus they are used to attract attention, to improve the memorability of the slogans, to provide suggestive impact
on the addressee of the advertising appeal and to evoke positive associations with the products offered to
customers. As follows using the expressive potential of the phonological level of the language system the
adressant ensures effective communication via advertising messages and increases the pragmatic effect of
promotional activities.
Key words: phonostylistics, assonance, alliteration, onomatopoeia, sound symbolism, rhyme, euphony,
expressivity, pragmatic effect, slogan, commercial advertising.
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ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕМЮЕЛА БЕККЕТА (НА ПРИКЛАДІ РАДІОП'ЄСИ ''ВСІ, ЩО
ПАДАЮТЬ'')
Предметом статті є деякі фонетичні аспекти драматургії Семюела Беккета на прикладі радіоп’єси
''Всі, що падають''. Стаття визначає головні принципи радіодрами на прикладі абсурдистського
театру Беккета. У статті з’ясовано алгоритм побудови радіодрами та розкрито лінгвістичну
різнобарвність радіодрами в беккетівському театрі. За основу взято авторську концепцію драматурга
про радіодраму як жанр, що віддзеркалює культурологічні тенденції літературного та суспільного
життя оперативніше, ніж консервативний театр, та є актуальною жанровою одиницею сучасної
драматургії.
Ключові слова: фонетичні особливості, Семюел Беккет, радіоп’єса, драматургія.
Постановка проблеми. Літературний доробок Беккета є здобутком світової драматургії, що
спирається на аналіз новочасного світу в поєднанні з ґрунтовним знанням минулого. В своїй
літературно-філософській концепції драматург намагається осмислити причини кризи суспільства та
запропонувати парадоксальні шляхи подолання її наслідків. Своєрідність беккетівської концепції полягає
в тому, що попри безліч алюзій та літературних інтерференцій наріжним каменем світогляду драматурга
є суб’єктивізм осмислення універсуму. Важливою характеристикою беккетівського світобачення є
проблема часу. Отже, творчість Беккета постає як один із найоригінальніших феноменів літературного
життя ХХ ст.
Мета статті – визначити головні принципи радіодрами на прикладі абсурдистського театру Беккета.
Для досягнення цієї мети необхідно виконати такі завдання:
1. З’ясувати алгоритм побудови радіодрами.
2. Розкрити лінгвістичну різнобарвність радіодрами в беккетівському театрі.
За авторським задумом радіоп’єса ''Всі, що падають'' мала б, насамперед, мати свій унікальний звук,
поліфонічний аудіо-ландшафт, на тлі якого розгортаються певні події. Не розробляючи окремої
концепції щодо сценічної постановки (радіоп’єса за формою явище віртуальне), Беккет переконливо
реалізує свою ідею, переглядаючи усталену традицію, за якою музичний супровід має
підпорядковуватися драматичній дії, і саме за музичними принципами створює своєрідну за фонетичною
технікою п’єсу, що, радше, базується на власній мелодиці, аніж драматургії.
Звукові ефекти п’єси – абстракції об’єктів, які ті репрезентують, а, отже, головна їх мета не
відтворення реальності, а створення відповідного настрою. Прелюдія, що складається з різноманітних
звуків сільського життя, – голосова стилізація тваринних шумів, умовність, на основі якої вся п’єса
сприймається як суміш реальності та поезії. Поєднання голосу, шуму та музики автоматично створює
певну ритміку дії, вводить музичний метр, що відміряється протягом п’єси звуком повільних кроків
головної героїні, до яких поступово додаються інші ритмічні сегменти. Останні, постійно повторюючись
через певний інтервал часу, починаються з важкого дихання Міс Руні. Музика Шуберта з платівки
''Смерть та Діва'' на старому грамофоні, що із характерним потріскуванням лунає з сусіднього будинку,
на певний час приглушує звук дихання, знову акцентуючи слух на уповільнених кроках похилої людини;
коли згасає звук кроків, чутно лише музику. Їй на зміну, разом із повтором уповільненої ходи, постає
голос героїні на вулиці, звернений до когось у будинку: ''Бідна жіночка. Зовсім самотня в тій халупі''1
(тут і надалі пер. мій – О. К.) [1]. Музика поступово відходить на другий план і героїня починає щось
собі наспівувати – розібрати що саме є неможливим, бо ''співає'' вона закритим ротом; мурмотіння
зливається з інтер-шумами навколишнього середовища, створюючи звукову інсталяцію позаміського
пейзажу, повільно занурюваного у поліфонічний хаос.
Антитезою людській, так би мовити, ретардації є, натомість, речова константа: безліч речей, що
функціонують у певному темпі, гармонізує звукоряд, протиставляючи повільному диханню та крокам
рух, швидкість. Послідовність звуків різних механізмів логічно зорганізована, прогресуючи від простих
односкладових до складних crescendo: візок пана Крісті, велосипед містера Тайлера, фургон Коннолі,
машина містера Слокема з’являються в різних станах справності на шляху міс Руні до станції, де й
відбувається звукова кульмінація – прибуття потягу. Кожна з речей має свій неповторний звук, який
ідентифікується героїнею як загроза, бо їх володарі мають певні проблеми зі своїми транспортними
засобами або ж вони викликають негативні почуття, порушуючи ритм. Коли Крісті йде поперед свого
1

MRS ROONEY: Poor woman. All alone in that ruinous old house.
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лошака та візка, міс Руні робить припущення, що, напевно, той боїться висоти. В епізоді з велосипедом
містера Тайлера вона перелякана раптовим сигналом дзвоника, який попереджає, що треба бути обачною
навіть на позаміській дорозі, бо згодом фургон Коннолі ледь не збиває її з ніг, ''пролетівши із
громоподібним гуркотом''2 [1]. Наступний епізод, коли містер Слокем пропонує підвезти героїню до
станції, розгортається навколо проблеми з машиною, яка не може завестися після того, як в неї сіла міс
Руні: вербальні алюзії та комічні звукові ефекти раптово закінчуються трагікомічно – під колесами
машини гине курка:
Містер Слокем: [Замріяно.] Весь ранок вона ходила, немов замріяна, а зараз мертва. Ось, що
отримуєш за добро. [Пауза. З надією.] Можливо, я мусив би її придушити. [Заводить нарешті
автомобіль. Двигун реве. Реве так, щоб його було чутно.] Вона мала занадто багато простору! [Скидає
газ, пробуксовує на першій передачі, рушає, додає газу, зі скрипом.]
Міс Руні: [Із болем в голосі] Обережно, курка! [Свист гальм. Пронизливий зойк птаха.] Господи, ви
розчавили її, поїхали геть звідси, поїхали!3 [1].
В кожному з епізодів драматург порівнює за принципом контрасту домінуючий розважливий тон
героїні та квапливі репліки подорожніх. Мова пана Крісті проста, поривчаста, грубувата, позбавлена
пауз, які дали б йому змогу замислитися, збагнути власну думку. Інтонація містера Тайлера, з якою він
тричі звертається до міс Руні, рівна, незмінна, нейтральна, проте з відтінком флірту. Коли той продовжує
свій шлях і зникає вдалині, монолог героїні, висвітлюючи широкий спектр почуттів, оголює її агонію:
Міс Руні: Ви ж зітрете свою шину до кісток! [Містер Тайлер рушає геть. Поволі затухаючий звук
стрибаючого по ямам велосипеду. Тиша. Воркотіння.] Божі пташки! Ніжаться одна з одною все літо.
[Пауза] Цей проклятий корсет! Як би я могла його скинути, не втративши чемного вигляду. Містер
Тайлер! Містер Тайлер! Поверніться і розстібніть мені корсет, подалі від очей десь! [Вона несамовито
регоче, раптом припиняє.] Що зі мною не так? Що трапилося? Постійно в напрузі, – от би виваритись
живцем зі своєї брудної старої шкіри, з пустої голови, – втрапити в атоми, бути атомами! [У ступорі]
АТОМИ!4 [1].
Оптимістичні обертони постійно контрастують – на зміну великому приходить низьке, теми
змінюються як у музичному творі класичного зразка. Беккет, щонайменше, випробовує можливості радіо
на міць, оперуючи матеріалами, які здатні продукувати звук, щоб згодом організувати їх в музичну
оповідь, в якій наративна складова заміщена музичною темою та мелодійним малюнком. Слухач,
натомість, не може відстежити логічної розбудови сюжету, проте, за законами жанру, відчуває рух,
замаскований у певних темах, що упізнаються за емоційною напругою протагоніста. Центральним
інструментом п’єси є низький змучений голос міс Руні. Навколо цього тонального центру відбувається
дія – повсякчасна присутність її голосу перетворюється на мелодію, за якою крокує слухач. Більш того,
звукові ефекти, що генеруються важким диханням та чітким повільним ритмом її кроків придають п’єсі
на самому початку монотонний відтінок, сомнамбулічний напівтон. Опісля кожного руху героїня
зупиняється, зменшуючи темп – її приклад уповільненої дії несвідомо наслідують інші персонажі: лошак
вперто відмовляється рушати вперед, здута шина на велосипеді містера Тайлера затримує його в дорозі,
авто містера Слокема ніяк не заводиться. Ментальні відступи та асоціації відвертають героїню від
якнайшвидшого приїзду на станцію та зустрічі з чоловіком, потяг з яким теж запізнюється.
Повертаючись разом назад додому, пара знову постійно зупиняється, щоб щось сказати, бо одночасно
говорити й іти вона не в змозі. Музичним супроводом зворотного шляху стає звук палиці сліпого
чоловіка – вишколений часом ритм, який синхронізується в просторі з диханням та кроками дружини та
символізує непевність, тендітність маленької людини, звучить як реквієм.
Герої п’єси розмовляють із суто ірландським акцентом, використовуючи типові фрази, на кшталт
'surely to goodness', ''ще пак'', чи 'to be sure', ''певно'' (міс Руні) або колоквіалізми 'very fresh in herself
today', ''вона сьогодні в доброму гуморі'' (пан Крісті, говорячи про свого лошака). З трупою ірландських
акторів, які говорять рідною мовою, використовуючи буденні сталі вирази, Беккет, таким чином, не лише
локалізує місце дії, але й виключає будь-які інші мовні конструкції, які позбавленні щоденної простоти
спілкування. Герої Беккета говорять лише про те, що є очевидним, зайвий раз повторюючи, на перший

2

'passes with thunderous rattles'

3

MR SLOCUM: [Dreamily.] All morning she went like a dream and now she is dead. That's what you get for a good deed. [Pause.
Hopefully.] Perhaps if I were to choke her. [He does so, presses the starter. The engine roars. Roaring to make himself heard.] She was
getting too much air! [He throttles down, grinds in his first gear, moves off, changes up in a grinding of gears.]
MRS ROONEY: [In anguish] Mind the hen! [Scream of brakes. Squawk of hen.] Oh, mother, you have squashed her, drive on, drive on!
4
You'll tear your tube to ribbons! [Mr. Tyler rides off. Receding sound of bumping bicycle. Silence. Cooing.] Venus Birds! Billing in the
woods all the long summer long. [Pause] Oh cursed corset! If I could let it out, without indecent exposure. Mr. Tyler! Mr. Tyler! Come back
and unlace me behind the hedge! [She laughs wildly, ceases.] What's wrong with me, what's wrong with me, never tranquil, seething out of
my dirty old pelt, out of my skull, oh to be in atoms, in atoms! [Frenziedly] ATOMS!
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погляд, неважливі речі: ''Чудовий день для перегонів''5 (пан Крісті), ''божественний день для зустрічі''6
(містер Тайлер, вітаючись з міс Руні). Проте, в поєднанні з важким фізичним станом і духовною
порожнечею героїв, ці репліки досягають вищого рівня експресії, за яким відкривається біль всього
буття. Музика в прелюдії (''Смерть та Діва'') лише підсилює трагічну тему болю та смерті, до якої
драматург повертає своїх солістів через певні інтервали, щоб, врешті-решт, повідомити їм причину
затримки потягу (нещасний випадок на залізниці, смерть дитини) й неквапливо збагнути її наслідки,
поки лишається час (про загибель дитини згадується в останній репліці п’єси 7).
Емоційний такт дії акцентується емоційним станом героїв. Беккет обирає романтичну музику: йому
імпонувала камерна музика Шуберта, Бетховена, тоді як претензійну піднесеність творів, наприклад,
Вагнера він не сприймав. Романтична зосередженість на темпі, сонорності, використанні пауз як
продовження музичної теми, безперечно, мали бути більш притаманними для драматурга, який
створював, за великим рахунком, камерні п’єси для камерного оркестру, де кожний інструмент
важливий, рівноцінний, виконує власне соло. Музична складова розкриває емоційний стан героя (музика,
в ідеалі, має пробуджувати лише почуття), паузи, натомість, передають відчуття вищого ґатунку, того, на
що не здатні слова. Інакше кажучи, вербалізація емоційного стану героїні, озвучення її випадкових
зустрічей протягом дня сповіщають лише про зовнішні ознаки її буття, тоді як паузи виносять назовні
невимовний внутрішній біль. Звук та тиша, в даному випадку, невід’ємно взаємопов’язані.
Ієрархія звуків п’єси вибудовується відповідно до рівня гучності: від скреготу візка, дзеленчання
дзвінка та гуркоту фургону до реву машини та всепоглинаючої шумової симфонії потягу. Приймаючи до
уваги той факт, що це радіоп’єса, ефект, який створює різноманіття всіх цих сигналів, дзвінків і свистків,
є набагато динамічнішим і гротескним порівняно з вербальним описом або візуальним втіленням на
сцені.
Висновки. В статті з’ясований принцип побудови радіодрами та розкрита лінгвістична
різнобарвність радіодрами в беккетівському театрі на прикладі п’єси ''Всі, що падають''.
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Коляда О. В. Фонетические особенности драматургии С. Беккета (на примере радиопьесы ''Все,
кто падают'').
Предметом статьи являются некоторые фонетические аспекты драматургии Сэмюэла Беккета на
примере радиопьесы ''Все, кто падают''. Статья определяет главные принципы радиодрамы на примере
абсурдистского театра Беккета. В статье устанавливается алгоритм радиодрамы и раскрывается еѐ
лингвистическая палитра в беккетовском театре. За основу взята авторская концепция драматурга о
радиообмене, которая отображает культурологические тенденции литературной и общественной
жизни оперативнее, чем консервативный театр, и является актуальной жанровой единицей
современной драматургии.

5

6

'Nice day for the races'
'Divine day for the meeting'

7

MRS ROONEY: What was it, Jerry?
JERRY: It was a little child, Ma'am.
[MR ROONEY groans.]
MRS ROONEY: What do you mean, it was a little child?
JERRY: It was a child fell out of the carriage, Ma'am. [Pause.] On to the line, Ma'am. [Pause.] Under the wheels, Ma'am.
[Silence. JERRY runs off. His steps die away. Tempest of wind and rain. It abates. They move on. Dragging steps, etc. Tempest of wind and
rain.]
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Kolyada O. V. Phonetic Peculiarities of Samuel Beckett’s Radio Playwriting in ''All that Fall''.
The article offers the short review of a few examples of phonetic peculiarities in Samuel Beckett’s ''All that Fall''
radio play. The article is aimed at highlighting the main principles of radio drama as a genre in the theatre of
the absurd, particularly in Samuel Beckett’s theatre, showing its linguistic versatility based on the authorial
point of view. According to the latter each radio play, the aforementioned one including, should have had its
own unique idiosyncratic sound, the polyphonic soundscape against which the main events narratively unfold.
Without the thought-out pre-concept in mind (about possible performing of the radio play on stage) the
dramatist seems to be completely pleased with such a virtual type of drama to revisit an obsolete point of view
that conventionally musical accompaniment had to subject to the dramatic action. The playwright instead
creates an unconventional type of a play which is based on its own melody according to particular musical
norms linked with phonetic rather than dramatic technique. The musical effects of a play are the abstractions of
certain objects they represent; hence their main objective is not to imitate the reality but to create the particular
mood. A prelude that consists of various countryside sounds is a vocal stylization, pastiche against which the
play can be perceived as a mixture of reality and surreality. A combination of voice, noise and music
automatically creates a particularly intrinsic rhythm, a rhythmic action, introducing a musical metre which is
measured throughout the play by slow steps of the characters accompanied by other various recurrent rhythmic
segments. Optimistic overt-tones come into contrast and the elevated is being clashed with the vulgar testing the
possibilities of the very radio mediator as such. The dramatist operates the materials that can produce sounds to
arrange those generated into a musical and dramatic narrative with its main focus fixed on the musical
component and melodic pattern. The public is challenged with the logical reconstruction of the play following
the genre norms perceiving the movement hidden behind certain themes that can be identified via the characters'
emotional tension. A hierarchy of sounds is being created according to their volume: from hissing and rustling
to rumbling and roaring united into a noise symphony. Taking into account that the dramatist deals with a radio
play the immediate effect is more dynamic and grotesque in comparison with a verbal description or visual
performance of stage.
Key words: phonetic peculiarities, Samuel Beckett, radio play, playwriting.
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ОСОБЛИВОСТІ НОМІНАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ ''РОЗМІР'' У АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті розглянуто концепт ''РОЗМІР'' та проаналізовано структуру його номінативного поля.
Досліджено будову номінативного поля концепту ''РОЗМІР'', в якому виділено ядро (засоби, що
позначають поняття розміру) та периферію, де знаходяться вираження особистого досвіду, конотації,
асоціації. Виявлено неоднорідність ядра: в ньому виділяються два прошарки. До першого належать
прикметники, в яких ознака виступає лексико-граматичним значенням, другий ядерний прошарок
утворюється іменниками, дієсловами і прислівниками, лексико-граматичне значення яких розкривається
шляхом посилання на ознаку.
Ключові слова: розмір, концепт, номінативне поле, ядро, периферія.
Постановка проблеми та аналіз публікацій. Однією з найголовніших тенденцій сучасного
мовознавства є послідовний розгляд мовних фактів з точки зору антропоцентричності мови, тобто з
точки зору участі мови в пізнавальній діяльності людини. Людство протягом всього свого життя
намагається пізнати оточуючий світ, зберігаючи свій набутий досвіт в культурі, важливою формою якої є
мова. Сукупність знань, отриманих під час пізнавальної діяльності людей і відображених в мовній
семантиці, формує мовну картину світу.
Категоризація досвіду людей пов’язана з їх когнітивною діяльністю, так як змістова інформація, що
отримана в процесі пізнавальної діяльності людей, знаходить своє вираження в мовних формах [1: 8].
Когнітивна лінгвістика досліджує свідомість на мовному матеріалі, оперуючи базовими категоріями,
однією з яких є концепт. Цей напрямок лінгвістичних досліджень базується на постулаті, що концепт як
ментальна одиниця може бути описаний через аналіз засобів його мовної об’єктивації. Сукупність
мовних засобів, які вербалізують концепт, визначається як номінативне поле концепту [2: 66] .
Все, що оточує нас, представляє собою різні форми матерії (механічні, фізичні, хімічні, біологічні),
які перебувають в стані постійного руху. Предметам притаманні різнотипні ознаки.
Матеріалом нашого дослідження є засоби, що позначають розміри об’єктів. Просторові ознаки є
характерними для будь-якої матеріальної системи, вони відображаються в мисленні суб’єкту, який пізнає
світ, і матеріалізуються в мові.
Методика дослідження носить комплексний характер: використовуються польовий метод, методи
концептуального, дистрибутивного, компонентного, логіко-семантичного і контекстуального аналізів.
Метою нашої статті є розгляд концепту ''РОЗМІР'' через призму основних підходів до його
трактування та аналіз структури номінативного поля цього концепту.
Виклад основного матеріалу. Услід за тими лінгвістами, які співвідносять концепт і поняття як ціле
і частину, ми визнаємо, що концепт має складну, багатомірну структуру, яка крім понятійної основи
включає соціо-психо-культурну частину, котра не стільки мислиться носієм мови, скільки переживається
ним; вона включає асоціації, емоції, національні образи тощо [1: 34 ]. Положення про дворівневу
структуру будь-якого концепту дає можливість виділити в номінативному полі концепту ''РОЗМІР'' ядро
(понятійну сферу) та периферію (соціо-психо-культурної сфери).
Всі мовні елементи ядерної частини номінативного поля концепту ''РОЗМІР'' можуть належaти до
різних частин мови: прикметників (wide), прислівників (widely), іменників (width), дієслів (widen).
Семантична структура ядерних одиниць номінативного поля розкривається в тлумачних словниках за
допомогою семантичного елемента ''size'' (укр. розмір).
Наприклад, семантика прикметника ''wide'' розкривається через дієприкметник теперішнього часу
(безособову форму дієслова) '' measuring'', котрий в свою чергу пояснюється через ''size'':
wide (adj) – measuring a lot from one side to the other [3: 1744];
measure – to find the size, quantity, etc of sth in standard units [3: 952].
Отже, семантичний ланцюжок, що виявляє присутність семантичного компоненту ''size'' в
семантичній структурі прикметника ''wide'' має такий вигляд: wide – measuring – size.
Відповідно, семантичний ланцюжок, що показує присутність семантичного елемента ''size'' в
семантичній структурі:
– прислівника ''widely'': widely – degree – amount – quantity – measurement – size:
widely (adv) – to a large degree [3: 1745];
degree – the amount or level of sth [ 3: 402];
amount – a quantity of sth [3: 47];
quantity – the measurement of smth by saying how much of it there is [3: 1233];
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measurement – the size, length or amount of sth [3: 952].
– іменника ''width'': width – measurement – size:
width (noun) – the measurement from one side to the other; how wide sth is [3: 1745].;
measurement – the act or the process of finding the size, quantity or degree of sth [3: 1745].
– дієслова ''widen'': widen – wider - measuring – size:
widen (verb) – to become wider; to make sth wider [3: 1745];
wide – measuring a lot from one side to the other [3: 1744];
measure – to find the size, quantity, etc of sth in standard units [3: 952].
Хоча ознака розміру може відображатися різними частинами англійської мови, які і формують ядерну
сферу аналізованого номінативного поля, найбільш спеціалізованим засобом відображення ознаки
розміру об’єктів є параметричні прикметники: їх лексико граматичним значенням є ознака. Вони й
утворять перший прошарок ядра номінативного поля концепту ''РОЗМІР''.
Решта частин мови утворює другий прошарок ядра зазначеного номінативного поля, так як їх
лексико-граматичні значення (''предметність'' іменників, ''дія'' дієслів, ''якісні, кількісні чи обставинні
характеристики дій, станів чи якостей'' прислівників) розкриваються шляхом посилання на якісну ознаку
розміру.
Розглянем детальніше, які типи прикметників виступають репрезентантами ядерної зони
досліджувального номінативного поля. Параметричні прикметники відрізняються за специфікою
напрямку виміру розміру об’єкту. Деякі вказують на загальний великий або малий розмір ( big, great large
– little, small), інші фіксують конкретний розмір по висоті (high, tall – low), ширині (wide, broad – narrow),
довжині (long – short), глибині (deep – shallow), товщині (thick – thin).
Оскільки конституенти номінативного поля концепту ''РОЗМІР'' виокремлюються в процесі
функціонування мови, тобто в конкретних мовленнєвих актах, одиницями ядра зазначеного поля можуть
виступати:
1. Лексико-семантичний варіант (ЛСВ) параметричного прикметника: By the door stood a huge table
[4: 100]. Із двох ЛСВ прикметника ''huge'' в наведеному прикладі реалізується перший – extremely large in
size or amount; great in degree [3: 759].
2. Блок лексико-семантичних варіантів двох параметричних прикметників. Наприклад, tiny little: I’ve
known Philly Byrnes since he was a tiny little boy [5: 242]. Параметричні прикметники, що характеризують
один і той же предмет (або одні і ті ж предмети), передають розмір предметів за напрямком
конкретизації (перший прикметник позначає загальний розмір, а другий прикметник – конкретний розмір
предмету: … big, long letters [6: 240]) або генералізації (перший прикметник позначає конкретний розмір,
а другий прикметник – загальний розмір предмета: … the low small boat slapping in the disturbed water
[7: 111]).
3. Блок лексико-семантичних варіантів інтенсифікатора і параметричного прикметника. Наприклад,
very large: Kathleen had very large,… teeth..[8: 241].
Параметричні прикметники можуть знаходитися в контактному чи дистантному положенні до
означуваного елемента.
Прикметники, що позначають розмір, виступають препозитивним означенням, безпосередньо
передуючи означуваному іменнику (Sandycroft, the tall traveler with the small head, paid one of his flying
visits to headquarters [9: 255]) та безпосередньо слідують за ним в положенні постпозитивного означення
(He raised his head and saw a girl, tall, rather poorly dresses…[10: 178]).
При дистантному положенні відносно означуваного іменника, прикметники функціонують як
означення (The tall dark girl did not pay any attention [4: 35]) або предикативи (At twenty-seven Alice was tall
and somewhat slight [4: 83]).
Англійські прикметники відображають різні підходи до виміру розміру об’єктів.
Поряд з якісною визначеністю всі предмети матеріального світу характеризуються також кількісною
визначеністю, котра в об’єктивній дійсності виступає як дискретна, перервна кількість або як
недискретна, неперервна кількість. Перше з них являє собою потужність множини елементів і пов’язане
з лічбою, друге піддається виміру і виступає як певний ступінь виявлення неперервної ознаки
[11: 152; 12: 158].
Величина, ступінь ознаки являє собою суттєвy характеристикy непереривної кількості. В нашій
практичній діяльності ми оперуємо різнорідними величинами. Кожний конкретний тип величин
пов'язаний з певним засобом порівняння об’єктів матеріального світу. Порівняння слід розуміти як акт
мислення, що виражається в попарному співставленні об’єктів з метою виявлення їх співвідношень.
Порівняння застосовується до однорідних величин, що утворюють клас.
Порівняння величини ознаки, що розглядається, з його еталонною величиною називається виміром
величини ознаки, оцінкою ознаки. Величина ознаки, ступінь її прояву може оцінюватися, вимірятися порізному:
а) з певним ступенем ознаки, яка притаманна одному з об’єктів, що порівнюються;
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б) з кількісною нормою ознаки в усередненій ситуації;
в) з кількісною нормою ознаки, яка визначається конкретною ситуацією.
Засоби першої підгрупи (наприклад, a higher tree) називають ще засобами ''відносних'' ступенів якості
[13: 154; 14: 194].
Засоби другої підгрупи (наприклад, a rather high tree) і третьої підгрупи (наприклад, a tree too high
for …) часто не розмежовуються [15] і описуються дослідниками як засоби ''безвідносних'' ступенів
якості [13: 154; 14: 194]. Проте поряд з цією думкою, протягом останнього часу в лінгвістичній
літературі обговорюється питання про диференціацію засобів, що відображають величину ознаки
відносно її кількісної норми в усередненій та заданій ситуаціях.
Більшість прикметників можуть утворювати всі три типи перерахованих вище засобів:
1. He was smaller than I remembered…[16: 61];
2. She found herself shaking hands with a very small woman [9: 319];
3. He was now too small for his clothes…[17: 129].
Від одного і того ж прикметника утворений засіб ''відносної'' градації ознаки (smaller – приклад 1),
засіб ''безвідносної'' градації ознаки / оцінки ознаки відносно її кількісної норми в усередненій ситуації
(very small – приклад 2) і засіб оцінки ознаки з точки зору її кількісної норми, заданої конкретною
ситуацією (too small for his clothes – приклад 3). Вказані засоби представляють собою три варіанти виміру
однієї і тієї ж ознаки – ''малого загального'' розміру, що характеризує зріст людини.
Периферійна зона номінативного поля концепту ''РОЗМІР'' містить соціо-психо-культурні асоціації,
емоції, національні образи тощо.
Наприклад, найвищий ступінь ознаки розміру може передаватися деякими мовцями за допомогою так
званих асоціативних прикметників (прикметників типу gigantic, microscopic), котрі мотивуються групою
іменників, що позначають міфічні істоти (наприклад, a giant) або матеріальні предмети (наприклад, a
microscope). Асоціативні прикметники позначають крайній ступінь ознаки малого або великого розміру
на основі метафоричної асоціації розміру предмета, що розглядається, з недосяжним для нього розміром
іншого предмета.
Об’єкт надзвичайно великих розмірів мовець може назвати гігантським (gigantic), визнаючи, проте,
розміри міфічного гіганта, що з’являється в його уяві, ще більшими:
…something in his long loping gait suggested to her mind the figure of a gigantic bird [4: 224].
Словникове тлумачення прикметника microscopic (мікроскопічний) показує, що об’єкти, розміри яких
є мікроскопічними, невидимі для людського ока без мікроскопа. Проте визначаючи надзвичайно малий
розмір об’єкта, що сприймається людиною без допомоги мікроскопа, цей прикметник передає крайню
межу підсилення ознаки малого розміру:
…he began to fuss about a few microscopic drops of water on his coat sleeve [18: 93].
Крайня межа зростання ознаки розміру може також передаватися складними прикметниками типу
ocean-wide, heaven-high. Ступінь ознаки, що передається такими засобами, сприймається як пограничний,
крайній за асоціацією з розмірами того об’єкта, назва котрого використовується як перший компонент
зазначених прикметників:
A thread-thin old man, very dignified, a man with secret eyes that had known battles, and mountain valleys,
was holding out his hands to Elmer… [19: 48].
В наведеному прикладі розмір об’єкта, що розглядається (худий, як нитка старий чоловік / a threadthin old man), ніколи не досягне товщини нитки (thread), назва котрої виступає першим компонентом
складного прикметника thread-thin.
Кінцева межа інтенсифікації ознаки може фіксуватися компаративними структурами, перша частина
котрих називає певну кількість ознаки розміру об’єкта, що розглядається, а друга частина називає такий
предмет, з розмірами якого асоціюються, але ніколи не досягнуть надзвичайно великі розміри першого
предмета:
When I think of those melons long as one’s arm … [20: 117].
Якою б великою диня не була, її довжина все-таки буде меншою довжини рук дорослої людини.
Зростання ступеню ознаки розміру шляхом асоціації з розмірами ще більшого предмету іншого класу
свідчить про крайнє збільшення вказаної ознаки.
Зростання якісної ознаки може фіксуватися в англійській мові синтаксичною будовою реченнявисловлювання, наприклад складнопідрядним реченням з підрядним наслідку:
She was a girl with a nose so long and so thickly powered that a great deal of it looked as if it did not belong
to her [9: 143].
В наведеному прикладі підрядне речення наслідку ''that a great deal of it looked'', ускладнене підрядним
предикативним реченням ''as if it did not belong to her'', уточнює загальне зростання величини ознаки, що
фіксується в головному реченні сполученням інтенсифікатора і параметричного прикметника (so long).
Висновки. Отже, номінативне поле концепту ''РОЗМІР'' має складну будову, що складається з ядра
(засобів, що позначають поняття розміру) та периферії, де будуть знаходитися вираження особистого
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досвіду, конотації, асоціації. Виділене нами ядро не є однорідне: в ньому виділяються два прошарки. До
першого належать прикметники, в яких ознака виступає лексико-граматичним значенням, другий
ядерний прошарок утворюється іменниками, дієсловами і прислівниками, лексико-граматичне значення
яких розкривається шляхом посилання на ознаку.
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Котнюк Л. Г. Особенности номинативного поля концепта ''РАЗМЕР'' в английском языке.
В статье рассматривается концепт ''РАЗМЕР'' и анализируется структура его номинативного поля.
Исследуется структура номинативного поля концепта ''РАЗМЕР'', в которой выделяется ядро
(средства, обозначающие понятие размера) и периферия, где находятся выражение личного опыта,
коннотации , ассоциации. Определена неоднородность ядра, которое состоит из двух слоев. К первому
принадлежат прилагательные, в которых признак выступает лексико-грамматическим значением,
второй ядерный слой образован существительными, глаголами и наречиями, лексико-грамматическое
значение которых раскрывается путем отсылки к исследуемому признаку.
Ключевые слова: размер, концепт, номинативное поле, ядро, периферия.
Kotniuk L. H . Peculiarities of the Nominative Field of the Concept ''SIZE'' in English.
A concept as a mental picture of a group or class of objects formed by combining all their aspects can be
described by analyzing language elements, which reveal its language reflection. Language means which disclose
a certain concept make up the nominative field of this concept. The material of the research consists of examples
defining the size of objects. The article deals with the concept ''SIZE'' and the analysis of its nominative field.
The research is carried out with the help of a number of methods: the field method as well as the methods of the
conceptual, distributional, constituent, logical-semantical and contextual analyses. The article investigates the
structure of the nominative field of the concept ''SIZE'', which includes the nucleus (language elements
nominating the notion of a size) and the periphery embracing the expressions of personal experience,
connotations and associations. The nucleus turns out to be heterogeneous: it has two layers. The first one is
formed by adjectives (their lexical-grammatical meaning is ''quality''), the second one unites nouns, verbs and
adverbs (their lexical-grammatical meanings of ''substance'', ''action'', ''qualitative, quantitative or
circumstantial characteristics of actions, states or qualities'') are revealed by referring to quality. As the
elements of the analyzed nominative field are singled out in the process of language functioning, its nucleus may
include different types of constituent elements: a lexical-semantic variant of a ''SIZE'' word, a block of lexicalsemantic variants of two ''SIZE'' adjectives, a block of lexical-semantic variants of an intensifier and a
''SIZE''word.
Key words: size, concept, nominative field, nucleus, periphery.
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ДИСКУРС МІСТА У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ
Автор статті розглядає дискурс міста у п’єсах Неди Нежданої ''Коли повертається дощ'', Олександри
Погребінської ''Осінні квіти'', Наталії Ворожбит ''Раба хвоста або Сон в салаті Олів’є''. Дослідниця
аналізує міське життя як світоглядну парадигму, означує головні локуси урбаністичного хронотопу.
Увагу зосереджено на розгляді співвідношення центру та маргінесу в побудові сюжетів драм та
характерів дійових осіб. Урбаністичний дискурс сучасної української драматургії тяжіє у бік
екзистенційної проблематики, увиразнюючись через міський спосіб життя.
Ключові слова: урбанізм, хронотоп, центр, маргінес, сюжет, п’єса.
Постановка проблеми. Урбаністичний дискурс у сучасній українській драматургії – явище нове та
неординарне, а відтак і системно не проаналізоване, що й обумовлює актуальність нашого дослідження.
В контексті радянського літературознавства урбаністичний дискурс оминався як тема не надто
приваблива з точки зору ідеологічних настанов, а посттоталітарний період вирізнявся тяжінням у бік
власне національних концептів. Проте, зміни, спричинені політично-економічними чинниками та
незворотні впливи глобалізаційних процесів змінили вектори як творчих, так і критичних домінант.
Сьогодні не втратили своєї актуальності судження С. Павличко, що в українській літературі ''дискурс
міста позначений глибоким і болісним конфліктом'' [1: 395].
Мета статті – проаналізувати дискурс міста у сучасній українській драматургії. Тож реалізація
поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
– розглянути співвідношення центру та маргінесу у сюжетах сучасної української драматургії;
– означити ключові локуси міського хронотопу;
– проаналізувати міське життя як світоглядну парадигму головних героїв.
Виклад основного матеріалу. Ю. Лотман вважає, щоб побачити місто як власне текст ''необхідно
відчути семіотичну фактуру культури, вловити знакові системи, які виникають як денотати, які є за
ними. Денотат є обов’язковим для існування знака, бо він його детермінує і полегшує прочитання
семіотичних кодів культури та історії'' [2: 75]. Власне на кодах культури та історії вибудовує ''міський
текст'' Н. Ворожбит у п’єсі ''Раба хвоста або Сон в салаті Олів’є''. Головна героїня – Маріка – виросла в
столиці Радянської України, проте в маргінальному районі – Дарницькому. Жінка згадує про це як місце,
де ''нічого не було! Там не було чоловіків і жінок, там були дядьки і тітки. Там не було серіалів, а було
''сімнадцять миттєвостей весни. Там не було фільмів жахів, а були німці. Там навіть не можна було
купити слона! Там не було минулого!'' [3]. Це знайшло свій відбиток у її дорослому житті. Так, усі її
дитячі і юнацькі проблеми та переживання сконцентрувались у неї на голові у вигляді риб’ячого хвоста.
Цей дивний наріст примушує діяти та говорити жінку відповідно до власних уподобань і спогадів.
Почасти може видатись, що це не самодостатня людська особистість, а маріонетка, яку смикають за
нитки.
Дитяча травма (розлучення батьків) проектується у свідоме доросле життя героїні. Маріка мріяла про
власний будинок та щасливу родину без брехні, зради та облуди. Дещо пролетарський спосіб життя
батьків та одвічне ''квартирне'' питання зводило і примушувало жити разом колишнє подружжя (їх
розділяє лише шафа). Це водночас ''свій'' і ''чужий'' простір, у якому медіатором постає маленька Маріка.
Дівчинка почергово мандрує від батька до матері, намагаючись поєднати колись спільні життєві
часопростори.
Батько вибудовує такий фантасмагоричний простір для їхньої родини на листку білого ватману. З-під
його олівця в одну мить виростає чималий будинок, сад, баня, ялинка та басейн із голою русалкою, а за
бажанням доньки він оселяє в ньому ще й слона, коня та пантеру. Дитині хочеться вірити у намальовану
реальність і в те, що батько здатен насправді це все зробити. Але в дійсності її свідомість структурують
типові радянські ідеологеми та побут великого, але провінційного місця. Вона, як і мільйони її
ровесників, слухала магнітофон з піснями ''Миллион алых роз'', ''Надежда – мой компас земной''.
''Стрибала з шафи на диван. Втопила ганчірку для підлоги в унітазі. Пришивала манжети. Їла штукатурку
в підвалі. Пила березовий сік і аерон. Любила Ольбрихського і Джо Дассена. Не любила Андерсена.
Мріяла про окрему кімнату. Отримувала по шиї, – так чомусь називали дупу. Душила себе у ванній
хусткою. Просиналася у садку. Вивчила п'ятнадцять республік'' [3]. Навіть мрії дівчинки про майбутню
професію піддано радянсько-урбаністичній ревізії. Вона хоче бути дресирувальницею (візуалізація кіно
історії ''Полосатий рейс''), а Дідусь бачить її ткалею (радянська історія Попелюшки ''Москва сльозам не
вірить'').
© Штогрин М. В., 2015
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Маріка хоче осягти бодай теперішній час, або майбутній. Проте Хвіст занурює її лише в минуле.
Дівчина прагне виокремити щось власне, самоцінне лише для неї, а не життя-вподобання, як відкрита
сторінка в соціальній мережі, що складається з чужих думок і почуттів, доволі часто поверхових і
надуманих. Її прагнення доволі звичайні. Героїня Ворожбит постійно порівнює себе із якимись
зовнішніми чинниками – думками письменників, громадських діячів, поп-зірок. Навіть власне бажання
нормальності їй навіяне іншими. У своїй професійній діяльності (рекламне агентство) вона не в стані
відокремити власну свідомість від напрацьованих і набутих інтертекстів. Аналізуючи психологічний і
соціологічний аспекти Ґеорґ Зіммель розглядає процес становлення, розвитку та буття людини в
міському локусі. На його думку, ''велике місто своєю вуличною штовханиною, швидким темпом і
різноманіттям господарського, професійного і громадського життя створює досить складні психологічні
умови, які вимагають більшої затрати свідомості. І той глибокий контраст, що існує між життям
великого міста і життям маленького міста чи села, що відрізняється повільним, звичним і рівномірним
духовним і розумовим ритмом, цей глибокий контраст вноситься до наших органів чуття, – фундаменту
нашого духовного життя, – і в ту кількість свідомості, витрати якої жадає від нас велике місто, як від
істот, що пізнають лише на підставі розбіжностей'' [4: 315].
Урбаністичний тип міського топосу у п’єсі Олександри Погребінської ''Осінні квіти'' постає крізь
призму екзистенційних пошуків головної героїні – Вілени. Драматург акцентує на символіці міського
імені – часу епохи ''розвинутого комунізму'' – Вілена (В. І. Ленін). Дивний постколоніальний синдром –
відторгненість головної героїні від усього того, що формує неповторну людську особистість. Батько
(Віктор), який насправді лише мамин коханець (одружений і займає високу партійну посаду), а Ісак –
його товариш, який погодився одружитись і виховував їхню доньку, яка до того ж вважає себе
росіянкою. Знудившись від власної нереалізованості, жінка прагне відшукати сенс життя або побудувати
його згідно власних уподобань. Усвідомивши, в тридцять сім років, що єдиним її надбанням є квартира у
престижному районі столиці, вона вирішує пошукати достойного спадкоємця-доглядальника. Через
переслідування та погрози на такий розвиток полій погоджується студент-медик (психіатр) Сашко.
Хлопець родом з Дніпропетровська. ''Киянка у 5 поколінні'' відверто глузує над хлопцем, його
провінційністю та містом його народження. ''Чудове містечко! Промислове серце країни! Оаза для юного
психіатра. Які теми! ''Дія мартенівських печей на внутріутробний психічний розвиток''. За просто можете
суміщати педіатрію з психоаналізом. Не гріє? Звичайно, можна знайти старушенцію, в якої троє синів
полягли на фронтах Другої світової і котра тепер мочиться під себе в трьохкімнатній комірчині на
Печерську. Місяць-другий повиносити горшки і ось ви гордий столичний житель, завидний жених для
тих, кому не пощастило завербуватися в турецький бордель'' [5].
Урбаністичний міф Олександри Погребінської із закритим простором квартири в престижному районі
Києва містить і антитоталітарний дискурс. Адже генетичний батько Вілени – Віктор Миколайович –
справжній партієць, такий що і ''в мавзолей міг би потрапити'' але помер надто пізно. Жінка упродовж
багатьох років продумує план помсти йому за вбивство (самогубство) матері. Цей чоловік віддав
перевагу партійній кар’єрі та перемозі ідей соціалізму, знищивши не одну людську долю, то ж його
природна смерть у колі родини позбавляє Вілену навіть мрії про бодай ілюзорне торжество правди
життя. Соціально-політичний устрій руйнує внутрішній хронотоп головної героїні. Жінка замикається у
власних фантазіях та обмежує свій життєвий простір лише квартирою. Тут час рухається відповідно до
бажання господині. Він оприявнюється для Костя (цивільний чоловік) та Вілени лише через дотримання
певного ритуалу-святкування. Новий рік чи День народження – це шампанське та цукерки ''Мишка на
Севере'' і незмінний бій московських курантів, що відмірює черговий крок у наближенні до ''абсолютного
щастя''. Жінка хоче ласощів, що вже давно стали надбанням радянської епохи. Саме вони відзначали той
час і обраність тих, хто міг мати ці ласощі чи будь-які інші речі. Кость не випадково піджартовує над
жінкою, вказуючи на соціальну різницю святкових наборів його та її дитинства. Якщо Новий рік в
дитинстві Вілени – це ''ялинкові фігурки на прищепках, лимонад за сім копійок і півники на палочках'' то
у Костя це ''картонні снігурочки, ситро, і бублики з маком'' [5]. То ж не позбавлені слушності міркування
чоловіка, що ''маленькі плямки на генетичній пам’яті, як наявність у ранній юності самокату, а не
велосипеду ''Зайчик'', лише формують психофізичні відхилення більш зрілих екземплярів у той чи інший
бік'' [5]. ''Власний'' і ''чужий'' простір долучає поняття приватного і публічного в урбаністичному
хронотопі. Амбівалентним є значення квартири як власного/приватного часопростору Вілени, адже вона
заселяє його Іншими світами (чужими) – Костя та Сашка, надаючи таким чином йому певної публічності.
Водночас часопростір квартири у сюжетному хронотопі залишається замкнутим і недоступним для
інших.
Кость – це чоловік на відповідальній роботі, переконаний що без нього ''замруть заводи, зупиняться
поїзди, впаде ТУ-134 з піонерським загоном на борту''. Він, як і Вілена, – дитя радянської епохи, прийняв
естафету справжнього партійця – батька Вілени. Проте в його постаті прочитується внутрішній дисонанс
між бажанням жити новим життям (одружитися з Віленою, народити дітей) та грою за старими
правилами (бути посередником між коханою жінкою та її генетичним батьком, виконувати безглузді
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адміністративні приписи). Тож, чергова авіакатастрофа та виїзд на місце події спонукає його звільнитись
з престижної роботи у міністерстві. Чоловік так само втікає від реального світу, прирікши себе на
добровільне ув’язнення в квартирі Вілени. Процес його маргіналізації розпочався давно. Він свідомий,
що ця жінка живе з ним лише через можливість спостерігати за батьком. Вона ніколи не виконає дану
йому обіцянку народити дітей, як і те, що він не зробить справжньої кар’єри в міністерстві. Квартира –
локус дегенерації, трансформації свідомості всіх, хто потрапляє в її силове поле. Кость і Сашко – офірні
жертви цього дегенеративного простору. Кость опускається до тваринного існування: поїсти, справити
фізіологічні потреби, поспати. Чоловіка нічого більше не цікавить у цьому житті. Місто перетравило
його разом із усіма амбіціями, так само як і Вілену та Сашка.
У фіналі квартира перетворюється на місце вбивства та страти водночас. Голодний та невиспаний
студент-медик стає жертвою власної пацієнтки. Інтертекстуально прочитується сюжет роману
Ф.Достоєвського ''Злочин і Кара'' зі зміною прерогатив – лихварка таки вбиває Розкольникова. Нам
імпонують судження М. Бахтіна, що ''вчинок людини – це потенційний текст і може бути зрозумілим (як
людський вчинок, а не фізична дія) лише в діалогічному контексті свого часу (як репліка, як смислова
позиція, як система мотивів)'' [6: 286].
''Міський текст'' (за Топоровим) [7: 368] у п’єсі Неди Нежданої ''Коли повертається дощ'' [8] постає
через систему гри. Відсутність імені в міста вказує на позабуттєвість цього топосу, адже відсутній сам
акт творення-називання, відтак увесь цей простір набуває ознаки межового (ламінарного). Такий
пороговий стан місця дії вказує на міфологізацію та містифікацію сюжетного хронотопу. Водночас це
місто-пастка. Незважаючи на всі події, його мешканці не хочуть покидати цей простір, вони лише
зачаїлися в очікуванні нових жертв для власної утіхи. Вони вже теж невід’ємна частина цього міста, що
назавжди вросла у небуття міста Без Назви. Це інфернальне місто, про яке драматург нічого не говорить,
лише закцентовано на відсутності знакових для життя будь-якої людини подій ''тут давно вже ніхто не
народжується і не помирає, тут нічого не відбувається''. Проте, на перший погляд видається, що це місто
з повноцінним ритмом, адже тут є весільний салон і модельєр Марта, засоби масової інформації та
головний ''творець'' новин Марк, керівник музею Андрій та директор міського кладовища П’єро (Петро).
Це світське товариство, яке скидається радше на закритий клуб для обраних. Уже вкотре вони розігрують
різноманітні життєві ситуації для чужинців у місті. Головна мета – вижити небажаних гостей. Однак
Марта не має бажання більше грати та вдавати справжність буття у місті Без Назви. Жінка зважується на
справжній вчинок – самогубство. Ця життєва реалія спонукає учасників гри переосмислити власні
вчинки та світоглядні парадигми. У п’єсі Неди Нежданої ''Коли повертається дощ'' пейзажний міський
топос відображає внутрішній стан героїв. Коли на початку п’єси він гармоніює із духом самого міста, то
в фіналі очевидний дисонанс. Місто готове до переродження, воно не лише чекає дощу, а здатне
подолати пустелю у душах своїх мешканців.
Висновки. Отже, в сучасній українській драматургії урбаністичний дискурс постає одночасно як
конструкт і деконструкт реального та міфологічного відображення світу. Відтак місто постає як ''нова
доля світу'' (Ф. Бродель), детермінуючи розвиток суспільства загалом.
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Штогрин М. В. Дискурс города в современной украинской драматургии.
Автор статьи рассматривает дискурс города в пьесах Неди Нежданной ''Когда возвращается дождь'',
Александры Погребинской ''Осенние цветы'', Натальи Ворожбит ''Раба хвоста или Сон в салате
Оливье''. Исследовательница анализирует городскую жизнь как мировоззренческую парадигму,
обозначает главные локусы урбанистического хронотопа. Внимание сосредоточено на рассмотрении
соотношения центра и маргинеса в построении сюжетов драм и характеров действующих лиц.
Урбанистический дискурс современной украинской драматургии тяготеет в сторону экзистенциальной
проблематики, очерчиваясь через городской образ жизни.
Ключевые слова: урбанизм, хронотоп, центр, маргинес, сюжет, пьеса.
Shtogryn M. V. Urban Discourse in the Contemporary Ukrainian Dramaturgy.
The author of the article considers urban discourse in the plays of Neda Nezhdana ''When rain comes back'',
Oleksandra Pohrebinska ''Autumn flowers'', Nataliia Vorozhbyt ''Slave of the tail or sleep in the Olivier Salade''.
The scholar analyzes urban lifestyle as a worldview paradigm, defines main loci of the urban chronotope.
Relation between center and margin in the plots and characters of plays is focused on. Urban discourse of the
contemporary dramaturgy gravitates toward existential problems, becoming more defined through the urban
lifestyle.
General scientific methods of observation, selection, analysis and systematization have been used in the course
of the research. Methods of comparative historical, typological, semiological, intertextual analysis of drama
texts have been also applied.
Studies of M. Bakhtin, H. Zimmel, Yu. Lotman, V. Toporov, P. Torop have become a theoretical foundation of
the research. The urban loci of the apartment, coffee shop, doctor’s office, office, and street have been identified.
Thus, urban discourse in the contemporary Ukrainian dramaturgy simultaneously serves as a construct and
deconstruct of real and mythological world reflection. Consequently, the city becomes ''a new fate of the world''
(F. Braudel), determining the development of human culture in general.
Keywords: urbanism, chronotope, center, margin, plot, play.
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(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ОСВІТА ПЕРСОНАЖА ЯК КОМПОНЕНТ ЙОГО КОМУНІКАТИВНОГО СТИЛЮ (НА МАТЕРІАЛІ
СУЧАСНОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ДРАМИ)
У статті представлено дослідження впливу освіти персонажів сучасної американської драми на їх
комунікативний стиль. З’ясовано, що освіта – важливий компонент соціального статусу, який
характеризує основні стилістичні, граматичні, лексичні та фонетичні особливості комунікативного
стилю персонажів, арсенал стратегій і тактик, що використовуються для досягнення комунікативної
мети. Доведено, що рівень освіченості впливає на аналіз комунікантом поточної комунікативної
ситуації та адекватність (з його точки зору) відбору способів та засобів донесення інформації до
адресата.
Ключові слова: комунікативний стиль, персонажне мовлення, рівень освіти, соціальний статус.
Метою нашої статті є аналіз впливу освітнього компоненту соціального статусу [1: 30–34] на
комунікативний стиль персонажів сучасної американської драми.
Аналіз наукових досліджень та публікацій. Дослідження параметрів соціального статусу, їх впливу
на комунікативний стиль є актуальним у сучасних лінгвістичних розвідках і розглядається як на
матеріалі реального мовлення [2: 133–135], так і художнього дискурсу, зокрема дискурсу драми [3: 254–
256].
Поняття комунікативного стилю з’явилось як логічний розвиток концепції стилю у руслі
комунікативно-прагматичного аналізу реалізації мовних механізмів у процесі реального спілкування та
дало поштовх вивченню впливу таких індивідуальних параметрів комуніканта як соціальний статус, вік,
расова приналежність, рівень інтеграції до певної лінгвокультури, стать та ряду інших статусно-рольових
характеристик на манеру його мовлення. Сучасні дослідження комунікативного стилю розглядають його
у різних аспектах, тому і не дають єдиного універсального визначення даному поняттю. У руслі своєї
антропоцентричної концепції розглядає поняття стилю спілкування або стилю комунікації
В. В. Віноградов, вважаючи девіаційні відхилення від усталених моделей стилю не помилками, що
потребують обов’язкової корекції, як це вважалося раніше, а проявами індивідуальності та своєрідної
еволюції стилю, що стимулює варіативність та динамічність як структурних компонентів стилю, так і
всієї структури в цілому [4: 194; 274].
Розглядається комунікативний стиль і як частина комунікативної поведінки індивіда, що спрямована
на створення та підтримання певного сталого образу комуніканта та має у своєму складі як статичні, так і
динамічні компоненти [5: 180–182]. У той же час, комунікативний стиль характеризується як сукупність
індивідуальних рис комунікантів, що проявляються у процесі кодування/декодування інформації, з
метою привернути увагу реципієнта та маніпулювати нею на різних рівнях процесу обміну інформацією
[6: 18–19]. З іншого боку, комунікативний стиль визначається як різновид комунікативної діяльності, на
відміну від розуміння комунікативного стиля як певного шаблонного копіювання усталених та
загальноприйнятих зразків спілкування, що вважаються ідеальною реалізацією мовних механізмів у тому
чи іншому суспільстві [1: 33].
Важливу роль у процесі реалізації комунікативного стилю індивіда відіграють комунікативні тактики
та стратегії, що являють собою прямий чи опосередкований вияв та інтеграцію інтенцій індивіда, які
проявляються у постановці та досягненні як довготривалих глобальних комунікативних завдань
(стратегій), так і короткотривалих (тактик), що мають локальне значення та є інструментом реалізації
стратегій у процесі комунікації [7: 12–23]. У даному випадку, комунікативні тактики та стратегії
розглядаються як засіб та спосіб зацікавити цільову аудиторію та експериментальним шляхом віднайти
найефективніші засоби та способи створення сприятливого комунікативного середовища для подальшого
обміну інформацією [7: 175–201]. Вербальне втілення комунікативних тактик та стратегій набуває
індивідуалізованих рис у процесі формування та реалізації комунікативного стилю, розкриваючи
комунікативний потенціал мовця в процесі досягнення комунікативної мети.
Основна частина. Отже, комунікативний стиль – це певна сукупність індивідуальних особистісних
характеристик манери спілкування індивіда, що комбінуючись певним чином створюють унікальний,
неповторний, особистісно-інтегрований спосіб кодування-декодування інформації у процесі комунікації,
що враховує комунікативні стереотипи й конвенції спілкування, притаманні певній спільноті, відбиває
основні статусно-рольові та особистісні характеристики комуніканта, які є його своєрідною
ідентифікаційною карткою. Як зазначалося, на комунікативний стиль та його формування впливає ряд
параметрів комуніканта, що мають як динамічний, так і статичний характер. До першої групи
відносяться параметри, що змінюються за життя комуніканта, у процесі його як фізіологічного, так і
© Антонов О. В., 2015
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ментального розвитку, чи можуть бути змінені за бажанням самого комуніканта (наприклад: вік,
соціальний статус, позиціювання у виробничих відносинах, освіта тощо). До статичних параметрів
відносяться ті характеристики комуніканта, які не можуть бути змінені довільно чи мимовільно як самим
комунікантом, так і іншими учасниками процесу комунікації. Так, до них відносяться фізіологічні
особливості (стать, расова приналежність, сімейні (кровні) зв’язки, невиліковні захворювання, що
впливають на процес комунікації тощо) та лінгвокультурні особливості (приналежність до певної
лінгвокультури, що набувається при народженні, у деяких соціумах – касти та інші соціальні утворення,
що мають жорсткі обмеження переходу/виходу з них).
Одним з найважливіших статусних параметрів комунікативного стилю є соціальний статус
комуніканта, що характеризує його позиціювання у міжособистісних відносинах з іншими індивідами
[1: 33–36; 8: 3–10]. Дослідники вважають, що визначення соціального статусу має імпліцитний характер
та включає у себе комплекс компонентів асоціативного та конотативного роду [9: 62–65]. Розробка
категоризації даного імпліцитного значення, на думку В. І. Карасика [8: 3–13 ] є на часі. У сучасних
лінгвістичних розвідках соціальний статус визначається як певна невидима комунікативна дистанція між
комунікантами, яка посилюється чи послаблюється відповідно до місця у соціальній ієрархії кожного з
них, наявності майнової нерівності, офіційних відносин. Крім того, соціальний статус характеризується
як сукупність статусних характеристик, серед яких виділяємо рольову, що індикує сукупність соціальних
ролей та функцій особи у процесі комунікативних відносин. Крім рольової, існують: оцінна
характеристика, яка визначає вербальну та невербальну оцінку дій та позиціювання людини в очах
оточуючих; соціометрична, що характеризує співвідношення різних соціальних груп та прошарків за
вертикальною та горизонтальною шкалами ієрархії, та юридична, яка є офіційним закріпленням прав,
свобод та обов'язків як окремих індивідів, так і цілих соціальних груп [8: 23–36].
Важливим структурним елементом соціального статусу є рівень освіти комуніканта. Необхідно
зазначити, що згідно класичного розуміння поняття соціальний статус у західній соціолінгвістичній
традиції, йому відповідав певний, стереотипний рівень освіти, що базувався на його основі, враховуючи
певну сукупність соціометричних факторів, що служили індикаторами можливості чи неможливості
індивіда отримати певний об’єм освіти та застосувати його у повсякденному житті. У більшості
випадків, перш за все, враховувався такий чинник, як походження комуніканта. Особи благородного
походження мали змогу отримати найвищий з доступних рівнів освіти, оскільки вони та їх сім’ї мали
доступ до управління політичною системою тієї чи іншої спільноти, що автоматично давало їм привілеї
від народження та дефакто робило високий рівень освіти необхідністю для адекватного управління
різноманітними системами суспільства з їх глибинним розумінням. З часом високий рівень освіти став
доступний більш широким верствам населення, однак, внаслідок формування чітких уставлених
соціокультурних стереотипів, він все ще залишався прерогативою інтелектуальної еліти, що складала
собою досить вузький круг індивідів, що формували собою носіїв соціо- та лінгвокультурних матриць
суспільства, які мали можливість маніпулювати та змінювати їх в залежності від власного бажання та
нагальних потреб певної лінгвокультури. Однак, виникнення американської лінгвокультури внесло
значні корективи у сприйняття рівня освіти як привілеїв, гарантованих високим рівнем соціального
статусу, викликало переоцінку цінностей та певний злам загальноприйнятих стереотипів. Так, внаслідок
формування нової лінгвокультури та її еліт, освіта сприймалася вже як платна послуга, доступна усім
бажаючим індивідам, які мають достатній рівень матеріального забезпечення для її отримання.
Соціальний статус та привілеї кровного походження відходять на другий план, відкриваючи дорогу
загальнодоступним послугам на базі комерційного підходу до його адміністрування та реалізації. Через
необхідность світового визнання та швидкісного технологічного та економічного розвитку в США
імплементується розвинена система грантів та стипендій на навчання, що дозволяють талановитим,
однак незабезпеченим матеріально учням та студентам отримувати освіту, реалізуючи свій потенціал та
змогу підвищити соціальний статус. Однак, внаслідок жорсткої конкуренції та вищеназваних чинників,
все частіше починає виникати асинхронія між соціальним статусом та рівнем освіти комуніканта. Так,
особа з високим рівнем інтелектуального розвитку та наявністю декількох освіт чи їх ступенів може
займати досить незначне місце за соціометричною шкалою.
Наприклад, служниця чи прибиральниця у домі багатої фінансової еліти може вільно володіти
декількома мовами, мати високий інтелектуальний рівень та вищу освіту, у той час як її господарі
можуть виявитися малоосвіченими емігрантами, яким пощастило вдало зайнятися комерцією,
опинившись у потрібний час у потрібному місці. Так, у мовленні членів багатої сім’ї з Близького сходу
присутні неправильні граматичні конструкції: What kinda theory? (Grabs the book) I din know you like to
read [10: 24–25]. What kinda book is this? [10: 25–26]. Особливий інтерес представляє ігнорування
маркерів ввічливості у мовленні неосвічених персонажів. Неосвіченість відображується у використанні
ненормативної лексики (fukin’; mafukin’; shit) або у відсутності форм ввічливості. Крім того,
неосвіченість впливає на загальний рівень дотримання принципу ввічливості, коли у мовленні
комуніканта мають місце образи, нетактовні висловлювання.
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Як бачимо з наступного прикладу, у мовленні неосвічених афроамериканців комбінуються декілька
ознак неосвіченого мовлення: Buggy: Niggah, I’m the protector of the United States. How I’ma be looking’
like slangin’ rock on the porch?
Cornbread: ''Scuse me then, ole-Ninja-Turtle–lookin’ ass niggah. Well, tell me about the war, then. You kilt
some folks?'' [11: 276]. У діалозі присутні образливі прізвиська (ole-Ninja-Turtle–lookin’ ass niggah),
неправильна вимова (lookin’), неправильні граматичні форми (How I’ma be looking’).
Blanche: Where’s the Pledge?
Lily: What.
Blanche: I’m dusting.
Shelly: You use pledge? It gives you waxy buildup.
[STOP]
Lily: I thought /
Shelly: (harsh blame) You use Pledge??
Lily: Ye.
Shelly (to Blanche): LISTEN TO MAY: you don’t use that, you wanna ruin all the furnitcha it’s brand-new
furnit-cha very expensive mucho dinero, you wanna ruin this?
Blanche shakes her head.
Shelly: You don’t use that on the furniture. (To Lily.) Did you tell her about the floors?
Lily: I
Shelly (to Blanche; eyeing her suspiciously): You be careful with the floors araight?
Blanche (restraint, but it’s difficult): What would you have me use.
Shelly: I can’t remember it’s this stuff / (snap, snap.)
Lily: Anna / Maria
Shelly: What’s the freaking name? (Disproportionately angry.) I CAN’T REMEMBAH. (Snap, snap.) It’s
much bettah. [10: 24]
Як бачимо з прикладу, Шеллі демонструє яскраві ознаки порушення максим ввічливості у процесі
комунікації як з рівними за статусом адресатами, так і з тими, хто є нижчим за неї на соціальній драбині.
Дівчина демонструє відсутність ввічливих звертань під час реалізації тактики запиту інформації та
тактики критики дій слухача (You use pledge? It gives you waxy buildup), втручаючись у розмову без
запрошення та згоди інших комунікантів, перебиваючи Лілі (I thought /), порушуючи тим самим права
інших учасників розмови. Далі Шеллі звертається до Бланш, підвищивши голос, про що свідчить
графічне оформлення висловлювання виключно великими літерами (LISTEN TO MAY) без звертання,
використовуючи тактику наказу (you don’t use that), хоча вона не є господинею дому, однак її манера
спілкування ввібрала у себе ситуативно-рольові характеристики, внаслідок самовільного їх
привласнення. Далі дівчина використовує тактику поради, звертаючись до своєї подруги, що має всі
ознаки наказу (You don’t use that on the furniture). Шеллі порушує норми ввічливості, обговорюючи дії
Бланш у третій особі з Лілі, при цьому афроамериканська служниця присутня у кімнаті (Did you tell her
about the floors?). Знову не даючи своїй подрузі завершити фразу (Lily: I /), дівчина застосовує порадунаказ, звертаючись до служниці (You be careful with the floors araight?), при цьому не маючи змоги
доповнити свою вимоги конкретною інформацією (I can’t remember it’s this stuff /). Окрім вищевказаних
фактів порушення максим ввічливості та відсутності необхідних маркерів, екстралінгвістичні ознаки
поведінки Шеллі закріплюють створений ефект. Так, вона використовує підвищену інтонацію,
специфічну інтонаційну модуляцію (harsh blame), підозрілий погляд (eyeing her suspiciously), міміку, а
саме – прикушує губу (snap, snap), проявляє надмірну емоційність (Disproportionately angry), оскільки
сама забула назву засобу для чистки (What’s the freaking name? I CAN’T REMEMBAH), що відображує
низький рівень володіння як вербальними, так і невербальними засобами спілкування. Внаслідок
низького рівня освіти, мовлення Шеллі включає помилки у вимові (wanna, furnitcha, brand-new furnit-cha,
REMEMBAH), неправильні граматичну та синтаксичну модель побудови речень (You use pledge?, you
don’t use that, you wanna ruin all the furnitcha it’s brand-new furnit-cha very expensive mucho dinero, you
wanna ruin this?, I can’t remember it’s this stuff /), використання не асимільованої іншомовної лексики без
перекладу (mucho dinero), вульгаризми та лайливі слова (freaking name). Застосування вербальних та
невербальних засобів та тактико-стратегіне оформлення висловлювань дівчини базується на агресивному
домінуванні, навіюванні та нав’язуванні власної точки зору, шляхом блокування комунікативних каналів
опонентів, приниження та применшення значення точок зору, відмінних від її шляхом використання
засобів порушення ввічливості, оскільки з її комунікативної позиції дані засоби та методи є прийнятними
та адекватними у даній ситуації, а лімітованість арсеналу тактик та стратегій зумовлена низьким рівнем
освіти.
Висновки. Таким чином, недостатній рівень освіченості персонажа відображується у його мовленні
на фонетичному, лексичному, граматичному та дискурсивному рівні. Неосвічені персонажі недостатньо
володіють правилами і конвенціями комунікативної взаємодії, які приписують мовцю з повагою
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відноситись до слухача. Як результат, мовець з недостатнім рівнем освіти виявляє тенденцію до
невміння залишатись у зоні кооперативного спілкування та є більш налаштованим на конфронтацію у
спілкуванні. Крім того, за рахунок конфронтації, персонаж з меншим рівнем освіти намагається
підвищити свій статус у діаді та шляхом домінування підсилити свій вплив на слухача. Подальшою
перспективою дослідження є аналіз впливу приналежності особи до певної лінгвокультурної спільноти
на її комунікативний стиль.
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Антонов О. В. Образование персонажа как компонент его коммуникативного стиля (на материале
современной американской драмы).
В статье представлены результаты исследования влияния образования персонажа современной
американской драмы на его коммуникативный стиль. Показано, что образование определяется как
важный компонент социального статуса, характеризует основные стилистические, грамматические,
лексические и фонетические особенности коммуникативного стиля персонажей, арсенал стратегий и
тактик, используемых для достижения коммуникативной цели. Доказано, что уровень образованности
напрямую влияет на анализ коммуникантом текущей коммуникативной ситуации и адекватность (с его
точки зрения) подбора способов и средств донесения информации до адресата.
Ключевые слова: коммуникативный стиль, персонажное речи, уровень образования, социальный
статус.
Antonov O. V. Personage’s Education as a Component of Their Communicative Style (Based on Modern
American Drama).
The article investigates the impact of education on personages' communicative style in modern American drama.
Communicative style is characterized as a unity of individual peculiarities that characterize the manner of
speaking creating a unique integrated way of coding and decoding information in the process of verbal
interaction. Education is viewed as an important component of social status, which characterizes the basic
stylistic, grammatical, lexical and phonetic features of the communicative style of the characters and the arsenal
of strategies and tactics used to achieve the communicative purpose. Methods of component and contextual
analysis are employed in order to describe the peculiarities of personages’ communicative style. Such markers
of undereducated speech as vulgarisms, low colloquial vocabulary, grammatically incorrect syntactical
structures are presented. The absence of politeness strategies and tactics is viewed in the article as a
characteristic feature of uneducated communicative style. The research indicates that speaker with lower level
of education tends to violate communicative cooperation and is more likely to initiate and maintain
confrontation during the interaction. In addition, due to the confrontation, a character with a lower level of
education is trying to improve his/her status in the dyad in order to increase the influence on the listener by
communicative domination.
Key words: communicative style, character speech, education, social status.
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ГЕЛЬМУТ БАЙЄРЛЬ І ЙОГО ТЕАТР
У статті розглянутa творчість і новаторство одного з послідовників великого діяча культури
Бертольта Брехта: письменника, драматурга і перекладача Гельмута Байєрля, постать якого майже
невідома українському читачеві. Також представлено аналіз основних творів митця та показано роль і
значення його творчості у продовженні традицій брехтівського епічного театру. Особливу увагу
приділено п’єсам, в яких автор намагався показати взаємовідносини між особистістю та суспільством,
створюючи тим самим необхідну для доби соціалізму характеристику і підкреслюючи свою
оригінальність у порівнянні з іншими драматургами.
Ключові слова: Берлінер ансамбль, соціалізм, епічний театр, дидактичний театр, "ефект очуження",
драматургія.
Постановка проблеми. Значення Бертольта Брехта як великого німецького драматурга, поета,
теоретика мистецтва і засновника театру "Берлінер ансамбль" не піддається сумніву, а його твори,
незважаючи на всю їх складність для театральних постановок, продовжують з’являтися на світовій сцені.
Традиції Брехта розвивали і продовжують розвивати та досліджувати багато його учнів і
послідовників. Через вишкіл його дидактичним театром пройшли багато драматургів: Гельмут Байєрль,
Петер Гакс, Гайнер Мюллер та інші. В таких п’єсах як "Die Feststellung" та "Frau Flinz"
Гельмута Байєрля, "Umsiedlerin oder das Leben auf dem Lande" і "Weiberkomödie" Гайнера Мюллера, "Die
Schlacht bei Lobositz" та "Moritz Tassow" Петера Гакса видно елементи брехтівського епічного театру.
Незважаючи на досить велику кількість робіт, присвячених вивченню епічного театру і драми
Бертольта Брехта, найменш вивченою залишається проблема продовження його традицій у творчості
його послідовників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Творчість Брехта, який був не лише засновником епічного
театру, але й справжнім його реформатором, привернула до себе увагу багатьох науковців, серед яких
Вернер Гехт, Вальтер Гінк, Ганс-Тіс Леман, Ян Кнопф, Олександр Чирков, Євгенія Волощук та інші.
Багато "учнів" в НДР наслідували свого "вчителя" Брехта, але найуспішніше це вдавалося німецькому
письменнику, драматургу, перекладачу і віце-президенту академії мистецтв Гельмуту Байєрлю (19262005). У своїх ранніх творах (передусім "Die Feststellung" (1956) і "Frau Flinz" (1961)) він опирався на
політичний театр Брехта з його повчальними п’єсами, а також вірив у брехтівську діалектику мистецтва
та громадянську переміну. Своїми п’єсами "Die Feststellung", "Frau Flinz", "Johanna von Döbeln" і т.д він
прославляв соціалістичний устрій та його ідеологію, що сприяло створенню необхідної для держави
характеристики.
Але, незважаючи на достатньо велику кількість творів, постать Гельмута Байєрля залишається
практично невідомою для українського читача. Це зумовлено тим, що багато років він досліджувався,
переважно, як епігон Брехта, який створював свої п'єси, просто "перекручуючи" на свій лад праці свого
вчителя і наставника. Але, якщо детальніше розглянути його творчість, при цьому взяти до уваги
автобіографічну роботу "Die Köpfe oder Das noch kleinere Organon", яку він написав у 1974 році і яка є
фактично недослідженою, то можна помітити, що автор інтерпретує деякі поняття епічного театру посвоєму і наповнює їх новим змістом. Саме тому актуальність дослідження обумовлена необхідністю
проаналізувати п'єси Байєрля, аби виявити в них новаторські особливості автора.
Метою статті є ознайомлення із сюжетними особливостями п'єс Гельмута Байєрля та дослідження
його оригінальності у порівнянні з іншими драматургами.
Виклад основного матеріалу. Свій творчий шлях Гельмут Байєрль почав у 50-ті роки ХХ ст. В цей
час, будучи тісно пов’язаним із самодіяльними театральними колективами і навіть очолюючи драмгурток
у місті Кьотен (Анхальт), він написав декілька п'єс для драмгуртків, серед яких найвідомішими є
"Gladiolen, ein Tintenfass und eine bunte Kuh" (1953) і "Ein Wegweiser" (1953). Але чи не найбільшу
популярність Гельмуту Байєрлю принесла повчальна п’єса "Дізнання" ("Die Feststellung") (написана 1956
року, вперше поставлена у 1957 році), в якій він намагався використати брехтівський тип повчальних
п’єс в процесі виховання на селі. У порівнянні з драматургією Гайнера Мюллера повчальна п'єса
"Дізнання" Гельмута Байєрля в більшій мірі відповідала потребам в розважальному мистецтві, особливо
за рахунок комічних "ефектів очуження". П'єса "Дізнання" була задумана для самодіяльних театральних
колективів і ставилася на сцені понад 580 разів [1: 327].
Цією п’єсою Гельмут Байєрль чітко опирався на традиції епічного театру, незважаючи на те, що
багато критиків після смерті Брехта розглядали цей етап соціалістичної драматургії як повністю
© Анхим О. І., 2015
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завершений. Таким чином, прем’єра п’єси прагнула показати силу брехтівських теорій у зображенні
сучасних тем. Автор побудував свій сюжет п’єси навколо проблеми перетворення сільського
господарства. Його цікавили внутрішні процеси людей, їхні відношення один до одного і протиріччя в
суспільстві [2: 34].
У п’єсі з'ясовується, чому один із селян після втечі з НДР повертається назад і хоче все ж вступити в
сільськогосподарський кооператив. Селянин і голова кооперативу двічі розігрують перед загальним
зібранням жителів села – причому змінюючись ролями (згідно принципів епічного театру) – сцену, в якій
голова намагається затягнути селянина в кооператив. Члени кооперативу, учасники і глядачі театральної
дії поправляють або доповнюють головних героїв, які розігрують події п'єси. Мова йде про усвідомлення
того, що представляють собою соціалістична демократія і правильні взаємовідносини між робочим
класом і селянством. Глядачі залучаються в активне обговорення цих проблем. Неантагоністична
природа конфлікту, а також обмін ролями головних героїв дозволяє людям різних поглядів прийти до
спільного рішення [1: 327]. За допомогою переконливих аргументів про переваги кооперативу
("Genossenschaft ist für den Bauern der zugänglichste und verständlichste Weg des freiwilligen Übergangs zur
Großwirtschaft, mit der Genossenschaft errichtet das Dorf den Sozialismus" [3: 216]) , при цьому мирним
шляхом ("Denn alles kann man lösen friedlich hier in unserem Bereich" [3: 237]), голові кооперативу все ж
вдається переконати селянина у своїй правоті.
Ця драма, яка була поставлена спільно із режисером Хагеном Мюллер-Шталем, стала агітаційною
п’єсою для колективізації в сільському господарстві і відповідала всім вимогам правлячих партійних
інстанцій щодо "соціалістичного сучасного театру". Крім цього, п’єса дуже сподобалася публіці.
Австрійський письменник, режисер і театральний критик Арнольт Броннен після перегляду
"Дізнання" з великим оптимізмом говорив про віру у майбутнє театру з такою молоддю
(Гельмуту Байєрлю було тоді 31): "Eine Theaterstunde, aus der man endlich, endlich wieder mit Glauben an
unsere theaterschaffende Jugend gehen kann" [4: 60].
Важливим етапом у творчості Гельмута Байєрля став період із 1959 по 1967 роки, коли він став
працювати завідувачем літературною частиною і секретарем партійної організації у театрі
Бертольта Брехта "Берлінер ансамбль". Більш широкі можливості професійної сцени допомогли йому в
1961 році написати для Гелени Вайгель і всього театру свою найуспішнішу п’єсу "Пані Флінц" ("Frau
Flinz"), яка за сюжетом багато в чому нагадувала знамениту брехтівську драму "Матінка Кураж та її
діти", але події в ній були перенесені в середину XX століття.
Ця п’єса Гельмута Байєрля (під режисерством Манфреда Векверта) ставилася безліч разів в театрах
НДР. Навіть при повторній постановці, через 10 років після прем’єри, "Пані Флінц" приємно вражала
глядачів і залишалася справжнім театральним шлягером 60-70-х років XX ст. ("Theaterschlager im besten
Sinne des Wortes" [2: 34]). Завдяки великій популярності п’єса навіть вивчалася в школах.
У своїй книзі "Die Köpfe oder Das noch kleinere Organon" (1974) у дещо іронічній формі Байєрль
вказує на причини виникнення своєї п’єси "Пані Флінц", що є нічим іншим, ніж чисто прагматичним
трюком. Саме спроба створити свій власний ефект очуження, що було необхідною умовою для
досягнення авторитету у театрі, оскільки це вдавалося небагатьом ("Am Theater des Großen Rauchers gab
es ein ungeschriebenes Gesetz: Einem Kopf, egal, welchem, wurde erst dann Autorität zugebilligt, wenn er
bewiesen hatte, daß er den V-Effekt produzieren konnte. Einige wenige konnten es" [5: 10]) і прохання
Гелени Вайгель написати їй роль ("Schreibst mir a Rolln!" [5: 13]) стало ключовим у створенні цієї п’єси.
При написанні "Пані Флінц" Гельмут Байєрль керувався своїми власними методами і принципами,
але накладаючи їх на уже відому п’єсу Бертольта Брехта "Матінка Кураж та її діти". Таким чином, він
порівнює себе зі своїм вчителем, який у свій час на основі всесвітньовідомого роману Максима Горького
"Мати" написав однойменну п’єсу: "Warum nicht! Und warum nicht das tun, was der große Raucher so gern
und mit so großem Erfolg getan hatte: ein Stück von einem anderen nehmen und es umdrehen. Was, wenn ich als
sein Eleve mit ihm ebenso verführe? Es gelang bestens. Durch Umdrehung der Umdrehung (was nichts anderes
als ein V-Effekt ist) kam meine Grundgeschichte zustande" [5: 13]. Отже, за допомогою принципів "die
Umkehrung der Umkehrung" і "die Umdrehung der Umdrehung", при цьому взявши за основу працю
Бертольта Брехта, Байєрль створює власну п’єсу, яка приносить йому всесвітню славу.
В літературознавчих статтях 60-х років виникали дискусії відносно того, до якого жанру слід
відносити цю п’єсу: "чиста комедія", п’єса-парабола чи історична драма. Але відповідь на це питання,
ніби передбачаючи можливі суперечки, дав сам Бертольт Брехт ще всередині 50-х років, який говорив,
що театр, перш за все, повинен приносити задоволення і підстав для чіткого розмежування жанрів не
може й бути, оскільки події просто приймають трагічний чи комічний аспекти відповідно: "…besteht für
die scharfe Trennung der Genres kein Grund mehr. Die Vorgänge nahmen jeweilig den tragischen oder
komischen Aspekt an, es wird ihre komische oder tragische Seite herausgearbeitet" [2: 37]. Таким чином, у
п’єсі Гельмута Байєрля "Пані Флінц" можна побачити і параболічну структуру п’єси, і комічність, і
навіть історичність, яка досягається шляхом перенесення "перекрученої" фігури матінки Кураж у
конкретний проміжок часу з 1945 по 1952 в НДР.
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Свою п’єсу Гельмут Байєрль разом з колективом театру створив згідно з методичними приписами
Брехта, які передбачали дослідження реальності на основі того, чи події показують нову відповідь на
старі обставини чи стару відповідь на нові обставини. Флінц, мати п’яти дорослих синів, реагує саме постарому на нові обставини після 1945 року [2: 37]. Г. Байєрль розповідає про поневіряння сімейства
Флінц з іронічною брехтівською посмішкою. Він вірить, що мудра пані Флінц зуміє знайти своє місце в
новому житті.
Згідно традицій дидактичного театру, Гельмут Байєрль починає свою п’єсу з прологу, який повинен
звернути увагу глядачів на головне:
"Nun seht und staunt, wie eine Handvoll Leute,
Nicht weniger in schlimmer Not als damals ich
und ihr,
Mit Mühen, unvergleichbar Mühen heute,
Vergaßen jenes schlimme Ich – sie sagten: WIR.
Wollt ihr sie loben, müßt ihr wohl verstehn,
Sie als die großen Helden anzusehn" [6: 7].
Сюжет комедії повертається до задуму Брехта, що втілився в п'єсі "Матінка Кураж та її діти". Пані
Флінц хоче захистити своїх п'ятьох синів від активної участі в новому житті (соціалізмі), але терпить
"поразку". Сини долають застарілу самоізольованість сім'ї від суспільства, нав'язану їм матір'ю,
життєвий досвід якої не обіцяв їй від влади нічого доброго, і тоді з'ясовується, що саме участь у новому
житті створює їм умови для повного розкриття своїх здібностей. "Несвідома" революціонерка, як каже
про неї її друг і противник в суперечках Вайлер, пані Флінц знову і знову переконується в тому, що її
сімейна "партизанщина" проти нової влади виявляється або смішною, або приносить користь, але тоді
вже одночасно і їй і державі. Як і Кураж, Флінц покоряється силі обставин, але обставини ці нині такі,
що несуть із собою саме те, чого не змогла добитися матінка Кураж. Флінц не вчиться на "своїх
помилках", вона спочатку несвідомо сприяє революційним перетворенням, а потім і примикає до
революційного авангарду, бо це відповідає її прямим життєвим інтересам [1: 327].
П'єса, побудована у вигляді своєрідної хроніки подій, є широкою панорамою тогочасної сучасності,
вона не просто показує дійсність, а дає наочне, діалектичне зображення найбільш істотних умов,
суперечностей, конфліктів періоду переходу до соціалізму. Згодом Байєрль продовжив цю лінію своєї
драматургії [1: 328].
Комедія Байєрля "Пані Флінц" явилася вершиною драматургії тих років; крім того, цією роботою
автор, по суті, вже вийшов за рамки "дидактичного театру" [1: 327]. За цю виставу автор – Г. Байєрль,
режисер – М. Векверт, головні виконавці і весь колектив театру були нагороджені Національною
премією, а гра Вайгель отримала найвищу оцінку.
Подальші п'єси Гельмута Байєрля беруть свій матеріал із повсякденного життя людей. Тим самим
драматургічні твори Байєрля, зокрема цикл сцен "Історії тринадцятого" (1962) і п'єси "Іоанна з
Дьобельна" (написана в 1964 р, перша постановка відбулася в 1969 р), "Горлиця" (1974) і
"Зоммербюргер" (1976), відповідають загальним устремлінням літератури НДР за ідейно-художнім
осмисленням проблем соціалістичної демократії і взаємин між особистістю і суспільством у всій їх
суперечливій складності [1: 395].
Трохи менш успішною, але не менш вагомою була п’єса "Іоанна із Дьобельна" ("Johanna von
Döbeln"), в якій Байєрль намагався показати, що людина в соціалізмі є не лише важлива продуктивна
сила, але й важливий продукт.
Але, на жаль, п’єса отримала негативні відгуки критиків і публіки. Про причини провалу
висловлювалося багато літературних критиків і науковців. Вони вказували на складність сюжету і
засуджували Байєрля за те, що він користувався не певною поетичною моделлю як зразком, а
заглиблювався в саму історію. Однак це все не стосувалося фактичної суті проблеми, головна причина
полягала у характері зображення конфліктів, про що вказував сам Байєрль: "... Ich war vor Jahren in
Vorbereitung eines Stückes, Johanna von Döbeln", in einem Betrieb und habe da immer geguckt, wo eigentlich
Konflikte sind. Ich ging programmgemäß davon aus, dass Kollisionen und Konflikte, als Widersprüche, bei uns
nichtantagonistischen Charakter haben, und so sehr ich guckte, so sehr hinderte mich diese Brille, die
Schwierigkeiten selbst zu finden und zu gestalten" [2: 41].
Автор "Пані Флінц" продовжує розробляти теми свого вчителя Брехта, написавши п'єсу про дівчину
Іоанну Дайк, яка працює кур'єром на великому підприємстві, при цьому втручається у справи заводу,
вимагаючи справедливості. У цій п’єсі ми можемо знайти подібність із п’єсою-пародією Брехта "Свята
Іоанна скотобоєнь" (1932). За характером і описом героїня Байєрля має також багато подібного з
героїнею п’єси Бернарда Шоу "Свята Іоанна" Жанною д'Арк. Якщо у Бернарда Шоу героїчна аура
історичної Іоанни руйнується, а категорія величі зводиться до розуму, то у Байєрля йдеться про те, щоб
прославити розумність або простий здоровий глузд, буденність місця роботи перенести в історичну
важливість...
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Комедія Байєрля є важливою, хоч і не безпроблемною, спробою театрально зобразити робітничу
сферу і була присвячена труднощам соціалістичних буднів у народному підприємстві "Червоний
прапор". Цю комедію, так само як і п’єсу "Пані Флінц", поставив Манфред Векверт. Згодом Байєрль
залишив "сферу плановиків і керівників" і звертався все частіше до зображення робітників як "керівного
класу".
Що стосується проводження відмінностей при зображенні фігур, ретельного описування умов життя і
розкриття побутових конфліктів, – п’єса "Весельчак", прем’єра якої відбулася в Дрездені у 1974 році,
належить до найкращих робіт Гельмута Байєрля. Тут були показані індивідуальні і суспільні конфлікти,
які виникли внаслідок запланованої реорганізації виробництва на одному сталеплавильному заводі.
Добре знаючи виробничий процес і умови, за яких та чи інша перебудова може відбутися, робітники
почали висувати заперечення і говорили, що час для відповідних нововведень ще не прийшов [2: 43]. У
п’єсі "Весельчак" Байєрль перейняв у робітників їхню манеру висловлюватися, а також проблеми і
скомпонував гумористично жваві, сильні фігури з їхніми клопотами і радостями в роботі, в коханні, в
повсякденному житті.
Головним завданням п’єси було за допомогою драми наочно показати керівну роль робітничого класу
в державі. Таким чином, Байєрль ставить питання про відношення між керівниками і підлеглими, про
раціональну і гуманну дефініцію поняття прогресу і про внутрішньовиробничу суспільну думку. Також
автор ставить цікаві питання щодо значення соціалізму і для кого він потрібний: для машин чи для
людей: "Macht ihrn Sozialismus für die Maschinen oder für die Menschen?!" [7: 780]. Згодом, у 1979 році,
п’єса "Весельчак" була екранізована режисером Ральфом Кірстеном.
У своїх п’єсах Гельмут Байєрль показує себе розумним, здібним учнем Брехта, який продовжує не
лише драматургічні методи майстра, але й переймає фігури Брехта і розповідає їхні історії далі, хоч і за
інших суспільних обставин. Намагання перенести твори Брехта в сучасні умови і надати їм нового
значення (Матінка Кураж – Пані Флінц, Свята Іоанна – Іоанна із Дьобельна) все ж не звільняло від
всюдиприсутності майстра.
Протягом багатьох років Гельмута Байєрля за його творчість називали епігоном Брехта ("BrechtEpigone Helmut Baierl"). Але щоб підкреслити свою оригінальність і обґрунтувати свою відмову від
такого прізвиська, Байєрль у 1974 році пише автобіографічну книгу "Die Köpfe oder Das noch kleinere
Organon". Ця книга, яка написана у вигляді історій-спогадів, вважається однiєю з найбільших прозових
робіт автора, в якій, у дещо іронічній формі, він розповідає про період своєї роботи у театрі "Берлінер
ансамбль".
Розповідаючи веселі історії зі свого життя в "театрі великого курця" (так у книзі Байєрль називав
"Берлінер ансамбль"), автор показує своє відношення і до самого театру, і до Бертольта Брехта, який мав
на нього все ж дуже великий вплив.
У даній праці Гельмут Байєрль багато уваги приділяє опису працівників театру, серед яких
центральне місце посідають Бертольт Брехт, Манфред Векверт, Гелена Вайгель та ін. При цьому автор не
називає імен, а лише дає прізвиська: наприклад, Брехт виступає як "великий курець" ("der Große
Raucher"), Гелена Вайгель – як "шефиня" ("Prinzipalin"), Манфред Векверт – як "теоретичний голова"
("Theoretischer Kopf") та ін. Назви п’єс, які згадуються в книзі, також перекручені і мають, відповідно,
дотепні назви, наприклад, "Madam Muth und ihre Gören", "Matka", "Der Bleierwerb", "Witwe Zins" [8].
Особливу увагу Байєрль приділяє Брехту, якого він називає справжнім генієм і майстром ефекту
очуження, при цьому автор наводить безліч цитат свого вчителя, тим самим підкреслюючи його
авторитет і новаторство: "Kunst muß überhaupt mit Spaß geschehen" [5: 47], "…das Schicksal des Menschen
der Mensch sei…" [5: 107].
В такій же іронічній формі він говорить і про Манфреда Векверта, який намагався практично у
всьому наслідувати Брехта, при цьому був дуже розумний і відповідальний ("neben der Prinzipalin trug er
ja auch die gesamte künstlerische Verantwortung" [5: 38]), та про Гелену Вайгель (Prinzipalin), яка, окрім
того, що завідувала "театром великого курця", була прекрасною людиною ("Sie war ein großartiger,
lebenserfahrener Mensch von ausgeprägt farblichen Geschmack…" [5: 123]).
Байєрль звертає нашу увагу і на значення жесту, ефекту очуження, фабули та спостереження в театрі,
при цьому він навіть висуває своє бачення цих понять. Автор говорить також про високі вимоги до
розповідей, жартів, критики, які були дуже важливими при постановці п’єс. По закінченню кожної зі
своїх історій, автор звертається до читачів, даючи свою оцінку і показуючи своє відношення до
вищенаписаного. Наприклад, закінчуючи свою історію про ''боротьбу класів'', він говорить про особливі
потреби мистецтва в людях: "…Kunst braucht Menschen, Herrschaften, die sich erregen können und die sie
erregen kann" [5: 45]. Таким чином, своєю книгою Гельмут Байєрль дав можливість читачам заглянути за
куліси і відчути атмосферу, яка там панувала, а також ще раз підкреслив своє прагнення слідувати
інтересам соціалізму.
Висновки. Незважаючи на те, що п’єси Байєрля опиралися на епічний та дидактичний театр Брехта,
вони мали велике значення для розвитку соціалізму, про що неодноразово писалося в німецьких газетах.
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Східноберлінська національна газета ("Nationalzeitung"), наприклад, з великим ентузіазмом відреагувала
на ''нову'' драматургію, яка відповідала інтересам соціалізму і була такою необхідною у процесі
перетворення життя: "Dies ist Dramatik, die gebraucht wird, knapp und sachlich, humorvoll und aktiv,
unterhaltend mit hohem kritischem Nutzwert, direkt eingreifend in den schwierigen Prozeß der Umgestaltung
unseres Lebens... '' [4: 60].
У фаховому журналі "Theater der Zeit" стаття, яка була присвячена п’єсі Гельмута Байєрля "Die
Feststellung", закінчувалася словами: "Побільше таких п’єс!" ("Mehr solcher Stücke!") [4: 60]. У
центральному органі соціалістичної єдиної партії Німеччини "Нова Німеччина" критик Хенрик Кайш з
радістю говорив про "прорив для театру соціалізму'' [4: 60].
Суспільні протиріччя у Байєрля зводилися до одних лише проблем розуміння. В той час як у п’єсах
Мюллера робітники очужувалися у соціалізмі, то у Байєрля вони осміювалися, при цьому комізм виникає
у результаті сміхотворної відсталості людей, які не визнають нічого нового. І комізм, і гумор у Байєрля
принципово інші, ніж у Мюллера і Брауна. Беручи до уваги п’єси і автобіографічну розповідь Байєрля,
можна також побачити, що очуження у Байєрля є не таким, як у драматургії Брехта, тобто демонстрація
суперечливої поведінки чи відношень, а навпаки – велика єдність "очужується" в нього з уявними
протиріччями.
За вірність директивам партії Гельмут Байєрль був нагороджений різними нагородами: національною
премією НДР, премією імені Гете міста Берлін, орденом "За заслуги перед Вітчизною",
медаллю Йоганнеса Бехера та іншими.
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Анхим А. И. Гельмут Байерль и его театр.
В статье рассмотрено творчество и новаторство одного из последователей великого деятеля
культуры Бертольта Брехта: писателя, драматурга и переводчика Гельмута Байерля, личность
которого почти неизвестна украинскому читателю. Также представлен анализ основных произведений
автора и показано роль и значение его творчества в продолжении традиций брехтовского эпического
театра. Особое внимание уделено пьесам, в которых автор пытался показать взаимоотношения
между личностью и обществом, создавая тем самым необходимую для эпохи социализма
характеристику и подчеркивая свою оригинальность по сравнению с другими драматургами.
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Ankhym O. I. Helmut Baierl and His Theatre.
The article deals with the works and innovation of one of the Bertolt Brecht’s disciples Helmut Baierl, who was
a writer, playwright and translator and who is almost unknown to Ukrainians. The analysis of his major works is
presented in the research. The article reveals the contribution and the significance of writer’s works as the
continuation of tradition of Brecht's Epic Theatre. Special attention is paid to plays through which the author
tried to show the relations between the personality and the society, thus creating the characteristics that were
necessary for the period of socialism and emphasizing his singularity in comparison with other playwrights.
Nevertheless Baierl's plays were based on Brecht's Epic and Didactic Theatre; they played an important role in
the development of socialism, which was unnecessary in the process of life transformation. This article is aimed
at changing the unfair attitude to the gifted Bertolt Brecht’s disciple.
Key words: Berliner Ensemble, socialism, epic theatre, didactic theater, the "alienation effect", dramaturgy.
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ЕКСПРЕСИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ НА ВЕБ-САЙТАХ МІСТ
У статті представлено приклади невербальних маркерів, які фокусують та утримують увагу
адресата на веб-сайтах міст. Проаналізовано експресивний потенціал невербальних засобів, що
використовуються у формуванні та реалізації конкурентного потенціалу міста у віртуальній
комунікації. Обґрунтовано доцільність використання графічних засобів у популяризації інформації на
веб-сайтах міст. З’ясовано семантичні особливості використання кольору, що у комбінації з
вербальними одиницями сприяє здійсненню більш ефективного впливу на реципієнта.
Ключові слова: конвергенція, знакова система, веб-сайт, іконічний елемент, колір.
Постановка проблеми. Перетворення, які відбулися в останні десятиліття, відображаються не лише в
словотворчих процесах, але й позначаються на інноваційних технологіях впливу, які здатні переконати
споживачів у "потребі придбати товар". В інформаційному суспільстві медіасередовище починає
розглядатися не лише як цілком самостійна реальність, але і як певна кодуюча система, що живе за
власними законами [1: 25].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У становлення і розвиток віртуального простору, аналіз
його основних елементів, завдань та концепцій внесли вклад роботи Т. Нельсона, М. Субботіна,
Ю. Хартунга, С. Стройкова, О. Клочкової, Н. Коломієць, О. Барст, А. Загнітко та ін..
Мета статті полягає у виокремленні та описі невербальних маркерів, що використовуються на вебсайтах з метою популяризації міст. Поставлена мета визначає завдання статті: 1) проаналізувати
експресивний потенціал невербальних складових веб-сайтів міст; 3) описати взаємодію іконічних і
мовних засобів передачі інформації, що вживаються у віртуальній комунiкації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Конвергенція розглядається як процес "злиття",
"взаємопроникнення", "наближення" [2: 282] різних теорій і практик, як взаємоуподібнення способів
діяльності і дій. Зокрема, у теорії медіакомунікації поняття конвергенції у широкому значенні слова – це
не тільки синтез традиційних і нових медіа, а й своєрідний синтез культури виробництва і споживання
інформації, який "включає контент на різних платформах ЗМІ" [3: 7–8]. Внаслідок конвергенції
традиційних засобів масової комунікації й Інтернету виникло всесвітнє високо конкурентне середовище
обміну інформаційними ресурсами, орієнтоване на інтереси й потреби споживачів [4: 1]. Так,
стимульований ІКТ-революцією, процес конвергенції уможливлює масове поширення інформації для
цільових і нецільових аудиторій, маніпулюючи людською свідомістю через зображальні засоби та інші
знакові утворення, які відіграють значну роль у розвитку нового сприйняття дійсності. Однак,
О. В. Соловйов наголошує на тому, що "знаки, які сприймаються творчою, свідомою аудиторією,
зустрічаються скептицизмом і сумнівом і, отже, легко інвертуються, реінтерпретуються і відхиляються
від свого передбачуваного значення" [1: 20].
Здатність міст конкурувати на міжнародному рівні надзвичайно велика, оскільки місто з позиції
семіотики – це, з одного боку, текст, а з іншого, механізм породження текстів. Інтеграція різних
семіотичних систем, їх креативне та органічне поєднання сприяє лідерству міста у конкурентній боротьбі
і дозволяє "бренду" вільно та безперешкодно спілкуватися зі своїми прихильниками у глобальному
реальному та віртуальному просторі.
Роль комунікації в ефективному позиціонуванні країни, міста, товару, послуги і т.д. є важливою, адже
вона уможливлює глобальну інтеграцію людства й забезпечує сталість та самобутність окремих
національних утворень, ефективне соціальне управління й майбутні перспективи [5: 23]. В умовах
нестримного розвитку все новіших форм комунікативної взаємодії засоби комунікації розглядаються як
основа ефективних брендинг технологій, оскільки вони конструюють як соціокультурний простір міст,
так і впливають на популяризацію іміджу міста та підвищення індексу міста у рейтингу CBI.
Сучасні технології надають можливість акумулювати різноманітні дані у великому обсязі. Таким
чином, з’являється можливість комбінувати інформацію різних знакових систем: текстів, зображень,
відеофрагментів і т.д., що стають компонентом критичного мислення (advanced critical thinking) Інтернеткористувачів. Поєднання різних семіотичних кодів при створенні веб-сайтів міст пояснюється загальною
тенденцією до креолізації віртуального простору. Прагматична поліфункціональність веб-сайтів міст
виражається не лише шляхом лексико-синтаксичного наповнення, а й іконографічними елементами, що
незмінно супроводжують такі тексти.
Досить часто при створенні веб-сайтів використовують айдентику міста або країни, якій воно
належить – герб, символи або їх елементи (Рис. 1, Рис. 2).
© Білюк І. Л., 2015
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Рис. 1. Веб-сайт міста Рим

Рис. 2. Герб міста
Рим

Такі іконічні елементи використовуються на веб-сайтах міст, зазвичай для підвищення прагматичного
впливу, що зумовлено їх інгерентною достовірністю, персуазивністю та високим асоціативним
потенціалом. Використання графічних елементів гербів, символів міст на сайті є запорукою того, що у
майбутньому натрапивши на таку емблему у комунікативному просторі, користувачі зможуть згадати,
якому місту вона належить.
Важливою ознакою вдалого дизайну веб-сайту є внутрішня узгодженість усіх складових компонентів,
таким чином, що вони створюють певне обличчя компанії та відбивають імідж бренду в цілому [6: 135].
Це пояснює той факт, що більшість великих компаній розділяють інформацію про свою продукцію на
певні логічні блоки, розміщують та структурують її в однаковий або подібний спосіб на всіх сторінках
сайту, застосовують певні кольори та шрифти для оформлення та сегментації тексту тощо [6: 149].
Наприклад, дизайнери сайту столиці Естонії (Рис. 3) заголовки тематичних рубрик (Topics, Contacts,
Map) контрастно поєднують з закладками на світло-сірому фоні, що полегшує сприйняття вербальної
інформації.

Рис.3. Офіційна сторінка міста Таллін
Це дозволяє користувачам швидко знаходити необхідну інформацію (Transport; City Administration;
Tourist Information; General Information; Registration; Health and Social Welfare; Culture, Leisure, Sports;
Education; Environment; Taxes; Services A-Z.), спрямовану на створення певного настрою, тобто на емоції
адресата. У центральній частині досліджуваного веб-сайту (Most Popular Keywords, Virtual Service Desk)
гіпертекстові посилання виділяються синім кольором і підкреслюються. Використання синього кольору
для гіперпосилань та заголовків новин (News) може викликати асоціації з країною в цілому, оскільки це
один з кольорів національного прапору Естонії.
Колір, як і будь-який образ, несе в собі певний предметний зміст [7: 167], викликає стійкі асоціації,
надає позамовну інформацію, що істотно впливає на емоційний настрій відвідувача сайту. Так, на
офіційній сторінці міста Нью-Йорк (Рис. 4) спостерігаємо комбінацію жовтого – кольору сонця, світла і
радості з чорним – кольору ночі, темряви, яка створює контраст на сайті, а тому швидко привертає увагу,
фіксує погляд відвідувача на інформації, залучає до діалогу. Зокрема, П. Яньшин вважає, що "жовтий
колір приваблює енергійних людей, схильних до ризику, але в той же час прагматичних, які віддають
перевагу конкретним цілям" [7: 61].
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Рис. 4. Офіційна сторінка міста Нью-Йорк
Наприклад, червоний знак
, використаний для презентації інформації про "Parking", має
"сигнальний характер" [8: 30], оскільки безпосередньо вказує на терміновість, спонукає реципієнтів до
дії. Блакитний колір і відповідний іконічний компонент
сприяє правильній інтерпретації рубрики
"Schools", оскільки блакитний зазвичай асоціюється з майбутнім, новизною і т.д.. Наявність розділу
"Garbage and Recycling" на сайті міста Нью-Йорк надає інформацію про прихильне ставлення
муніципалітету мегаполісу до охорони навколишнього середовища. Візуальний компонент зеленого
кольору
відповідає назві рубрики, тому що переважно створює пряму асоціацію з природою,
здоров’ям. Побудована з урахуванням впливу на людину, колірна гама сайту сприяє засвоєнню
зображення його користувачами. Контрастне поєднання білого та чорного кольору для рубрик сайту
допомагає відвідувачам зосередитись та змушує їх ознайомитись з запропонованою інформацією.
Так само як і шрифт, колір допомагає виокремити рівні інформації (заголовки, підзаголовки,
основний текст) або інформаційні секції, створює взаємовідносини між елементами сайту. Зауважимо,
що кольорове оформлення сайту канадського міста Торонто (Рис. 5) не випадкове, оскільки
пріоритетним напрямком стає популяризація руху, розвитку, динаміки, з якими зазвичай асоціюються
синьо-блакитні відтінки. Зокрема, Г. Браем наголошує, що "синій колір як символ єдності і циклічності
всього сущого втілює вічний кругообіг буття" [8: 42].

Рис. 5. Офіційна сторінка міста Торонто
В першу чергу увагу привертає кольоровий поділ рубрик, і лише тоді – їх розташування в нижній
частині сайту. Наприклад, використання темно-жовтого (кольору гірчиці) є символічним для розділу під
назвою VISITING TORONTO, оскільки йому "віддають перевагу люди, які незадоволені своїм домом і
шукають щастя в далеких подорожах" [9]. Швидко зорієнтуватися на сайті також допомагають слова,
виділені жирним шрифтом відповідним кольором, у підзаголовках рубрик: News for residents and new
Canadians; Helping you operate and grow your business and invest in opportunities; How to get around,
what to do and where to go; Get involved with your City та ін.. Поділ інформації на блоки, розміщення та
упорядкування її в однаковий спосіб полегшує навігацію на сайті, здійснює естетичнй вплив на
відвідувача.
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Дизайнер повинен не просто бути "модним", а враховувати як архетипні установки людини, так і
приховану неусвідомлювану символіку кольорів [8: 157]. Наприклад, дизайнери сайту Сіднея обрали
кольори, що не тільки викликають позитивну реакцію, емоції в людини, а й повністю відповідають
змісту рубрик сайту (Рис. 6).

Рис. 6. Офіційна сторінка міста Сідней
Червоне виділення розділу Live відразу привертає увагу, налаштовує на рішучість, викликає бажання
дізнатися інформацію. Помаранчевий (Explore) – колір активності, що здатний викликати прилив сил і
енергії, сприяє підйому настрою. Цей колір втілює "життєву позицію, при якій людина, в першу чергу,
прислухається до свого серця і відкрита оточуючим" [8: 87]. Синій, фіолетовий кольори та їх відтінки
(Learn, Business, Development, Vision) допомагають сконцентруватися й асоціюються, як правило, з
інтелектом, знаннями, наполегливістю, самовідданістю і т.д.. Рубрика Community зеленої колірної гамми
налаштовує адресата на отримання інформації про надання адміністрацією міста послуг оздоровчого
характеру, забезпечення соціального захисту населення. Вибір зеленого кольору для розділу Community
відповідає його контентному змісту, оскільки до уваги користувача запропонований матеріал про
Community services, Community support, Grants and sponsorships, Participation, Safety. Так, в даному
контексті зелений колір виявляється синонімічним поняттю "безпека". Чорний колір (Сouncil) у даному
контексті – колір престижу уряду міста. Він допомагає зосередитися та сконцентруватися на корисній
адміністративній інформації: about council, forms and publications, responsibilities, news and updates.
Висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок. Таким чином, ґрунтовною
особливістю досліджуваних сайтів є невіддільність вербальних та невербальних елементів як на
структурному, так і на семантичному рівні. Вербальна інформація виконує ідентифікуючу, дескриптивну
функції і завжди супроводжується зображальними елементами, які здійснюють естетичний вплив на
адресата. Перспектива подальшого дослідження полягає у вивченні експресивного потенціалу шрифту, а
також аналіз способів конвергенції елементів різних семіотичних систем на веб-сайтах міст.
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Билюк И. Л. Экспрессивный потенциал невербальных компонентов на веб-сайтах городов.
В статье представлены примеры невербальных маркеров, которые фокусируют и удерживают
внимание адресата на веб-сайтах городов. Проанализирован экспрессивный потенциал невербальных
средств, используемых в формировании и реализации конкурентного потенциала города в виртуальной
коммуникации. Обоснована целесообразность использования графических средств в популяризации
информации на веб-сайтах городов. Выяснено семантические особенности использования цвета, что в
комбинации с вербальными единицами способствует осуществлению более эффективного воздействия
на реципиента.
Ключевые слова: конвергенция, знаковая система, веб-сайт, иконический элемент, цвет.
Bilyuk I. L. Non-verbal Components' Expressive Potential on Websites of the Cities.
The research deals with the phenomenon of non-verbal markers that focus and hold the attention of the
addressee on the website. The materials of the research are nonverbal markers, namely visual elements and
color, which are essential for modern website designing. The article focuses on the peculiarities of visual
identity elements of the city on the website. Thorough attention is paid to the expressive potential of the color.
Semantic features of the use of color are clarified. The viability of graphic means usage is analyzed. The
scientific method used (lexical-semantic analysis) entails study of selected non-verbal units’ features; allows to
interpret non-verbal means based on contextual analysis. Method of contextual-interpretive analysis is used to
interpret non-verbal elements, mainly color, in the specific context and to identify the nature of the interaction
between verbal components and color on the website. The results obtained state that a fundamental feature of
the researched sites is the inseparability of verbal and non-verbal elements, at both structural and semantic
level. Thus, in combination with verbal units non-verbal means facilitate the implementation of more effective
influence on the recipient. The conclusions made can be used to enhance theoretical ideas of the theory of
discourse, communication, pragmatics, as well as marketing and imagology. Study of the principles of the
communicative interaction between the non-homogeneous components, their semantic peculiarities and
expressive potential deepens the concept of symbolic linguistic theory.
Key words: convergence, sign system, website, iconic element, color.
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''ТЕАТР-ВАМ-В ОБЛИЧЧЯ''. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ (НА МАТЕРІАЛІ ДРАМАТУРГІЧНИХ
ТВОРІВ КЕРІЛ ЧЕРЧІЛ)
У статті розглянуто механізми, за якими втілюються основні ідеї ''театру вам-в-обличчя'' в окремих
творах драматургині. Предметом статті постає втілення ідей ''театру-вам-в-обличчя'' в
драматургічних творах Керіл Черчіл. За основу взято п’єси ''Хмара № 9'' та ''Любов та інформація''. В
роботі розкрито і обґрунтовано основні ідеї, які наближають ряд драматичних творів Черчіл до
ексцентричних п’єс провокаційного театру Сари Кейн. Стаття являє собою теоретико-літературний
аналіз, реалізований з метою визначити самобутність та унікальність втілення творчої особистості
драматурга в контексті класифікаційних утворень. Висновки статті підтверджують тенденцію, яка
призводить до того, що драматургія Черчіл все частіше виривається зі звичайного алгоритму
постмодерного театру, при детальному аналізі, проявляючи риси, раніше не властивих їй утворень. До
них відносяться принципи ''театру-вам-в обличчя'', театру абсурду та театру загрози. Втілення в
творчості британської драматургині основних концепцій вищезазначених шкіл дозволяє говорити про
переосмислення традиційних поглядів на літературні класифікації.
Ключові слова: ''театр-вам-в обличчя'', театр абсурду, театр загрози.
Актуальність. Драматургія Керіл Черчіл просякнута атмосферою різкої політичної рефлексії та
феміністичних студій. Драматургиня пише п’єси, які являють собою маніфест постмодерної драми.
Політична проблематика тут поєднується з інтертекстуальністю, неоінтерпретацією античних сюжетів,
колажем та метадраматичністю. Авторку найчастіше зараховують до сучасного постмодерного
політичного та феміністичного театру, а її п’єси відрізняються актуальною та різкою соціальною
проблематикою. Однак, поряд з такими роботами зустрічаємо непомірний масив драматичних творів, які
потребують детального дослідження та аналізу, оскільки являють собою нові підходи та шляхи втілення
авторських ідей.
Мета статті – визначити принципи ''театру вам-в-обличчя'' та принципів театру абсурду, які втілені в
драматичних творах К. Черчілл. Для досягнення цієї мети необхідно виконати такі завдання:
 проаналізувати п’єси К. Черчіл, визначивши ті принципи, що корелюють з ''театром вам-в-обличчя'',
театром абсурду, театром загрози;
 розкрити різнобарвність авторських підходів у творенні драматичних творів.
Виклад основного матеріалу. Серед таких зустрічаємо п’єсу ''Кохання та інформація'', яка являє
собою фрагментарій, що складається з безлічі не пов'язаних між собою сюжетів. Всі фрагменти являють
собою цупкі монологи абсурдистських персонажів того ж Беккета, які бурмотять собі під ніс монотонні
фрази, що безупинно повторюються і накладаються одна на одну. Так, п’єса відкривається фрагментом
під назвою ''Секрет'', де представлені обрамлені в переривистий монолог, сумніви людини, що
намагається відкрити таємницю. В результаті, зважившись на це, читач не дізнається про суть сповіді,
але лише її жахливі наслідки. Наступний короткий фрагмент ''Перепис'' представляє роздуми людини
щодо телефонних дзвінків, які прямують від різноманітних колцентрів, що проводять опитування
користувачів. За тим слідують душевні терзання фанатки, серце якої розривають непереборні почуття до
свого кумира, фрагмент ''Катування'' – це роздуми ката над результативністю своїх дій по відношенню до
жертви, а уривок ''Експеримент'' – це монолог вченого, який досліджує нервову діяльність мізку курчат,
проводячи над ними різноманітні біологічні досліди. Таких різнопланових сюжетів у п’єсі налічується
близько 50, кожен з яких висвітлює певний, часто дріб’язковий момент в житті людини. Так маємо
фрагмент ''Мати'', що оповідає історію про те, як сестра хлопчика зізнається, що вона йому насправді не
сестра, а справжня мати, а ту, котру він такою називав, є його бабусею. За ним слідує діалог звільненого
та шефа, де перший звинувачує останнього в тому, що той звільнив його, використовуючи електронну
пошту. Варто зауважити, що всі фрагменти достатньо короткі, і займають не більше 5 – 10 реплік з боку
кожного, або ж 10 реплік монологу. Переважна більшість монологів являють собою яскраву
маніфестацію техніки потоку свідомості, де мимовільні внутрішні поривання героїв вириваються
назовні, утворюючи потік незв’язного мовлення. Простежимо це на прикладі фрагменту ''Самітник'': ''все
в порядку бачиш все добре я йому збрехав все добре я їм зовсім нічого про себе не сказав все добре я
впевнений що все добре я впевнений все добре'' [1: 28].
Окрім того, що монолог героя скоріше нагадує думки, аніж структуровану розповідь, самі речення не
виділяються розділовими знаками. Подекуди деякі розділові знаки присутні, однак монолог від цього не
втрачає ефекту внутрішнього заціпеніння та примарного сковзання думки. Більше того, авторка не
© Дмитрієва І. В., 2015
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починає нове речення великими літерами. Таким чином, репліки обох мовців зливаються в один потік
імітації внутрішнього мовлення людини. Простежимо на прикладі фрагменту ''Голос Бога'': ''Я молився
про це вголос іноді вголос, іноді просто мовчки слова були чутні, я молився подумки якщо хочете,
подумки в душі тобто іноді вголос, а іноді іноді просто в тому стані, в якому я молився''[1: 28].
Монологи більшості персонажів нагадують беккетівського Креппа, який меланхолічно роздумує над
прожитим життям, або ж славнозвісні, яскраво освічені уста героїні п’єси ''Не я'', яка буркотливо і
незв’язно сповідується на сцені. Цікаво, що деякі фрагменти цієї п’єси-мозаїки, окрім театру абсурду,
взагалі відсилають до гіпернатурального, конфронтаційного ''театру вам-в-обличчя'', де табуйована,
вульгарна лексика та аморальна, непристойно-еротична поведінка персонажів є нормою. Звернемося до
фрагменту ''Фанатка'', де почуття прихильниці, які адресуються кумиру, зодягаються в
гіпернатуралістичну форму з елементами катувань, батьковбивства, суїциду, надприродніх форм
самокатувань: ''Так люблю його люблю більше, ніж ти я б вистрибнула з вікна ковтала б вогонь руку собі
відрізала їла собаче лайно вбила б мати їла котячий корм'' [1: 6].
Дещо схожі образи, однак ще більше інтенсифіковані, прослідковуються у зачинательки сучасного
руху ''театру вам-в обличчя'' Сари Кейн. Драматургиня, яка покінчила життя самогубством у віці 27
років, залишила потужний творчий доробок, який і на даний час трактується як неприкритий виклик
традиційному театру та драматургії. П’єси Кейн переповнені сценами статевих зносин, канібалізму та
насилля, лексика кишіє табуйованим сленгом. Так, виїдання очей солдатом нещасному Яну в п'єсі
''Підірвані'' та відрізання кінцівок та заміна їх місцями в п’єсі ''Очищені'', вбивство дочки батьком в п’єсі
''Любов Федри'' дещо перегукуються з прагненням фанатки в п’єсі ''Любов та інформація'' Черчіл
вчинити самогубство, відрізати собі кінцівку та вбити матір заради божевільного почуття кохання.
Цікаво, що Девід Крейг у передмові до збірника п’єс Сари Кейн, коментуючи мотивацію героїв до таких
шокуючих дій відзначить, що в п’єсі ''Очищені'', де місце дії нагадує заклад, де проживають жертви
лікаря-мучителя Тінкера, який з особливою жорстокістю знущається над своїми піддослідними,
відрізаючи їм частини тіла, змушуючи їх переодягатися в одяг один одного, наказуючи підкорятися його
волі, ''кожен ув'язнений закоханий в іншого, але Тінкер з особливим садизмом перевіряє почуття кохання
кожного, для того, щоб дізнатися його межу… змушує персонажів терпіти особливу біль з метою
дізнатися, яку владу кохання має над ними'' [2: 12]. Така ж мотивація до відчайдушних дій
прослідковується у фрагменті ''Фанатка'', де соліквой дівчини гучно перегукується з мотивацією
персонажів п’єс Сари Кейн.
Показовою у втіленні техніки ''театру вам-в-обличчя'' постає п’єса ''Хмара номер 9''. Поділена на два
акти, п’єса оповідає історію однієї родини, де в першому акті ведеться дія часів колонізації Африки
Вікторіанської епохи Британською імперією. Клів – адміністратор колонії та його дружина Бетті
проживають разом з сином, семирічним Едвардом та двохрічною донькою Вікторією. Їм прислуговує
чорношкірий африканець Джошуа, який за вказівок драматургині, має бути втілений на сцені
світлошкірим актором, скоріше як знак втрати чорношкірим власної ідентичності і результатом впливу
білих на його свідомість. Такі ж ремінісценції продовжуються з втіленням персонажу героїні Бетті, яку
має втілювати на сцені чоловік, а роль семирічного сина Едварда має грати жінка. Окрім них, в будинку
проживають мати Бетті - Моуд та гувернантка Еллен. Колонізовані племена починають бунтувати, тому
в домі шукають прихистку вдова місіс Сандерс, з якою Клів матиме інтрижку та дослідник Гаррі Беглі,
який, як виявляється в ході дії, розбестив Едварда, вступивши з ним в статевий зв'язок, а також Джошуа.
Дізнавшись про нетрадиційну орієнтацію Гаррі, Клів змушує його взяти шлюб з гувернанткою Еллен,
яка теж має гомосексуальні поривання до Бетті. Другий акт датується 1979 роком, хоча для героїв з
попереднього акту пройшло лише 25 років. Бетті кидає Кліва, її син Едвард має хлопця Геррі, а Вікторія,
будучи одружена з Мартіном, і народивши сина Томмі, ніяк не може зважитись кинути чоловіка заради
своєї дівчини Лін, яка має дочку Кейті. Більше того, в п’єсу час від часу проникають персонажі з
попереднього акту: Клів, Едвард-хлопчик, Бетті, яка наприкінці обіймає себе з першого акту. Показовим
в контексті реалізації прийомів ''театру вам в обличчя'' у драматургії Черчіл є наявність вульгарної
лексики, татуйованих слів, сцен насилля, статевих зносин, нетрадиційних їх варіантів втілення. Так, в
першому акті, Гаррі та Джошуа вирішуються провести ніч разом: ''Гаррі: Ходімо в сарай і займемось
коханням. Це не наказ. Джошуа: Так, добре'' [3: 262].
Після цього персонажі поспішають в сарай і звісно, можна припустити, що ексцентрична
драматургиня, могла дозволити собі референції до таких дій, але не реалізацію їх на сцені, що характерно
для драматургів сучасної хвилі ''театру вам-в-обличчя''. Однак, у другій дії, Едвард, Лін, Вікторія
фактично ґвалтують Мартіна, а дія відбувається на за кулісами, а на очах читача і потенційного глядача.
Так, Вікторія намагається провести магічний ритуал і викликати давню язичницьку богиню, про яку ще в
першому акті Джошуа розповідає маленькому Едварду. Богиня існувала з самого заклання світу, яка
''створила і зірки, і сонце, і землю''[3: 279]. Отож, до Вікторії приєднуються Лін та Едвард, і вона,
буркочучи незрозумілі слова та імена, продовжують обряд. Однак, посеред ритуалу в кімнату входить її
чоловік – Мартін, і ''вони вскакують на Мартіна, зіштовхують на землю і починають займатися з ним
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коханням'' [3: 310]. Така красноречива сцена гіпернатуральності та відкритості сексуальних стосунків на
сцені є чіткою характеристикою саме ''театру вам-в-обличчя''. Найбільш відомий теоретик цієї школи так
характеризує ефект, який вона екстраполює на публіку: ''драма, яка хапає публіку за горлянку і трясе до
того часу, поки вона не зрозуміє сутності того, про що йдеться'' [2: 4]. Сіерз також називає його театром,
який глибоко впливає на аудиторію, такі п’єси ''використовують тактику шоку….тому що
послуговуються новим тоном чи структурою, або тому, що являються собою щось більш сміливіше або
експериментальніше, ніж те, до чого звикли глядачі'' [2: 4]. Загальноприйняті моральні норми співжиття
між подружжям та людьми у п’єсi Черчіл стають перевернутими з ніг на голову. Як у першому акті Клів
зраджує дружині з вдовою Сандерз, Еллен, її гувернантка закохана в його дружину Бетті, містер Гаррі
зваблює малолітнього Едварда та втягується в гомосексуальні стосунки з чорношкірим прислужником
Джошуа. То в другому акті ці ідеї набувають більш яскравої маніфестації, де Едвард вже не приховує
нетрадиційного зв’язку з своїм хлопцем Геррі, а Вікторія, дочка Бетті та Кліва, кидає чоловіка заради
своєї дівчини Лін. Сама ж Бетті у другому акті розповідає як з плином років вона навчилась технікам
самозадоволення, які були помічені її матір’ю в дитинстві, і за що вона була жорстоко відлупцьована.
Тільки з плином років Бетті все-таки повернулась до давньої, достатньо відвертої звички. Таким чином
драматургиня була недалека від сучасного ''театру-вам-в-обличчя'', який ''cтавлячи під сумніви моральні
норми, сміливо дивиться в очі традиційним уявленням про те, що може або повинно бути показано на
сцені'' [2: 4]. Прагнення Едварда у першому акті та постійні прохання до Гаррі знову повторити статевий
акт, або ж пропозиції Вікторії на виду у всіх вступити з своїм чоловіком в оральний зв'язок, та оргія
знову відсилають до провокаційного театру Сари Кейн та Марка Равенхіла, який ''проникає в
найпримітивніші почуття, розбиваючи табу, згадуючи заборонене, створюючи дискомфорт'' [2: 4].
Важливим є те, що він відкриває нам нашу істинну сутність. Так споглядання натуралістичних,
відвертих сцен, які оголюють людську сутність, проникають в найінтимніші куточки приватного життя
не дозволяють ''нам сидіти і неупереджено споглядати те, що ми бачимо, ''театр вам-в-обличчя''
торкається наших емоцій, проповзуючи нам під шкіру'' [2: 4].
За словами Алекса Сіерза, дійсно нескладно визначити приналежність п’єси до цього типу театру:
''мова, як правило, брудна, персонажі говорять на заборонені теми, займаються сексом, принижують
один одного, переживають неприємні емоції, набувають насильницьких рис'' [2: 5]. Насилля є складовою
категорією п’єси Черчіл. Постійні побиття Едварда матір’ю, тому що він ніяк не хоче віддавати ляльку
Вікторії, з якою постійно грається перегукуються з побиттям Кейті своєю матір’ю Лін, а також нападом
на неї банди хлопчаків.
Окрім цього, Черчіл також є автором творів, які можна назвати антидрамами, однією з таких є п’єса
''Блакитне серце'' (1997), яка складається з двох частин: ''Бажання серця'' та ''Блакитний чайник''. Так
Дарен Гоберт, аналізуючи творчий доробок Керіл Черчіл відмітить, що ''Черчіл використовувала такий
же ж термін [антидрами]…, описуючи свої ''Бажання серця'' та ''Блакитний чайник''[4]. Вони достатньо
співзвучно корелюють з театром абсурду Беккета, Йонеско та театром загрози Гарольда Пінтера, де
антивмотивованість героїв, нівеляція мовою та безсюжетність слугують атрибутами абсурдистських
драм. Так, п’єса ''Бажання серця'' оповідає про підготовку зрілого 60-літнього подружжя Брайана та Еліс
до приїзду їхної 35-річної дочки Сьюзі з Австралії. Разом з ними знаходиться сестра чоловіка Мейсі,
тітонька Сьюзі. П'єса розпочинається з того, що жінки пораються на кухні і в кімнату входить Брайан,
надягаючи светр. Однак, за вказівками авторки, з цього моменту п’єса перемотується назад, і всі герої
повертаються у вихідні положення, починаючи з порання на кухні жінками. Таких перемотувань назад в
п’єсі налічується до 25, які можуть повторюватись, або неочікувано завершуватись. Багато в чому п'єса
завдячує досвіду театру абсурду,адже персонажі просто стиснуті кліщатами в коло, з якого не мають
змоги вирватися, оскільки кожна сцена переграється по декілька раз, закінчуючись абсурдними
витівками. Так, крізь двері в будинок може забігти гамірливий натовп дітей, двоє озброєних чоловіків,
які розстрілюють всіх присутніх, або ж гігантська пташка. Окрім того, п’єса навіть відсилає до
детективного розслідування, оскільки в одному з варіантів-програвань п’єси, Брайан з жінками
обговорюють тіло в саду, так Еліс захищає наявність в кожного алібі, стверджуючи: ''Я не знаю, чому ви
повинні діяти, ніби ми в чомусь винні, коли це не має нічого спільного з ким-небудь з нас, за винятком
того ,що тіло було знайдено в нашому саду, воно було скинуто кимось в наш сад, це всім відомо'' [4].
Звідки взявся труп в саду і що з ним сталося далі – невідомо, оскільки при перемотуванні п’єси, автор до
цього моменту більше не повертається. Однак, кожного разу п’єса перемотується, розігруючи все нове
розсортування діалогів та подій. Мова, якою послуговуються герої чітка, лаконічна, однак поверхнева.
Такі діалоги відсилають до ''пінтереску'' та драматургічних прийомів раннього Гарольда Пінтера, Джон
Прайс з цього приводу відмітить, що ''безліч паралелей між ранніми п'єсами Черчіл і мовним стилем
Пінтера можна розглядати як вроджену особливість її драматичної мови. [Рубі] Конн, яка відмітила
''пінтерсектичне'' використання ''слова, ритму та жесту'' підкреслює, лінгвістичні подібності двох
драматургів …Черчіль наслідувала, зміцнила, а потім перетворила цей стиль у свій власний'' [5]. П’єси
Пінтера, які порівнюються з великою кімнатою, ззовні якої чатує загроза співзвучно корелюють з
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''Блакитним серцем'', де самі батьки з тривогою очікують приїзду своєї власної дочки, ніби бояться
зустрітися з нею, з силою, яка втрутиться в звичний плин речей ззовні і змінить їх. Так, Еліс говорить
Брайану: ''Еліс: Я не бачу, що ти задоволений, ти виглядаєш роздратованим. Мейсі: Метрополітен
достатньо швидкий. Впевнена, вона буде тут вчасно'' [4]. За тим в кімнату неочікувано вривається шумна
зграя дітей, символічно вказуючи на реакцію від приїзду дочки. Після перемотки, а також попереднього
діалогу і декількох фраз в кімнату вривається п’яний брат Сьюзі Левіс, якого всі намагаються
випровадити за двері. За третім перемотуванням подій, Еліс просить Брайана гарно ставитись до дочки:
''Все що намагаюсь тебе попросити – це ставитись до неї добре'' [4]. За тим в кімнату замість Сьюзі
вривається двоє озброєних чоловіків, які всіх вбивають. Окрім того, леймотив чужинців, будучи
характерний для драматургії Пінтера, в творчості Черчіл проявляє себе в достатній повноті. Так, сама дія
відбувається в закритій кімнаті, ззовні в яку з періодичною циклічністю вривається натовп дітей, при
переграванні п’єси з'являються двоє чоловіків, які застрелюють всіх присутніх, величезна пташка, за тим
неочікувано приїздить подруга Сьюзі, яка повідомляє їм, що вони (дівчата) проживають разом. Окрім
того, тіло мертвої людини за межами будинку ще більш однозначно маніфестує ідею загрозливої
дійсності поза межами затишної кімнати. Такий же ж страх зовнішньої загрози за межами будівлі
охоплює пінтерівських персонажів. Згадаймо п’єсу ''Кімната'', яка оповідає про зріле подружжя. Роза,
виряджаючи Берта в дорогу наповнює діалог різноманітними ремарками про їжу, погоду, намагаючись
заповнити загрозливу тишу, в той час як сам Берт багатозначно мовчить. З часом в будинок з'являються
відвідувачі - подружжя Сендсів, які хочуть винайняти кімнату, яку займає Роза. Після того, як вони
покидають помешкання – напруга в п’єсі лише зростає. За тим слідує поява чорношкірого, який
повідомляє Розі, що та має повернутися до свого батька. Вона ж в свою чергу, нервує ще більше,
гарячково відхиляючи ці пропозиції шквалом заперечень. Несподівано Берт вбиває негра, а Роза втрачає
зір. Тривожне очікування невідомого ззовні в п’єсі ''Блакитне серце'' споріднює її з творчим стилем
Гарольда Пінтера. До того ж факт постійного перемотування змісту п’єс, і репліки, які персонажі по
декілька раз змушені повторювати в пришвидшеному темпі засвідчує про колапс комунікації,
неспроможність мови відтворити поривання героїв і наповнити сенсом спілкування.
П'єса ''Блакитний чайник'' є тією, яку варто розглядати в парадигмі театру абсурду, де слова
втрачають свою первинну функцію найменування чогось, перетворюючись на комунікативні одиниці та
скорочення, які емпірично наділені зовсім іншим сенсом. Так, п’єса розповідає про сорокарічного
чоловіка Дерека, який віртуозно розігрує сентиментальну історію з чотирма жінками зрілого віку.
Кожній з них він говорить про те, що він є її сином, від якого вона відмовилась після його народження.
Роблячи це, він переслідує достатньо меркантильну мету – нажитися на матеріальній допомозі від кожної
з чотирьох ''матусь'', або ж ще краще – отримати частину майна в спадок після смерті вищезазначених.
Фрази ''блакитний'' та ''чайник'' з усе частішою періодичністю з’являються в діалогах персонажів,
замінюючи собою інші слова. Прослідкуємо заміну слова ''агент'' на слово ''чайник'' в наступному діалозі:
''Енід: Агент з нерухомості повідомив їм, що вона померла. Дерек: Так чому б нам не поговорити з
чайником по нерухомості?'' [4]. Простежимо заміну слова ''думати'' на слово ''блакитний'' в наступній
цитаті: ''Енід: Ти гадаєш там знайдуться гроші? Дерек: Певно, що я блакитний там знайдуться гроші'' [4].
Ці два слова, наче вірусне захворювання заражають мовний каркас п’єси, з геометричною прогресією
метастазуючи з розвитком дії. Подалі слова розповсюджуються ще з більшою частотністю: ''Містер
Вейн: А він твій чайник в лікарні. Який незвичайний блакитний чайник'' [4], таким чином містер Вейн
запитує свою дружину про Дерека. В результаті, наприкінці п’єси, ці два ключові слова заповнюють
майже весь простір розмовних фраз, набуваючи скороченої форми: ''Місіс Плант: Бл мертвий? Дерек:
Чай ч вибач. Міссіс Плант: Б чай б ник ти вбив його. Дерек: Я чай вам новини про нього б б б ніколи не
знав вони були не для мене'' [4]. Вже в останніх рядках п’єси скорочення поданих слів слугують єдиними
засобами комунікації між персонажами, яка здаючись неможливою, все-таки виконує свою
комунікативну функцію: ''Дерек: Ч, Й, розумієте, бл. Місіс Плант: Й, б, ч, ч, ч, ч, н. Дерек: Б. Ч'' [4].
Висновки. Отож, бачимо, що поряд з притаманним для театру Керіл Черчіл п’єсами, зустрічаємо
роботи, які вириваються із звичного стилю авторки. Вони так чи інакше відсилають нас до різноманітних
технік театру абсурду, ''театру вам-в обличчя'' і театру загрози. Такі неочікувані зміни тематики і стилю
п’єс, які корелюють з різними літературними школами та напрями, все переконливіше засвідчують про
необхідність переосмислення концепції монолітності літературних періодизацій, адже дані категорії за
словами Марковича ''не підлягали достатньо уважній та широкій перевірці. Якби така перевірка була
здійснена, традиційне уявлення, скоріше за все, зруйнувалося б на очах'' [6: 27].
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Дмитриева И. В. ''Театр-вам-в лицо''. Основные принципы. (На материале драматургических
текстов Кэрил Черчил).
Предметом статьи является воплощение идей ''театра-вам-в-лицо'' в драматургических
произведениях Кэрил Черчилл. Статья рассматривает механизмы, по которым воплощаются
основные идеи ''театра вам-в-лицо'' в отдельных произведениях драматургa. За основу взято пьесы
''Облако № 9'' и ''Любовь и информация''. В работе раскрываются, определяются и обосновываются
основные идеи, которые приближают ряд драматических произведений Черчилля к эксцентричным
пьесам провокационного театра Сары Кейн. Cтатья представляет собой теоретиколитературный анализ, который делает возможным определить самобытность и уникальность
воплощение творческой личности драматурга в контексте класиффикационных терминов.
Ключевые слова: ''театр-вам-в лицо'', театр абсурда, театр угрозы.
Dmytriieva I. V. ''In-yer-face theatre''. Main principles. (On the Basis of Caryl Churchill's Dramatic
Writings).
The article suggests a short review of a few examples of peculiarities in Caryl Churchill’s plays. It determines
some dramatic principles of the ''in-yer-face theatre'' that find their nonpresumable embodiment in the dramatic
writings of Caryl Churchill. The subject of the article appears to be an implementation of the ideas of ''in-yerface-theatre'' in the dramatic works of Caryl Churchill. The article examines the mechanisms by which basic
ideas of the ''in-yer-face theatre'' are realized in some works of a female dramatist. The article is conducted on
the basis of two major plays ''Cloud № 9'' and ''Love and Information''. The paper discloses, determines and
grounds ideas that consider some of the Caryl Churchill’s plays as eccentric and provocative theater, such as
plays of Sarah Kane. The article is a theoretical and literary analysis, implemented to determine dramatist
creative personality’s identity and uniqueness in the context of classification structures. Theorists of literature
are increasingly considering Caryl Churchill’s theatre as the one that centres upon political, social and feminist
issues with an array of allusions and intertextual relations. However, along with these ideas, the principles of
''in-yer-face-theatre'' manifest themselves in the works of Caryl Churchill, despite the fact that this type of
theatre appeared a little later, than Churchill’s plays, which usually are not considered to be a part of this
provocative theatrical approach. Comparative analysis was conducted on the basis of Sarah Kane’s plays:
''Blasted'' and ''Cleansed''. Apart from that, the main ideas and principles of the theatre of absurd and the
theatre of menace find their embodiment in Caryl Churchill's dramatic writings. This fact justifies the idea of
reconsideration of the traditional views on the literature terminology. The findings suggest the idea, that Caryl
Churchill’s theatre doesn’t only justify and becomes the part of the conventional algorithm of postmodern
theater, but it also have a bond with various literary classifications. Detailed analysis suggests and lays a
foundation for further research in the development of literary classifications.
Key words: ''in-yer-face theatre'', theatre of absurd, theatre of menace.
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КОГНІТИВНА СУТНІСТЬ ПЕРЕБИВАННЯ МОВЛЕННЯ
У статті досліджено когнітивні основи перебивання мовленнєвої інтеракції. У ході дослідження
перебивання мовлення розглядалось в рамках теорії інференції, яка протиставляється теорії коду та
емоційного резонансу. Результати дослідження підкріплені прикладами діалогічного мовлення з
кінофільмів та творів сучасних британських та американських авторів ХХ – початку ХХІ століття.
Наприкінці статті подано висновки та сформульовано перспективи подальшого дослідження
перебивань у мовленнєвій інтеракції.
Ключові слова: перебивання, теорія інференції, теорія коду, інференційна комунікація, остенсивна
комунікація, остенсивно-інференційна комунікація, інтенція, емоційний резонанс.
Постановка проблеми. У 80-х роках XX століття у царині лінгвістичних розвідок набуває
популярності когнітивних підхід. Зазначений підхід базується на методах, які враховують когнітивні
аспекти комунікації, а саме: мислення, процеси сприйняття інформації, її розуміння та пояснення,
обробку та зберігання, продукування нової інформації. Зауважимо, що Уїлсон та Шпербер [1] вважають,
що в останні роки прагматична парадигма поступово зливається із когнітивною та стає її частиною. На
нашу думку, прагматика ні в якому разі не розчинилася в когнітології. Обидві парадигми перегукуються
одна із одною, конвергують, доповнюють одна одну, переплітаються: когнітивна парадигма не може
існувати без соціального фактору, стратегій і тактик поведінки, що є невід’ємними елементами
прагматики, а когнітивні процеси, у свою чергу, зумовлюють вибір тих чи інших мовних засобів та
одиниць, яких вимагає комунікативна взаємодія. Крім цього, прагматика є "ключем до інтегрованого
розуміння життя, поведінки, когніції та комунікації" [2: 36]. У нашому дослідженні, вивчаючи когнітивні
основи перебивання мовленнєвої інтеракції, важливо також враховувати прагматичну складову
комунікації. Через це для нашого дослідження більш релевантним буде розглядати когнітивні основи
перебивання мовленнєвої взаємодії у зв’язку із прагматичними особливостями комунікації, але ні в
якому разі не об’єднуючи обидві парадигми у одну. Більше того, вивчення когнітивних основ
перебивання мовленнєвої інтеракції допоможе зрозуміти істинну природу цього явища.
Аналіз досліджень і публікацій. Специфіку перебивань та особливості їх застосування у
мовленнєвій взаємодії досліджували такі учені як К. Мурата, Дж. Голдберг, К. Кеннеді, К. Кемден,
Х. Сакс, Е. Щеглоф, Г. Джефферсон, У. Зімерман, К. Уест, С. Мюррей, Ф. Локал, A. Грінвуд, Д. Теннен,
а також це питання знаходить висвітлення у працях Т. М. Ніколаєвої, Н. І. Формановської, І. В. Грошева,
С. Ю. Тюріної, В. І. Шаховського та ін У сучасних комунікативних студіях перебивання тлумачать як
комплекс інтервентивних мовленнєвих дій у рамках комунікативного процесу, спрямованих на
досягнення комунікативної мети за допомогою мовних засобів вираження змісту. Втім, все ще
недостатньо вивченою є когнітивна сутність цього явища, що і зумовлює актуальність нашого
дослідження.
Метою нашого дослідження є вивчення когнітивної сутності перебивання мовленнєвої інтеракції.
Матеріалом дослідження слугуватимуть фрагменти діалогічного дискурсу з кінофільмів та творів
сучасних британських та американських авторів ХХ – початку ХХІ століття.
Виклад основного матеріалу. Когнітивний підхід до розгляду комунікації допомагає зрозуміти
процеси породження мовлення, особливості його інтерпретації та реакцію на мовлення комунікативного
партнера, і, як наслідок, розкриває сутність когнітивних основ та особливості ментальних схем
перебивання мовленнєвої інтеракції.
Вивчаючи перебивання мовлення ми спираємося на "теорію інференції" (inference theory), а не на
просто "теорію коду" (code theory). У теорії інференції ми не виключаємо повністю модель коду, проте
основною особливістю "теорії інференції" є те, що вона розглядає будь-яке висловлення з позицій наміру
мовця, а стрижневою характеристикою комунікативної взаємодії мовця і слухача є намагання останнього
зрозуміти наміри мовця. Звідси маємо поняття "інференційної комунікації" (inferential
communication) [1]. Синонімом інференційної комунікації є терміни "остенсивна комунікація" (ostensive
communication) та "остенсивно-інференційна комунікація" (ostensive-inferential communication).
Остенсивно-інференційна комунікація за Д. Шпербером та Д. Уїлсон є типом комунікації, за якої
"адресат за допомогою доступних йому засобів вираження намагається довести свої інформативні наміри
до свідомості адресата, який, у свою чергу, ґрунтуючись на отриманій інформації, проводить необхідні
висновки про інформативні наміри адресанта" [1: 230]. Зауважимо, що модель коду безумовно включена
у вербальний процес комунікації за теорією інференції, проте інтенції мовця висуваються на перший
© Криченко Т. С., 2015
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план за остенсивно-інференційної комунікативної взаємодії. Інтенції ми розуміємо як ментальне
уявлення про бажаний стан речей.
Кожен мовець є унікальним з точку зору його внутрішнього когнітивного багажу. Відтак, одну і ту ж
ситуацію адресант та адресат можуть бачити по-різному. Аби комунікативна взаємодія між мовцем та
слухачем відбулася, їхні прагматичні та когнітивні простори повинні нехай і не накладатись, проте мати
дещо спільне. Передача інформації – це не базова мета учасників комунікації. Основною ціллю, на нашу
думку, є зміна когнітивного світу адресата повідомлення. В межах "теорії інференції" така зміна
відбувається наступним чином: мовець вкладає певне значення у своє повідомлення, демонструє свої
інтенції, робить усе можливе, щоб його повідомлення було сприйнято та розпізнано вірно. Більше того,
своїм висловленням адресант намагається викликати певну реакцію у адресата. Розглянемо детальніше
запропоновану модель комунікативної взаємодії на прикладі перебивання мовлення:
00:17:59 George: Oh, c’mon Brearley. Just having a little fun. And I know you’re a New Yorker, but in
Alabama, when someone interrupts their nightly jog to jump into the gulf to save our well-toned ass, we say
'thank you'.
00:18:12 Zoe: (can’t help being charmed) Fine. Thank you.
They stare at each other for a loaded beat. Then, George seems conflicted...
00:18:18 George Tucker: (a) Well, I should...
00:18:21 (b) Zoe: Sure.
Zoe turns to walk away, George hesitates, then, catches up [3].
Важливим для розуміння будь-якої ситуації є знання контексту, що є запорукою достовірного
судження про правильність вживання лінгвістичних знаків та коректної інтерпретації У
запропонованому прикладі з контексту ми дізнаємося, що розмова відбувається між чоловіком
(Джорджем) та жінкою (Зої), які, до речі, лише тільки познайомились. Коли розмова заходить у глухий
кут, Джордж Такер не знає, як її завершити (a). Зої стають зрозумілими інтенції Джорджа, і вона
перебиває чоловіка, не змушуючи його ніяковіти (b). У цьому випадку інтенції Джорджа розпізнані
вірно, а перебивання мовлення допомагає успішно завершити комунікативну взаємодію.
Розглянемо ще один приклад:
Tanner rose as the two detectives walked in. "Good morning, gentlemen."
Earl Greenburg said, (a) "Good morning. We're–"
(b) "Yes, I know who you are. Detectives Earl Greenburg and Robert Praegitzer." They shook hands. "Sit
down, please." The detectives took seats. Praegitzer was staring at the swiftly changing, worldwide pictures on
the profusion of television sets [4: 108].
У проілюстрованому прикладі діалогічного дискурсу когнітивні простори детективів та Теннера
Кінслі в межах наведеного ситуативного фрагменту співпадають. Когнітивний контекст цієї групи людей
є спільним, адже і детективи, і Кінслі розуміють, про що йде мова на цьому проміжку комунікативного
потоку. Зазначимо, що когнітивний контекст слідом за М. М. Болдирєвим ми розуміємо як "моделі
культурно-зумовленого, канонізованого знання, яке є загальним, принаймні, для частини мовленнєвої
спільноти" [5: 40]. Таким чином, на синтаксичному рівні спрацьовує закон економії мовних одиниць, а на
когнітивному – відбувається зміна когнітивного світу адресата перебивання. Тобто, та інтенція, яку мав
детектив Грінбург, не втілилась. Йому не вдалось представитись Теннеру Кінслі (a), адже це
представлення і все, що могло разом із ним звучати, не мало великої комунікативної ваги для
подальшого протікання розмови. Через це Теннер перебиває детектива (b), і сам повідомляє, що йому
відомо, що люди, які до нього прийшли, – детективи Ерл Грінбург та Роберт Пріджіцер. Ця інформація з
уст Теннера має більше комунікативне значення, адже він дає знати детективам, що між ними вже існує
спільна когнітивна площина, що полегшує подальшу комунікативну взаємодію.
Наголосимо на тому, що неодмінною умовою точного прояву комунікативних інтенцій є установка на
комунікативну взаємодію в рамках коректної, аттитюдно-релевантної інформації, позаяк комунікантам
буде досить складно порозумітись один із одним. Безперечно, виконання зазначеної умови залежить від
комунікативної компетенції мовця. Досить часто причиною перебивань може бути і непорозуміння, в
основі якого лежить нерозуміння адресатом повідомлення інтенцій адресанта. Проаналізуємо уривок
діалогічного дискурсу, що містить явище перебивання:
(a) "I love him so much, but he’s done this terrible thing and–"
(b) "And what thing was that?"
(c) "He . . . molested my granddaughter. His niece. Went to prison for it. And he’s suffering in there. The
other inmates, and some of the guards, have made him a target, okay? Made his life in there a living hell"
[6: 107–109].
У наведеному фрагменті діалогу розмова відбувається між двома чоловіками. Один із них розповідає
про своє сімейне горе. Чоловікові спочатку дуже важно поділитися страшними і, одночасно,
принизливими подробицями із життя його сина, тому він заміняє вчинки сина виразом "він скоїв
жахливу річ" (a). Слово річ (thing) вводить в оману його комунікативного партнера, тому інтенції
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адресанта і, як наслідок, ціле повідомлення стають незрозумілими адресату мовлення, що змушує
останнього перебити свого партнера. У цьому випадку також спрацьовує механізм Принципу Кооперації,
який реалізовується за допомогою включення лексичної одиниці thing у репліки обох комунікантів.
Перебивання з боку комунікативного партнера змушує чоловіка розповісти усю правду про свого сина
(c).
Особливістю інференційної комунікації можемо відзначити те, що усі процеси інферування значення
відбуваються на підсвідомому рівні, автоматично, і закладені у когнітивній природі індивіда. Ми
схиляємося до думки Д. Шпербера та Д. Уїлсон, які вважають, що саме когнітивна природа особистості
допомагає їй миттєво інферувати, вивести інформацію [7], що відрізняє їх бачення інференційної
комунікації від бачення теорії інференцій за Г. П. Грайсом, який притримується думки, що інферування
значення відбувається на свідомому рівні [8: 230]. Аби підтвердити нашу думку, розглянемо приклад:
Tanner, walking down the hallway, saw what was happening and a panicky look came over his face. He ran
over to the two men and looked down at his brother.
(a) "What the hell is going on?"
Stanford said, (b) "There's been an accident kand –"
(c) "What kind of accident?" Tanner was screaming like a madman. (d) "What have you done to my
brother?" People were starting to gather around. "Call 911. Never mind. We haven't time for that. We'll get him
to the hospital in one of our cars" [4: 129].
Як ілюструє наведений приклад, ситуація є доволі емоційно напруженою: з братом Теннера Кінслі
Ендрю стався нещасний випадок під час експерименту, за якого з ним перебували двоє колег – Стенфорд
та Уолкер. Щось пішло не так, як було заплановано, і стався вибух, під час якого постраждав Ендрю
Кінслі. Коли Теннер побачив, що сталося, його охопила паніка. Він не міг до кінця осягнути усю
ситуацію. Запитавши у розпачі, що сталося (a), він не вислухав Стенфорда до кінця, адже швидко
зрозумів, яку інформацію той йому хоче повідомити. Швидко інферуючи повідомлення Стенфорда (b),
Теннер перебиває його (c), спочатку не розуміючи, що за аварія трапилась і що Стенфорд та Уолкер
могли зробити з його братом (d). Проте Теннер Кінслі швидко себе опановує, розуміючи, що втрачає
дорогоцінний час, та відвозить брата до лікарні. Ми вважаємо, що перебивання комунікативного
партнера (c) відбувається підсвідомо як дуже швидка реакція на отриману інформацію від
комунікативного партнера. На певному етапі репліки Стенфорда Теннер виводить ту інформацію, яку
Стенфорд мав на меті розкрити, а через це можемо вважати, що інтенція Стенфорда є втіленою.
Перебивання Теннера також сприйняте його комунікативними партнерами вірно, адже ні Стенфорд, ні
Уолкер не продовжують говорити після перебивання Теннером. Будь які розмови у цьому випадку були
б непотрібною тратою часу, та й Теннер у такому емоційному стані нічого не здатен був слухати.
Якби процес інферування відбувався свідомо, то на нашу думку, в багатьох ситуаціях реакція
адресата мовлення вимагала б більшого часу для її появи. А це повністю суперечить існуванню явища
перебивання як такого. Уся суть перебивання мовленнєвої інтеракції полягає в тому, що перебивання є
швидкою, миттєвою реакцією на мовленнєві дії комунікативного партнера. Особливо чітко це
спостерігається в емоційно напружених ситуаціях. Наведемо приклад перебивання мовлення:
The phone rang and Tanner moved to answer it. It was General Barton. (a) "I'm terribly sorry about what
happened to –"
(b) "You bastard! You told me that my brother wouldn't be in any danger."
(c) "I don't know what went wrong, but I assure you –"
(d) Tanner slammed down the receiver. He heard his brother's voice and turned [4: 132].
У фрагменті дискурсу, наведеному вище, ми стаємо свідками телефонної розмови між
головнокомандувачем штабу генералом Аланом Бартоном та Теннером Кінслі. Генерал був
відповідальний за досліди, які проводились у лабораторії братів Кінслі. Внаслідок непередбачуваних
обставин з братом Теннера, Ендрю, стався нещасний випадок під час експерименту. Теннер Кінслі,
відповідно, звинувачує у аварії генерала Бартона, адже той раніше обіцяв йому, що нічого страшного під
час експериментів статись не може. Коли генерал Алан Бартон телефонує Теннеру, щоб вибачитись (a),
Теннер Кінслі одразу інферує інтенції генерала: генерал Бартон не вважає себе винним у аварії та не
братиме на себе відповідальність. Через те, що ця інформація суперечить когнітивній картині Теннера,
він не дослуховує генерала до кінця та перебиває його (b). Уявлення Теннера про ситуацію є дещо
іншим: він глибоко переконаний, що саме генерал є перешоджерелом його горя. Генерал також вірно
інтерпретує інтенції Теннера, який є досить різким у своїх висловлюваннях, і навіть вдається до лайливої
лексики (You bastard!), щоб якнайкраще передати своє ставлення до генерала. Генерал Бартон,
розуміючи, як налаштований Теннер (b), намагається вдруге показати своє бачення ситуації (c), проте і
цього разу йому не вдається продемонструвати Теннеру свої інтенції. Кінслі просто кладе слухавку (d),
зовсім не бажаючи входити у положення генерала. У такий спосіб Теннер Кінслі вдруге перебиває
генерала Бартона.
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Інференційна комунікація має подвійну природу: по-перше, слухач, адресат мовлення намагається
розпізнати вірно інтенції мовця, по-друге, мовець має на меті, аби його інтенції були розпізнані вірно.
Більше того, ціллю мовця є вплив на когнітивне середовище його слухача або слухачів та зміна цього
когнітивного середовища відповідно до своїх потреб. Крім того, інферування слухачем інтенцій мовця
здійснюється згідно принципу Релевантності [1: Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Д. Шпербер
та Д. Уїлсон вважають, що припущення є "релевантним для індивіда в даний час тоді і лише тоді, коли
воно є релевантним в одному або декількох контекстах, які доступні цьому індивіду в даний час"
[1: 227]. Таким чином, інферування – це процес, за якого певне припущення визначається як правдиве у
порівнянні з іншими припущеннями згідно ступеня цієї правдивості.
(a) "She thinks that now she's single, she can come running back to her good old friend Penny."
I tried to wrap my head around it. Diane dumped me for Ryan, Ryan dumped Diane, and now she expected us
to be friends again. I don't think so.
(b) "Wait a second!" Mike interrupted. "You're friends with Diane Monroe?"
(c) "No, we used to be friends."
(d) "Wow." Mike looked impressed, "She's hot. Do you think you can introduce her to me?" [9: 22].
Фрагмент демонструє розмову дівчини Пенні з її подругою Трейсі, якій вона жаліється на свою
подругу Діану. Діана щойно розійшлася зі своїм бойфрендом і, на думку Пенні, знову бажає
товаришувати із нею, адже перебуваючи у стосунках зі своїм хлопцем Раяном, Діана зовсім не приділяла
часу Пенні. У розмову дівчат втручається брат Трейсі – Майк. Фрагмент цікавий тим, що інтенції Пенні
були сприйняті аудиторією її слухачів частково. Коли Пенні жаліється на свою подругу Діану (a), Майк
аж ніяк не переймається співчуттям до Пенні, адже це суперечить його когнітивному контексту. Він
сприймає Діану Монро як дуже привабливу дівчину, яка йому надзвичайно подобається. Коли він чує це
ім’я із вуст Пенні, він просто не може повірити своєму щастю. Саме ця інформація є релевантною для
Майка. Аби уточнити, чи він зрозумів усе вірно, Майк перебиває Пенні (b). Таким чином, Майк інферує
повідомлення Пенні у межах власного когнітивного контексту, що й викликає таку його реакцію (b), (d).
Пенні, у свою чергу, розуміє коректно інтенції Майка, та відповідає вже на його запитання-перебивання,
не повертаючись повністю у свій комунікативний контекст (c). Пенні пристосовується до нових умов
ситуації, проте робить це у межах свого когнітивного контексту: Діана не є, на її думку, подругою у
даний час, вони колись були друзями.
Говорячи про процес інферування значення, слід розрізняти демонстративну та недемонстративну
інференцію [7]. Демонстративна інференція (demonstrative inference) гарантує те, що правдива вхідна
інформація відповідатиме вихідній інформації, висновкам. Недемонстративна інференція
(nondemonstrative inference) не означає, що вхідна інформація відповідатиме інферованій. У процесі
інферування ми маємо справу саме із недемонстративною інференцією. Отож, надалі, говорячи про
інференцію, ми матимемо на увазі саме недемонстративну інференцію. Таким чином, вхідна та вихідна
інформації не завжди будуть однаковими в межах теорії інференції, а це, на нашу думку, суттєво
відрізняє пропоновану теорію від теорії коду, де вхідний сигнал та вихідне повідомлення повинні
співпадати. Єдиною умовою, яка обмежує процес виведення повідомлення в рамках теорії інференції є
певний контекст, який обмежує інтерпретацію повідомлення. Розглянемо такий приклад діалогічного
дискурсу, що містить перебивання мовлення:
When she finally got off the phone, a look of smugness settled on her face, (a) "You're not going to believe
it," she said. "Ryan broke up with Diane."
(b) "WHAT?" I screamed so loud, Tracy winced. (c) "You can't be serious. I've seen Diane at Ryan's locker–"
Tracy shook her head. (d) "Jen went in early this morning with the volleyball team to practice, and the news
broke. From what she knows, he broke up with her at the start of summer before she went away on vacation, but
nobody really knew about it since Ryan didn't want to, I don't know, spread gossip of whatevs while she was
away. They wanted to wait a few more days to tell people, but Todd ended up spilling it to Hilary Jacobs, and
you can imagine where it went from there."
(e) "That's impossible," I replied. (f) "Diane Monroe and Ryan Bauer had been together for four years. They
were supposed to get married, have 2.4 kids, and have a 50 percent chance of living happily ever after" [9: 22].
У фрагменті діалогу розмова відбувається між двома подругами – Пенні та Трейсі. Головна подія, яку
обговорюють наразі дівчата – це те, що Раян покинув їхню подругу Діану (a). Пенні щойно про це
дізналася та повідомляє новину Трейсі. Трейсі не може в це повірити, адже почута інформація повністю
суперечить якимось її уявленням про пару. Суперечливість цієї інформації з когнітивним світом Трейсі
підкреслює використання нею реактивної репліки-перепиту WHAT?, яка покликана у даному випадку
ліквідувати інформативну лакуну. Продовжуючи свою репліку (c), Трейсі намагається переконати Пенні,
що отримана нею інформація ні в якому разі не може відповідати дійсності, тому інтенцією Пенні наразі
є переконати Трейсі у цьому, змінити її когнітивну картину, адже вона щойно бачила Діану та Раяна біля
його шафки. Пенні прекрасно розуміє інтенції Трейсі, проте не дослуховує її репліку до кінця,
перебиваючи подругу (d), адже та інформація, яку хоче їй повідомити подруга, суперечить її знанням,
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когнітивному контексту. Пенні розповідає Трейсі усе, що вона знає про розрив пари. Через те, що Пенні
не бачила усе на власні очі, а дізналася про розрив від Джен, Трейсі все ще не вірить почутому (e), адже у
її уявленнях Діана та Раян створені один для одного (f). Таким чином, когнітивна картина адресата
перебивання не змінюється, а отже, інтенції Пенні не втілені у повному обсязі.
Усі приклади перебивання об’єднує те, що вони мають емоційну природу, саме тому до аналізу цих
явищ можна застосовувати термін "емоційний резонанс", який в останні роки потрапляє у центр уваги
вивчення тексту у когнітивній площині [10]. Емоції людини пов’язані з різноманітними когнітивними
процесами. Вони одночасно поєднують афективні стани людини та її інтелектуальний розвиток. Емоції
перебувають у зв’язку із когнітивним світом кожної особистості: когнітивні процеси впливають на
емоційну сферу людини, а емоції, у свою чергу, впливають на протікання когнітивних процесів.
Емоційність – це чутливість індивіда до важливих ситуацій і його емоційна реакція на ці ситуації.
Емоційне ставлення до подій завжди нерозривно пов’язане із оцінкою та сприйняттям і розумінням
навколишньої дійсності. Емоційний резонанс, у свою чергу, є певним прилаштовуванням до ситуації,
резонуванням на різноманітні події. Ми переконані, що явище перебивання має емоційну природу, адже
коли мовець не в змозі стримувати свої емоції, резонуючи на отриману інформацію від комунікативного
партнера, він вдається до перебивання як способу емоційної розрядки. Наведемо приклад перебивання
мовлення:
Tanner was in the waiting room at Walter Reed when one of the attending doctors approached him.
(a) "How is he doing?" Tanner asked. "Is hе?" He saw the expression on the doctor's face.
(b) "I'm afraid it's very bad. Your brother is lucky to be alive. Whatever that experimental gas was, it was
extremely toxic."
(c) "We can bring in doctors from –"
(d) "It's no use. I'm afraid the toxins have already affected your brother's brain cells."
(e) Tanner winced [4: 131].
Наведений приклад демонструє бесіду лікаря та Теннера Кінслі, брат якого потрапив у складну
аварію, влаштовуючи експерименти із токсичними газами. Теннер сподівається, що з його братом усе
буде гаразд. Для того, щоб підтвердити свої здогадки, він запитує лікаря про стан свого брата (a). Лікар,
у свою чергу, перебиває Теннера, аби не надавати йому зайвих сподівань (b), адже ситуація і так є
емоційно напруженною. Теннер хоче запропонувати лікарю запросити інших лікарів (c), що лише
посилює емоційне напруження. Через це лікар вдруге перебиває Теннера (d) та пояснює все в деталях.
Хоча це пояснення і не заспокоює Теннера Кінслі, проте він хоча б розуміє, що відбувається з його
братом (e).
Емоційний резонанс передбачає певні коливання, флуктуації всередині тексту. Спробуємо зобразити
явище перебивання мовлення, послуговуючись синусоїдною моделлю коливань. За основу візьмемо
вище наведений приклад:

Рис. 1. Синусоїдна модель перебивання мовленнєвої інтеракції.
На запропонованій моделі літерами (b) та (d) позначені моменти перебивання мовленнєвої інтеракції,
які, на нашу думку, несуть найбільше емоційне напруження та відповідають фазі власне перебивання.
Літера (a) позначає доперебивну фазу. Цей етап є моментом зародження емоційного напруження. Літера
(c) позначає одночасно післяперебивну фазу першого перебивання та доперебивну фазу другого. Літера
(e) слугує позначенням післяперебивної фази другого перебивання. Літера (А) слугує для демонстрації
проміжку між двома емоційно найнапруженішими моментами комунікативної взаємодії, (В) позначає
потік мовленнєвої інтеракції, а (С) – це час / відстань від доперебивної / післяперебивної фази до фази
перебивання.
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Висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Таким чином, вивчаючи
когнітивні основи явища перебивання в межах теорії інференції, не варто повністю виключати теорію
коду, проте ця теорія не розкриває істинної природи когнітивних основ даного явища. Теорія інференцій
за рахунок включення інтенцій до сфери дослідження, а відтак і прагматичних особливостей
комунікативної взаємодії, допомагає повніше розкрити когнітивну картину перебивання як
інтерактивного явища. Явище емоційного резонансу, у свою чергу, апелює до емоційної природи
перебивання. Перебиваючи свого комунікативного партнера, людина завжди резонує на ту інформацію,
яку вона отримує. Перспективою подальших досліджень є вивчення явища перебивання у рамках теорії
Релевантності.
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Кириченко Т. С. Когнитивная сущность перебивания речи.
В статье исследуются когнитивные основы перебивания речевой интеракции. В ходе исследования
перебивание речи рассматривалось в рамках теории инференции, которая противопоставляется
теории кода, и эмоционального резонанса. Результаты исследования подкреплены примерами
диалогической речи из кинофильмов и произведений современных британских и американских авторов
ХХ – начала XXI века. В конце статьи представлены выводы и сформулированы перспективы
дальнейшего исследования перебиваний в речевой интеракции.

54

Т. С. Кириченко. Когнітивна сутність перебивання мовлення

Ключевые слова: перебивание, теория инференции, теория кода, инференциальная коммуникация,
остенсивная коммуникация, остенсивно-инференциальная коммуникация, интенция, эмоциональный
резонанс.
Kyrychenko T. S. Cognitive Peculiarities of Speech Interruptions.
The research deals with the cognitive basis of speech interruptions in connection with the pragmatic
peculiarities of communication, since pragmatics is the key to an integrated understanding of life, behavior,
cognition and communication. Furthermore, the study of interruptions cognitive basis will lead to understanding
of a true nature of this phenomenon. The results of the research are bolstered with examples of dialogic
discourse taken from the films and works by contemporary British and American authors of the XX – XXI
centuries. The article investigates the cognitive basis of the speech interruptions in terms of inference theory,
which is opposed to the theory of code and emotional resonance with the help of following methods: the method
of text analysis and pragmatic interpretation of the text is employed with the aim to analyze intentional content
of utterances and determine their communicative and pragmatic features; descriptive and analytical methods
are used to analyze specific facts in different communicative situations. We do not exclude completely the code
model, but the main feature of the inference theory is that it considers the utterance from the angle of the
speaker’s intentions, and the core feature of communicative interaction between the speaker and the listener is
the attempt of the listener to understand the intentions of the speaker. The phenomenon of emotional resonance
appeals to the emotional nature of the interrupting process. Interrupting a communicative partner we always
resonate on the information we receive. Therefore, the inference theory, as well as the theory of emotional
resonance, helps to understand the cognitive nature of speech interruptions.
Key words: interruption, inference theory, code theory, inferential communication, ostensive communication,
ostensive-inferential communication, intention, emotional resonance.

55

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 4 (82). Філологічні науки

УДК 811.111:81’367
О. І. Кхеліл,
здобувач
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
lesia.khelil@gmail.com
ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКОГО УМОВНОГО РЕЧЕННЯ
У статті проаналізовано особливості функціонування і прагматичні типи умовних речень в
середньоанглійській мові. Встановлено, що умовне висловлення реалізується в комплексному
мовленнєвому акті. В середньоанглійській мові зафіксовано поєднання складеного і комплексного,
композитного і комплексного типів мовленнєвих актів. Прагматична модифікація умовного речення
виражається у градуюванні іллокутивної сили висловлення шляхом вживання модальних дієслів,
епістемічних вставних конструкцій і прислівників.
Ключові слова: середньоанглійське умовне речення, комплексний мовленнєвий акт, прагматична
модифікація.
Постановка та стан дослідженості проблеми. У центрі уваги сучасної прагмалінгвістики, що
вирізняється гетерогенним характером, оскільки застосовує диверсифіковані підходи до вивчення
матеріалу, знаходяться значення, які передаються в процесі комунікації людей: значення мовця,
значення, інтерпретоване слухачем, контекстуальне значення та ін. [1]. Серед основних здобутків
української прагматики, що розвивалася в руслі ідей, запропонованих проф. Почепцовим Г. Г., необхідно
зазначити розробку типології мовленнєвих актів, прагматику складних мовних одиниць, прагматику
непрямих змістів, історичну прагмалінгвістику, когнітивну прагмалінгвістику, розробку питань аналізу
дискурсу [2]. Мовленнєвий акт (МА) розуміють не як одновекторну дію мовця, а як взаємодію,
інтерактивність адресанта і адресата, під час якої досягається певна перлокутивна мета [1: 3]. В
історичній перспективі дослідження мовленнєвих актів стає можливим за рахунок застосування
процедурного апарату історичної прагмалінгвістики. Цей напрям розглядає динамічні процеси у
вербальній комунікації як результат саморозвитку мови та змін комунікативних потреб, що обумовлені
динамікою культури та суспільства [4: 76].
Метою нашої розвідки є аналіз функціонування комплексного умовного мовленнєвого акту в
середньоанглійській мові. Об'єкт дослідження – середньоанглійське умовне речення, предмет статті
складають прагматичні особливості умовного речення в англійській мові XII-XIV ст.
З прагматичної точки зору, межі висловлення не завжди відповідають межам мовленнєвого акту.
Р. Конрад називає ці комплексні мовленнєві одиниці, у яких сполучуються декілька значень, гібридними
[5: 367]. У вітчизняній лінгвістиці існування складних прагматичних утворень – складного мовленнєвого
акту, що реалізується однією складносурядною чи складнопідрядною синтаксичною конструкцією
вперше доводить В. І. Карабан [6].
Складні мовленнєві акти поділяють на складені, комплексні й композитні МА. Складені МА
утворюються об'єднанням простих МА, що мають прагматичний і семантичний зв'язок на основі
перлокутивних відношень між їх компонентами, при цьому перлокутивна ціль першого компонента
робить можливим здійснення перлокутивної цілі другого [6: 79]. В складі складених МА дискурсивні
відношення поєднують мовленнєві і метамовленнєві акти (звернення, вигуки, прощання).
У композитних МА сполучуються координовані прості МА, що мають складену локуцію, іллокуцію
та перлокуцію. МА цього типу складаються з однорідних комунікативно-прагматичних типів
висловлення, що мають спільну мовленнєву інтенцію, виконують рівноправні функції мовленнєвих актів
і оформлені однією синтаксичною структурою [7]. Прагмасемантичні відношення простих МА в
композитних МА відповідають значенню елементів, один з яких додає інформації до іншого. На думку
А. М. Приходько, породження композитних МА передумовлено контракцією різних іллокутивних сил, в
результаті чого, складне речення має здатність виражати дифузні, більш нюансовані прагматичні
значення [8: 150].
У комплексних МА прагмасемантичні відношення мають субординативний характер. Комплексні МА
включають два (або більше) організованих в єдине ціле неоднорідних комунікативно-прагматичні типів
висловлення, які мають спільну комунікативну інтенцію. Вони оформлені однією синтаксичною
структурою, однак виконують нерівноправні функції мовленнєвих актів [7]. Структурно комплексні МА
містять головний МА-тезис і підрядний МА-підставу [6 : 79].
Проведений нами аналіз свідчить, що домінантним типом складних умовних МА в
середньоанглійській мові є комплексний МА. Цей факт не протирічить логічності взаємозв'язку умови і
наслідку, залежності останнього від певних обставин, напр.,
(1) Аt my jurnay wolde I be, Yyf I wyste evere where! (Sir Eglamour of Artois, 221–22)
"У подорожі був би я , Якби я знав усі місця".
© Кхеліл О. І., 2015
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Проте неопоодинокими є випадки сполучення різних типів складних МА в одній синтаксичній
структурі. Так, приклад (2) ілюструє поєднання складеного і комплексного мовленнєвих актів, пор.,
(2) Sir, and he may as he ment, His game woll he never stent (Sir Degrevant, 1221–1222)
"Сер, якщо він зможе (зробити) те, що він збирається, Його гра ніколи не закінчиться".
У прикладі (2) зафіксовано вживання метакомунікативного акту звернення для атракції й активізації
уваги адресата, вираження адресанто-адресатних відносин. Інтерес викликає вживання
метакомунікативів переважно у лицарських романах, на відміну від творів клерикального характеру, де
вживання метакомунікативів зафіксовано спорадично у непрямій мові, що обумовлюється
особливостями жанру, напр.,
(3) "Syr," þey seyde, "we graunte hyt þe Ȝyf þou hyt aske pur charyte" (Handlyng Synne, 1941–42)
"Сер, сказали вони, ми подаруємо це тобі, Якщо ти просиш про це для благодійності".
Звернення у складеному МА умови вживається в ініціальній (3) і в медіальній позиціях (4)
(4) ȝyf hyt be þy wylle, Helpe me, lady, þat y ne spylle (Handlyng Synne, 735–36)
"Якщо ти захочеш, Допоможи мені, кохана, щоб я не загинув".
У прикладі (4) увага слухача фокусується саме на виконанні дії, вираженої в МА реквеситивом, на
відміну від прикладу (3), де мовець, за допомогою звернення до слухача, привертає увагу до
повідомлення у цілому.
У складеному МА умови також спостерігається вживання вставних конструкцій, які сприяють
встановленню контакту між мовцем та слухачем, виконують функцію атрактанта уваги, підвищують
емотивність висловлення.
(5) But ȝyf þat þou mayst hyt felle, Hyt ys robbery, gostly to telle (Handlyng Synne, 2371–72)
"Якщо ти зможеш це завершити, (то) це пограбування, чесно сказати".
У прикладі (5) адресант завершує висловлення фатичним елементом gostly to telle, що додає
повідомленню певної суб'єктивності: на думку мовця, дія, виражена у МА-тезисі, є істинною.
(6) Yf we take this full tite, & tary no lengur, Bothe pepull & pilage, & put into ship,
Hit is a proffitable pray of persons me thinke (Historiale of the Destruction of Troy, 3164–66)
"Якщо ми візьмемо це швидко, і не відкладатимемо більше, І людей і награбоване, і покладемо у
корабель, Це буде корисним свідченням для людей, я думаю".
Приклад (6) є ілюстрацією вживання перлокутивного індикатора імпліцитного смислу me thinke.
Перлокутивними індикаторами імпліцитних смислів виступають висловлення, які супроводжують
імпліцитні МА. Їх вживання зумовлене наявністю в інтенції адресанта перлокутивної мети вплинути на
адресата таким чином, щоб той самостійно вивів імпліцитний смисл [9: 59]. Вони допомагають мовцю
контролювати комунікативну інтеракцію, коментуючи перебіг мовленнєвої взаємодії. Серед таких
метакомунікативних контактивів (термін Л. Безуглої) у середньоанглійських пам'ятках нами також було
зафіксовано вживання фраз y sey (I say), y rede (I advice),пор.,
(7) Ȝyf þou do hyt custumably, Þou synnest, y sey, dedly (Handlyng Synne, 2017–18)
"Якщо ти робиш це зазвичай, Ти грішиш, я скажу, смертельно
(8) Ȝyf þou haue do þus, y rede þe þou lete (Handlyng Synne, 3960)
"Якщо ти повинен зробити так, я раджу тобі відмовитися".
Речення (9) є прикладом поєднання композитного і комплексного МА. МА-тезис складається з двох
композитних актів, що виражають обставини, за яких виконання дії вираженої в МА-наслідку може бути
істинним, напр.,
(9 Ȝyf a womman haue an husband, And he fro here go ouer land, She shal noun ouþer take ne wedde
(Handlyng Synne, 1303:1701–03)
"Якщо у жінки є чоловік, І його немає поряд з нею, Вона не повинна за іншого виходити заміж".
Композитний МА в середньоанглійській мові зафіксовано також і в головному МА-тезисі, і в
підрядному МА-наслідку, напр.,
(10) Yif scho couþe on horse ride, And a thousande men bi hire syde;
And sho were comen intil helde, And engelond sho couþe welde;
And don hem of þar hire were queme, An hire bodi couþe yeme;
No wolde me neuere iuele like Me þou ich were in heuene-riche! (Havelok the Dane, 126–27)
"Якби вона знала як їздити на конях, І тисяча чоловіків було б з нею,
І вона досягнула б необхідного віку, І могла б Англією керувати,
І її правління було б їм приємним, І її тіло було доглянутим,
Це б мене ніколи не задовольнило І не віднесло б мої думки у королівство небес!"
Речення (10) є прикладом складного мовленнєвого акту: умовна клауза містить шість композитних
МА-умови, МА-наслідок – два композитних акти припущення, гіпотетичності ситуації. Цікаво, що при
цьому, кожна попередня умова у композитному умовному реченні змістовно розвивається, викликає
існування кожної наступної умови, які в цілому призвели б до реалізації двох дій, що виражені в
головній клаузі.
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Прагматична модифікація будь-якого складнопідрядного речення виражається у градуйованні
іллокутивної сили висловлення у межах одного і того ж комунікативно-прагматичного типу. Підрядна
клауза в складі складнопідрядного речення може в цілому виступати в якості послаблюючого,
посилюючого або заперечуючого модифікатора по відношенню до змісту комунікативно домінантної
частини. В умовних реченнях збліднення або посилення комунікативного посилу головного речення
апріорі поставлено у залежність від підрядної частини, оскільки саме в останній указані обставини
можливості виконання дії (йдеться про каунтерфактичні умовні речення). Послаблення іллокутивної
сили повідомлення в середньоанглійській мові відбувається за допомогою модальних дієслів (11),
епістемічних вставних конструкцій (12). Посилення відбувається за допомогою прислівників, що
ідентичні по прагматичній функції з прислівниками for sure, certainly (13), напр.,
(11)
For
if
ther
evere
was
balance
Which
of
fortune
stant
governed,
I may wel lieve as I am lerned That love hath that balance… (The Confessio Amantis, Book 1, 42–45)
"Якби там коли-небудь був баланс, Який би керувався дійсно удачею,
Я зміг би благополучно піти, так як я навчений, Що любов має цей баланс".
(12) Bot if I live after this day,I schal amende it, if I may (The Confessio Amantis, Book 4, 1441–1442)
"Якщо я житиму після цього дня, Я виправлю це, якщо я зможу".
(13) And if thou go withoute red, Thou schalt be sekerliche ded." (The Confessio Amantis, Book 1, 1563–
1564) "І якщо ти підеш без поради, Ти точно будеш мертвим".
Висновок. Оскільки умовні речення є біпредикативними утвореннями, що експлікують комплексний
тип мовленнєвого акту, вони є прагматично негомогенними: підрядне речення виконує функцію
умовності, в той час як головне речення – велику кількість різноманітних функцій МА [7]. У
середньоанглійській мові функціонують поєднані складені і комплексні, композитні і комплексні МА
умови. Градація прагматичного навантаження умовних речень відбувається шляхом посилення і
послаблення їх іллокутивної сили.
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Кхелил О. И. Прагматический потенциал среднеанглийского условного предложения.
В статье проанализированы особенности функционирования и прагматические типы условных
предложений в среднеанглийском языке. Установлено, что условное высказывание реализуется в
комплексном речевом акте. В среднеанглийском языке зафиксировано соединение составного и
комплексного, композитного и комплексного типов речевого акта. Прагматическая модификация
условного предложения выражается при градировании иллокутивной силы высказывания с помощью
употребления модальных глаголов, эпимистичных вставных конструкций и наречий.
Ключевые слова: среднеанглийское условное предложение, комплексный речевой акт, прагматическая
модификация.
Khelil O. I. Pragmatic Potential of Middle English Conditional Sentence.
The article investigates functional peculiarities of pragmatic types of conditionals in Middle English language.
In the historic perspective, the investigation of speech acts is possible due to the implementation of historical
linguistics procedures. Historical linguistics deals with dynamic processes in verbal communication as the result
of language development and changes in communicative needs, which are specified by cultural and societal
dynamics. The material of research is the Middle English conditional sentences, which are determined as
bipredicative language units that are not homogenous pragmatically: the embedded clause functions as a
condition, the main clause can explicate different speech acts. There exists three main types of nonhomogeneous
speech acts: combined, composite and complex. The research determines that conditional utterances are mainly
realized in complex speech acts. In the English language of the 12 – 15 centuries the combination of combined
and complex, composite and complex types of speech acts is observed. The combined speech acts contain direct
address, metacommuncative units, which intensify the politeness level of the utterance. The unification of
composite and complex is realized through the usage of two and more composite clauses in embedded sentence
of condition. The author states that pragmatic modification of conditional sentences is expressed by
illocutionary gradation of the utterance. This gradation happens through strengthening or weakening of
illocution of conditionals with the help of modal verbs, epistemic parenthetic constructions and adverbs usage.
The typical conditional contexts are those that are based on the uncertainty of the speaker, on the analysis of
different alternatives.
Key words: Middle English conditional sentence, complex speech act, pragmatic modification.
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ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНОЇ ДРАМИ ТРЕЙСІ ЛЕТТСА
"СЕРПЕНЬ: ОКРУГ ОСЕЙДЖ"
В статті розглянуто жанрові та поетичні особливості драми Трейсі Леттса "Серпень: округ
Осейдж". П'єса продовжує найкращі традиції класичної сімейної драми. Подібно до інших творів, що
належать саме до цього жанру, дія в п'єсі замикається рамками жорсткого простору, зокрема вона
зосереджена у старому батьківському будинку. Сценічна дія не виходить за його межі і таким чином
підкреслюється закритість того світу, в якому живе сім'я. Подібно до традиційних сімейних драм
зав'язкою слугує важлива подія, яка має величезне значення для родини і яка провокує розкриття
таємниць, які зберігалися впродовж багатьох років. Типовим є також песимістичний фінал твору,
адже внутрішні закони сім'ї перебувають у постійному конфлікті зі світом зовнішнім.
Ключові слова: сімейна драма, трагікомедія, жанр, поетика.
Актуальність дослідження і постановка проблеми. Сучасна американська драматургія викликає
значну зацікавленість дослідників, адже драми написані на початку ХХІ століття чи не найкращим чином
відображають світоглядні принципи американського суспільства. У цьому контексті не є винятком і твір
Трейсі Леттса "Серпень: округ Осейдж", що став справжньою подією в театральному житті не лише
Сполучених Штатів Америки, а й всього світу. Театральні критики та літературознавці висловлюють
суголосну думку, згідно якої Трейсі Леттсу вдалося відобразити найкращі традиції американського
театру, закладені ще Юджином О'Нілом, А. Міллером, Т. Вільямсом та Е. Олбі і в той же час створити
драму, що є надзвичайно сучасною та глибоко індивідуальною. "Серпень: округ Осейдж" є майстерною
комбінацією сімейної драми, психологічної драми та трагікомедії, що і обумовлює жанрові особливості
цього твору. Проте, незважаючи на всесвітню популярність та безсумнівну художню цінність, цей твір
залишається дуже маловідомим як українському глядачеві, так і вітчизняним дослідникам, і саме
необхідність ознайомлення наукової та глядацької спільноти з п'єсою Трейсі Леттса і визначає
актуальність даного дослідження.
Метою статті є визначення жанрових та поетичних особливостей драми Трейсі Леттса "Серпень:
округ Осейдж".
Виклад основного матеріалу. Характеризуючи основні етапи розвитку американської драми,
Н. Висоцька зазначає, що її можна представити у вигляді крислатого дерева, коренева система якого
охоплює водевіль і мелодраму, стовбур цього дерева утворює титанічний доробок Юджина О'Ніла, а
крону утворюють твори новітніх драматургів. Одним з таких драматургів є Трейсі Леттс, що є автором
таких творів як "Кілер Джо" (2001), "Чоловік з Небраски" (2003), "Тля" (2005) та багатьох інших.
Всесвітнє визнання драматургу принесла його п'єса "Серпень: округ Осейдж", що є світовим
бестселером. "Серпень: округ Осейдж" – похмура сімейна драма, що розкриває таємниці родини Вестон.
П'єса була удостоєна Пулітцерівської премії за драму у 2008 році. Це одна з шести п'єс за всю історію
США, яка виграла три найпрестижніші премії американської драматургії: Пулітцерівську, Тоні та
Премію театральних критиків Нью-Йорка. Вперше "Серпень: округ Осейдж" було поставлено в Чикаго
28 червня 2007. Після цього п'єса почала своє світове турне і ставилася в найкращих театрах Лондона,
Москви, Лос-Анджелеса та інших міст. У 2013 твір був екранізований Джоном Веллсом та став світовим
бестселером.
На думку дослідників, є принаймні три причини такого успіху цього твору. По-перше, п'єса є
відлунням традиційної американської драми. Американські критики відзначають подібність "Серпня:
Графство Осейдж" та найкращих зразків американської драматургії. Так, самогубство батька споріднює
цей твір з п'єсою Артура Міллера "Смерть комівояжера", наркотична залежність матері з п'єсою Юджіна
О'Ніла "Довгий день, що прямує в ніч", жорстка, а інколи навіть жорстока сімейна політика з
"Маленькими лисичками" Ліліан Хелман. Чарльз Ішервуд зазначає: "Як бідна Мері в "Довгому дні, що
прямує в ніч", Віолет проводить більшість свого часу в хімічно індукованому серпанку. Як і в Аманди в
"Скляному звіринці", її материнська любов містить в рівних частинах провину і маніпуляцію. Як Регіна в
"Маленьких лисичках", вона є майстерним тактиком. Як Марта в "Хто боїться Вірджинії Вульф?", вона
має надзвичайно гострий язик" [1]. Крім того, можна знайти подібність цього твору з шедеврами
світового мистецтва драми. Зокрема, є певна подібність з п'єсами А. П. Чехова, адже головними
героїнями твору є три сестри, які не мають нічого спільного між собою і, які повертаючись до отчого
дому, відчувають себе в ньому чужинками. Окрім певних паралелей з класичними драматичними
творами, варто відзначити прямі посилання автора на твори американських поетів. Як зазначає
© Левченко О. М., 2015
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Г. Коваленко, "П'єса пронизана поезією завдяки віршам великих американських поетів Томаса Еліота та
Джона Беррімана" [2: 181].
Другою складовою успіху п'єси є дослідження міфу американської сім'ї. Для американської
драматургії є типовим зображення сімейних конфліктів, які відбуваються між чоловіками і дружинами,
між батьками і дітьми, між братами і сестрами та демонструють гірке спустошення, відчай і образи.
Загалом, сім'я є основним лейтмотивом американського театру. Саме тому основною реакцією аудиторії
було сприйняття твору як такого, що розкриває теми близькі кожному читачеві та глядачеві. Досить
часто глядачі відмічали, що головні герої твору є дуже подібними до членів їх власних сімей.
Свобода творчого втілення складає третю складову успіху твору Трейсі Леттса. У п'єсі чітко
дотримуються канони єдності часу, місця, дії, і при цьому в ній дуже жорстка конфліктна структура.
Основний символ п'єси з'являється вже в заголовку. Серпень – це найспекотніший місяць літа, це час
коли важко дихати. За цим стоїть головний образ п'єси – задуха. Закупорений будинок і сперте повітря, в
якому немає свіжого дихання, уособлюють монотонне життя кожного з членів великої родини Вестонів.
Власне, в цьому спертому повітрі знаходяться люди, які самі себе зробили нещасними. Перед глядачами
постає родина, яка так само зруйнована, як і старий будинок, в якому відбувається дія. Будинок є ще
одним символом твору. Вся дія твору відбувається в межах одного дому і критики відзначають
подібність декорацій "Серпня: округ Осейдж" та п'єси Артура Міллера "Смерть комівояжера". Це ще
один твір про сім'ю розірвану на частини і монолітність будинку ще більше підкреслює відстороненість
його тимчасових мешканців, адже так багато сімей намагаються створити видимість того, що нічого
поганого не відбувається в стінах їхнього дому. Протягом сорока років у будинку Вестонів страждала
система комунікацій, так само, як і в родині було повністю відсутнім спілкування. Будинок з прогнилим
фундаментом – це метафора зруйнованих взаємин. У цій п'єсі, по суті, йдеться про загибель. На території
будинку йде нескінченна війна. У відносинах немає жодної надії на відновлення. Члени великої родини
не вміють прощати один одного. У них немає на це сил. Життя виявляється складним і похмурим, і лише
самогубство батька дає поштовх до спроби поновити втрачені зв'язки. Слід також зауважити
символічність місця дії. Адже серед більше ніж 70 округів штату Оклахома, Осейдж є найбільшим за
площею. Це місце історичного проживання численних індіанських племен, які були нещадно винищені.
Так само винищує себе на наших очах колись велика сім'я і взагалі біла цивілізація. У домі залишається
лише індіанська дівчина зі своїми традиційними оберегами. Образ Джоанни заслуговує на особливу
увагу, адже він надає твору соціально-політичного звучання. Весь сімейний конфлікт Вестонів
розгортається на фоні історичного конфлікту, а саме винищення корінного населення Оклахоми. В більш
широкому контексті це є конфлікт між двома цивілізаціями – між цивілізацією індіанців та цивілізацією
загарбників. Примітним є те, що автор стає на бік корінного населення. В одній із сцен герої коментують
захоплення індіанських земель наступним чином: "Хто були ті розумники, які оселились тут? Всі ці
німці, голландці, ірландці? Хто був тим кретином, який побачив пласкі та пусті рівнини, що пашіли від
спеки, і ввіткнув тут свій прапор? І заради цього ми винищили всіх індіанців?" [3: 29]. Далі по тексту
автор прямо називає винищення корінних народів та захоплення їх земель геноцидом. Для того, щоб
компенсувати історичну несправедливість, Леттс розробляє образ молодої індіанської дівчини, яка стає
певним ядром, що притягує до себе усіх дійових осіб твору. Джоанна також стає справжнім оберегом
дому та сім'ї, адже саме завдяки їй Джин уникає зґвалтування, а Вайолет отримує співрозмовника. Більш
того, фінальні рядки п'єси належать саме Джоанні і це є метафорою відплати та відновлення
справедливості.
Драма Леттса відкривається епіграфом, що розкриває основну тему та ідею твору. Епіграфом служить
цитата з роману "Вся королівська рать" Роберта Уоррена: "Діти повертаються додому і попадаються на
гачок. Старому або старій нічого сказати дитині. Все, що їм потрібно, – це щоб дитина посиділа пару
годин поруч, а потім лягла спати в тому ж будинку. Це не любов. Я не кажу, що це зовсім не схоже на
любов. Я тільки хочу сказати, що це трохи відрізняється від любові, але, все-таки, зветься любов'ю… Це
поклик природи, і це доля кожної людини. Це те, чим ми відрізняємося від щасливих вільних звірів. Коли
ти народжуєшся, то батько і мати щось втрачають в собі, і потім вони намагаються це "щось" увібрати,
тому що цим "щось" є ти сам. Вони розуміють, що не можуть повернути все назад, але будуть намагатися
увібрати в себе стільки, скільки зможуть" [3: 1].
Сюжет п'єси розгортається досить швидко. Перша сцена вводить глядача в неоднозначну атмосферу
сімейних стосунків родини Вестон. В ній батько всього сімейства Беверлі Вестон, колишній поет і
професор, що страждає від хронічного алкоголізму, проводить співбесіду з молодою жінкою
індіанського походження Джоанною, яку він сподівається найняти, щоб вона піклувалася про його
дружину. Він висловлюється з промовистою ясністю: "Факти такі: Моя дружина приймає наркотики, а я
п'ю. Ось так ми зторгувалися. Це лише один параграф нашої шлюбної угоди…жорстоке зобов'язання"
[3: 3]. В наступній сцені цей геніальний джентльмен таємниче зникає, залишивши свою нову
співробітницю для виконання всіх завдань. Зникнення Беверлі Вестона стає справжньою загадкою для
всіх членів його родини. Та найбільшою загадкою і тяжким випробуванням це зникнення стало для
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Вайолет. Для того, щоб її підтримати збирається вся сім'я. Першою дізнається про пригоду середня дочка
Вестонів, 44-річна Айві. Вона відволікає матір від турбот про зникнення батька і стає мішенню для її
їдких коментарів. Матір відкрито обговорює не лише зовнішній вигляд дочки, а й її особисте життя.
Серед найбільш миролюбніших зауважень Вайолет таке: "Твої плечі осунулись, в тебе пряме волосся і ти
не робиш макіяж. Ти виглядаєш як лесбіянка" [3: 12]. Наступною з'являється сестра Вайолет – Метті
Фей, яка відзначається такою ж їдкістю зауважень. Крім того, вона повністю пригнічує свого
сором'язливого чоловіка Чарлі і надмірно опікає свого вже дорослого сина, якого всі називають
Маленький Чарльз. Ця опіка є нестерпною не лише для Чарльза, а й для всієї родини. Коли прибуває з
Колорадо старша дочка Вестонів, Барбара, вона намагається відновити порядок у неспокійній атмосфері
дому. Проте, жмені таблеток, які постійно приймає Вайолет роблять це завдання майже нереальним.
Крім того, особисті проблеми Барбари також накладають свій відбиток на її настрій. Виявляється, що її
шлюб далекий від ідеального. Біл та Барбара вирішують розлучитися і живуть у різних домівках. Їхня
дочка Джин перебуває у підлітковому віці і всіляко проявляє свій протест таємним курінням марихуани
та повним неприйняттям настанов своїх батьків: "Я бачу, він закохався… і мамі нічого не залишалося.
Гидко те, що мама стереже мене мов яструб, бо думає, що у мене з'їде дах після їхнього розлучення, і я
підсяду на наркотики або вб'ю кого-небудь в школі. Або, не дай бог, втрачу цноту. Не знаю, що там
думає батько, але мама просто збожеволіла на цьому" [3: 38]. Останньою прибуває найменша дочка
Вестонів, Карен. Це балакуча рудоволоса жінка, чиє життя нарешті здається влаштованим після багатьох
років безцільного існування. Вона приїжджає разом зі своїм п'ятдесятирічним нареченим Стівом. Проте,
по ходу п'єси стає зрозуміло, що всі надії Карен на щасливе заміжжя є примарними, оскільки Стів
намагається спокусити неповнолітню Джин, що і стає приводом для величезного скандалу.
Зібравши три покоління родини Вестон, під карнизом будинку в сільській Оклахомі, Трейсі Леттс
починає викривати всі патології сім'ї, які об'єднують їх разом, але в той самий час і відштовхують їх один
від одного. Із завидною регулярністю все нові і нові одкровення виходять на світ і створюють цілий
калейдоскоп таємниць, печалі і зрад. Не дивно, що більшість сцен будуються на надзвичайному
емоційному протистоянні. Режисер-постановник Петро Шерешевський коментує п'єсу наступним чином:
"Чому ми найбільше образ, болю і несправедливості обрушуємо на самих близьких? Що означає слово
"люблю" в наших устах? Не важливо, до кого воно звернене: до дружини, чоловіка, дочки, сина, матері
або батька ... Чому, говорячи про найрідніших людей, губи наші часто тремтять від праведної образи?
Чому ми часто відчуваємо, що нам недодають, обкрадають, нами нехтують найулюбленіші?
Американський драматург Трейсі Леттс розповідає історію родини, історію про любов через край, "з
перебором ". У цій родині слова "Я люблю тебе" в перекладі означають: "Ти повинен мене любити! Ти
винен мені за мою любов! Ти мені винен !!!"[4].
Насправді, автор твору відзначав, що його власне виховання і деякі сімейні події осмислювались ним
протягом багатьох років, в кінцевому підсумку призвели до створення цієї п'єси. Автобіографічні
елементи є досить важливими для цього твору і включають самогубство діда через утоплення та
приймання наркотичних препаратів бабусею. Трейсі Леттс згадує, що відвідини бабусі в психіатричний
лікарні стали найбільш депресивними та травматичними подіями його дитинства. Він був глибоко
вражений безнадійним станом своєї бабусі і цей травматичний досвід послужив основою для написання
твору. Автобіографічність цієї п'єси підкреслюється ще й тим, що роль Беверлі Вестона виконувалась
батьком драматурга Денісом Леттсом.
Проблема розпаду сім'ї є, без сумніву, центральною у творі, а саме тому "Серпень: Графство Осейдж"
може розглядатись в параметрах "домінантного, найпродуктивнішого та найгнучкішого для драматургів
США жанру сімейної драми" [5: 16]. Водночас, драма Трейсі Леттса далека від зображення сімейного
вогнища в якості "ідилічного хронотопу" [5: 16]. Приховане життя сім'ї стає полем бою, на якому
розігрується справжня трагедія внутрішньої самотності. Кожен з персонажів самотній навіть в колі
найближчих людей і кожен з них нещасливий. Але замість пошуку шляхів до примирення, персонажі
воліють звинувачувати один одного в своїх проблемах. Наприклад, Вайолет порівнює дитинство Беверлі,
який провів його живучи в маленькому автомобілі разом зі своїм батьком та матір'ю та дитинство своїх
дочок і приходить до висновку, що основною проблемою її дітей була велика кількість можливостей і
повна відсутність бажання їх реалізовувати: "У Понтіак седан. Зі своїм батьком і матір'ю, в їх чортовій
машині! Ну, що ще ви ще хочете сказати про своє занапащене дитинство? Ми жили дуже важко, зате
піднялися дуже високо. Ми жертвували всім і робили це заради вас. Ваш батько і я стали першими в
своїх сім'ях у кого є вища освіта і, врешті-решт, він став визнаним поетом. Ви отримали університетську
освіту даром, і що з вас стало? (Вказуючи пальцем на Карен). Чим ти займаєшся ? (На Айві). Чим ти
займаєшся? (Вказує пальцем на Барбару) Хто ти така? Боже, якби ви всі працювали так багато як ми, то
стали б президентами. У вас ніколи не було справжніх проблем, тому ви самі їх створюєте " [3: 86].
Дочки ж звинувачують матір в надмірному авторитаризмі, а батька у надмірній м'якості та
зосередженості на роботі. Конфлікт досягає свого апогею коли виявляється, що Вайолет знала про
наміри Беверлі вчинити самогубство. Барбара починає звинувачувати матір, але вона різко відповідає на
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закиди старшої дочки. Розв'язка твору виявляється повністю закономірною, адже всі герої покидають
колись рідний дім, а Вайолет залишається одна з Джоанною: "Ви пішли і, Беверлі, ти пішов, і Барбара
теж пішла, ви пішли, ви пішли, ви пішли, ви пішли ... (Джоанна тихо наспівує пісню Вайолет)" [3: 136].
Епіграф твору виявляється повністю виправданим, адже старшому поколінню дійсно нема чого сказати
своїм вже дорослим дітям і після того, як всі звинувачення висунуті, образи виказані, а таємниці
розкриті, вони знову покидають дім свого дитинства та своїх батьків. Ця сімейна драма вражає
внутрішньою трагедією, гірким, сумним, але дивовижно чесним фіналом та надзвичайно різким
зображенням самотності. Оскільки навіть в оточенні найближчих родичів кожен з персонажів твору
залишається один на один зі своїми переживаннями та проблемами, а значить кожен з них залишається
внутрішньо самотнім.
Висновки. "Серпень: округ Осейдж" продовжує найкращі традиції класичної сімейної драми.
Подібно до інших творів, що належать саме до цього жанру, дія в п'єсі замикається рамками жорсткого
простору, зокрема, вона зосереджена у старому батьківському будинку. У творі сценічна дія не виходить
за його межі і, таким чином, підкреслюється замкнутість та закритість того світу, в якому живе сім'я.
Крім того, подібно до традиційних сімейних драм, зав'язкою слугує важлива подія, яка має величезне
значення для родини і яка запускає розкриття таємниць, які зберігалися впродовж багатьох років. У
випадку "Серпень: округ Осейдж" такою подією стає зникнення батька сімейства, і саме завдяки цьому
всі члени родини збираються під одним дахом. Типовим є також песимістичний фінал твору, адже
внутрішні закони сім'ї перебувають у постійному конфлікті зі світом зовнішнім. Зовнішній світ зі своїми
величезними можливостями та спокусами поступово руйнує інститут патріархальної сім'ї і тому не
дивно, що головна героїня твору залишається одна, а всі її рідні покидають будинок.
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Левченко О. Н. Жанровые особенности семейной драмы Трейси Леттса "Август: округ Осейдж".
В статье рассмотрены жанровые и поэтические особенности драмы Трейси Леттса "Август: округ
Осейдж". Пьеса продолжает лучшие традиции классической семейной драмы. Подобно другим
произведениям, принадлежащим именно к этому жанру, действие в пьесе замыкается рамками
жесткого пространства. В частности, оно сосредоточено в старом родительском доме. Сценическое
действие не выходит за его пределы и таким образом подчеркивается закрытость того мира, в
котором живет семья. Подобно традиционным семейным драмам, завязкой служит важное событие,
которое имеет огромное значение для семьи и которое провоцирует раскрытие тайн, хранящихся в
течение многих лет. Типичным является также пессимистический финал произведения, ведь
внутренние законы семьи находятся в постоянном конфликте с миром внешним.
Ключевые слова: семейная драма, трагикомедия, жанр, поэтика.
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Levchenko O. M. Genre Peculiarities of Tracy Letts' Domestic Drama "August: Osage County".
The research deals with genre and poetic peculiarities of Tracy Letts' drama "August: Osage County". By using
comparative analysis as the main method of research, it is defined that the play belongs to the genre of family
(domestic) drama. The play continues the best traditions of the American family (domestic) drama. Like other
works belonging to this genre, the action of the play is confined by a rigid space framework. In particular, the
scene is laid in the old family house. Stage actions do not go beyond it and thus it emphasizes the closeness of
the world in which the family lives. Similar to other traditional family (domestic) dramas an important event
serves as the trigger of the conflict leading to the disclosure of important family secrets, which were kept in
secret for many years. In "August: Osage County’s mysterious disappearance of Beverly Weston, the father of
the family, serves as the trigger and due to it all the members of a big family gather in the old house belonging to
Beverly and Violet. The denouement of the play is also very pessimistic as it is demanded by the laws of genre
and it emphasizes the idea that the internal laws of the family are in constant conflict with the outside world.
Key words: family drama, tragicomedy, genre, poetics.

64

УДК 82.0:792.54
М. С. Мальченко,
аспірант
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
maltschenko@mail.ru
БРЕХТІВСЬКЕ РОЗУМІННЯ ЕПІЧНОЇ ОПЕРИ (НА МАТЕРІАЛІ "ТРИГРОШОВОЇ ОПЕРИ")
У статті розглянуто способи, за допомогою яких Б. Брехт втілив свої теоретичні міркування щодо
епічного театру та опери у "Тригрошовій опері". Проаналізовано брехтівські новації у музиці, тексті
та оформленні сцени, а саме: відокремлення зонгів від сценарію, дистанцію по відношенню до ролі,
протиставлення змісту зонгів оркестровці музики, використання нетренованих голосів для виконання
музики, використання оперних технік у порівнянні з класичною оперою, використання декорацій та ін.
Ключові слова: театр, опера, епічний, зонг, музика.
Прем'єра "Тригрошової опери" відбулася в театрі на Шіффбауердамм у Берліні( вересeнь 1929 року) і
до завершення свого першого сезону у квітні була поставлена 250 разів. Це була друга співпраця
Бертольта Брехта і Курта Вейля. Їх першою була опера "Маленьке Махагоні" для фестивалю у БаденБадені. Сюжет "Тригрошової опери" базувався на "Опері жебраків" Джона Грея, лібрето якої було
перекладено з англійської на німецьку Елізабет Гауптманн.
Брехт взагалі не очікував, що його опера стане такою успішною, фінансовий успіх у мейнстримному
театрі був, фактично, тим, проти чого виступав драматург. "Тригрошова опера" прославляла труднощі
нижніх класів, що не мало б дати їй змогу отримати схвалення середнього класу, який складав
театральну аудиторію. Брехту здавалося очевидним, що месидж боротьби нижнього класу і жебраків не
досяг свідомості заможних мас, які ненаситно проковтували "Тригрошову оперу".
Постановка проблеми. І Бертольт Брехт, і Курт Вейль описували "Тригрошову оперу" як
"прототипну" оперу. Концепція прототипної опери спирається на ідею оновлення жанру опери.
"Тригрошовою оперою" вони намагалися закласти основи структури театру, який виправив би те, що
вони відносили до тогочасних недоліків оперних традицій. Одним з цих недоліків була ідея "кулінарної"
опери, суть якої полягала в тому, що всі елементи театру, якщо їх поєднати разом, мали утворювати б
одне єдине ціле, яке б знаходило надзвичайно легке "перетравлення" глядачами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У своїй статті "Примітки до опери "Злет і падіння міста
Махагоні" [1] Брехт теоретизує про впровадження методів епічного театру в оперу, тобто фактично щодо
епізації опери, створення епічної опери. Епізація призводить до радикального роз'єднання елементів.
Завдяки цьому вирішується одвічний конфлікт між текстом, музикою і сценічним втіленням, оскільки
вже немає необхідності ставити питання, що має бути первинним – музика по відношенню до сценічної
дії чи сценічна дія по відношенню до музики. Впровадження епічних методів повинно усунути
синтетичність творів мистецтва, що являє собою суміш різних видів мистецтва, при якій окремі елементи
неминуче і в рівній мірі деградують, бо кожен з них повинен пристосовуватися до інших. І проти цього
необхідно боротися. Потрібно відкинути все, що намагається загіпнотизувати глядача, одурманити його,
затуманити його свідомість [1: 302].
Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю розглянути Брехтівські погляди на епічну
оперу їх втілення у "Тригрошовій опері", оскільки цьому питанню раніше приділялося недостатньо
уваги.
Метою нашого дослідження є розгляд і аналіз засобів творення епічної опери за допомогою
реалізаціїї теоретичних міркувань Брехта щодо епічного театру, а також композитора Курта Вейля.
Брехт порівнює загалом драматичний театр з епічним, вказує на їх відмінності. Основні відмінності
епічної форми театру від драматичної за Брехтом:
– розповідь про дію замість втілення дії на сцені;
– активність глядача у якості спостерігача;
– театр має змушувати глядача приймати рішення, а не впливати на емоції;
– передача знань, а не переживань;
– протиставлення глядача подіям, замість того, щоб бути втягненим у них;
– вплив, який ґрунтується на переконанні, а не навіюванні;
– емоції перероблюються свідомістю у висновки, а не залишаються у сфері емоційного;
– людина розглядається як об'єкт дослідження, а не щось уже відоме;
– людина змінює і змінюється сама, не залишаючись сталою дійсністю;
– зацікавленість ходом подій замість зацікавленості результатом;
– кожна сцена важлива сама по собі замість того, щоб бути просто ланкою в загальному ланцюгу;
– події розвиваються зигзагами, а не по прямій;
– світ є таким, яким він стає, а не таким яким він є;
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– більш важливими є мотиви людини, ніж її пристрасті;
суспільне буття визначає свідомість, а не свідомість визначає буття [1: 301].
Крім того, Брехт наголошує над відмінностях саме у драматичній та епічній операх. Такі відмінності
він вбачає у музиці, у тексті, а також у декораціях.
За Брехтом, у музиці відбулося наступне зміщення акцентів:
Драматична опера
Епічна опера
Музика обрамляє
Музика повідомляє
Музика підсилює текст
Трактує текст
Музика домінує над текстом
Виходить з тексту
Музика ілюструє
Оцінює
Музика описує душевний стан героїв
Виражає відношення до дії
Музика – важливий елемент цілого. Брехт радить зменшити склад оркестру, залишати не більше
тридцяти хороших музикантів. Співаки повинні ставати доповідачами і залишати свої особисті почуття
при собі [1: 303].
Для початку розглянемо такий прийом епізації опери, використаний Брехтом, як виокремлення зонгів
із сценарію. Брехт вважав, що різні елементи театру потрібно тримати ізольовано один від одного, щоб
запобігти вторгненню одного елемента в інший і щоб не зробити все легко ''перетравлюваним''. На його
переконання, опери і мюзикли мали один спільний недолік – вони плавно поєднували в єдиний потік
мову і музику.
Однією з технік, яку Брехт використовував для відокремлення зонгів від сценарію було розміщення
певних зонгів попереду куліс за межами контексту сцени [2: 44]. Це можна побачити у фіналі другого
акту і "Пісні Соломона". Конфлікт полягає у тому, що Браун повідомляє Містеру Пічему, що Мекхіт утік
із в'язниці. Сцена закінчується тим, що Браун збирає людей, щоб розшукати злочинця. Завіса падає,
виконується пісня, Мекхіт і Місіс Пічем виходять з-за завіси. Співаючи, вони виголошують, що лише ті
можуть мати моральні якості, які достатньо багаті, щоб їх мати (цитування "Людство може вижити
завдяки унікальній здібності подавлювати свою людяність"). Звідси, фінал другого акту має зв'язок із
дією у попередній сцені. Це ж саме є характерним для "Соломонової пісні", яку також виконує Дженні,
граючи на колісній лірі перед завісою. У цій пісні вона порівнює образ Мекхіта з історичними особами.
Цій пісні передує заключний вірш Пічема "Нестача людських старань", у якій герой уникає арешту, що
знову підкреслює різницю між змістом сцени та наступною піснею. Обидві пісні виступають окремими
сценами впродовж дії вистави, але тим не менш сприяють її цілісності.
Варто зазначити, що Брехт міркував, що сцена в "Тригрошовій опері" буде оформлена тим вірніше,
чим більшою буде відмінність між її оформленням в ході самої п'єси і під час виконання зонгів [3].
Крім того багато зонгів містять слова "балада" або "пісня" у заголовках. Це привертає увагу до факту,
що саме персонажі співають і що ці пісні не є внутрішніми монологами, емоціями персонажу чи простою
мовою, вставленою у музику. Використання пісні чи балади у назві слугує нагадуванням не тільки
аудиторії (у випадках, якщо заголовок зонгу проектується на сцену), a й виконавцеві, який має лишатися
свідомим акту виконання пісні.
Не менш принципового значення набуває прийом відокремлення персонажу від актора. Брехт вважав
недоліком, що опери і мюзикли використовували музику як засіб розкриття емоційного стану персонажа.
Він наголошував, що актор не повинен емоційно вливатися у свій персонаж. Брехт ввів термін ґестус,
щоб спростити поняття дистанції між актором і персонажем [2: 46]. Досить важко дати визначення цьому
поняттю, однак Брехт використовував його у намаганні створити розділення між емоціями персонажу і
актором, який грав цю роль. Прикладом, який показує таке розділення персонажу і актора, може
слугувати факт, що тексти для "Піратки Дженні" і "Пісні Барбари" були написані за вісімнадцять місяців
до початку роботи над "Тригрошовою оперою", що підтверджує думку, що зонги не були задумані для
ілюстрації сюжету вистави. Також було звичним, що зонги могли переходити від персонажу до
персонажу – взаємозамінність зонгів, яка показує, що зонг насправді не належить персонажу, а тому не
може функціонувати інтроспекцією у внутрішній світ героя.
Наприклад, у "Пісні Барбари" обидва персонажі, як Люсі, так і Поллі по черзі співають одну і ту ж
саму пісню. Така взаємозамінність є своєрідним прийомом, який дозволяє розділяти актора і персонаж.
Зонги відносяться тільки до п'єси загалом, тому текст і настрій зонгу можна вільно віднести до будьякого персонажу, і він може функціонувати лише як індикатор настрою, а не показувати внутрішній світ
героя. Якщо розглянути акомпанемент до "Пісні Барбари", то він ніби підсилює стосунки між
персонажем і музикою. Початок пісні написаний тільки для фортепіано, таким чином коли Поллі стоїть
одна попереду своїх батьків і каже їм про своє весілля (і втрату цнотливості), фортепіано залишається
саме без підтримки решти оркестру, що відображає її, Поллі, ізоляцію.
"Балада про Меккі-ножа" також є прикладом відділення персонажу від актора, оскільки вона
представляє персонаж Мекхіта перед тим, як глядач побачить самого актора, який грає його. Таким
чином ніби показується, що актор і персонаж триматимуть дистанцію один від одного. Глядачу дають
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відомості про його походження і він може сформувати думку про персонажа перед тим як той з'явиться
на сцені. "Балада про Мекі-Ножа" виконується вуличним співаком, який з'являється тільки в цей момент
вистави. Він звертається з піснею до групи глядачів і розповідає історію про вбивцю Мекхіта, про всі
злочини, які він встиг скоїти перед початком дії в самій п'єсі.
"Балада про Меккі-Ножа" писалась для вистави в останню чергу і була додана зовсім наприкінці, це
свідчить про те, що зонги не писалися як пояснення сюжету, а могли бути вставлені в останній момент і
тим не менш виконувати свою функцію дистанції в епічному театрі [4]. Винятком серед усіх зонгів у
п'єсі є пісня "Поклик з могили". У ній не вдається розділити актора і персонаж.
Як Брехт, так і Вейль з повною ясністю розуміли роль музики в театрі, Брехт виділяв музиці особливе
місце в своїй теорії епічного театру. Велика кількість його публікацій, особливо після успіху
"Тригрошової опери" присвячена запобіганню домінування музики над текстами. Як тільки Брехт і
Вейль стали успішними завдяки "Тригрошовій опері" та "Злету і падінню міста Махагоні", стало чітко
зрозуміло, що одним з найбільш успішних і популярних аспектів їхніх вистав була саме музика. У своїй
статті "Об использовании музыки в эпическом театре" [5] Брехт зазначає, що у "Тригрошовій опері"
музика вперше використовувалася по-новому. Найбільше новаторство полягало в тому, що музичні
номери виділялися з усієї дії через розміщення невеликого оркестру прямо на сцені та зміну освітлення
під час виконання зонгів [5: 165].
Під час співу іноді буває важко зрозуміти слова, тому для опер не є незвичним застосування
роздрукованого тексту, навіть якщо цей текст рідною, а не іноземною мовою. Брехт теоретизував, що
часом текст повинен протиставлятися музиці, працювати проти музики, що він не повинен сліпо
слідувати мелодії, оскільки поєднання співу з простим промовлянням або співом в неповний голос може
давати досить сильний ефект: результатом буде вперта, непідкупна тверезість сприйняття, яка є
незалежною від музики і ритму.
Брехт заохочував акторів проговорювати, не співати в повний голос, а саме проговорювати зонги,
щоби їх тексти не втрачалися у межах мелодії. У певні моменти тексти слід було просто промовляти,
замість того, щоб співати їх, іноді слід було співати їх в іншому ритмі, або й навіть використовувати
іншу мелодію в певних частинах пісні. У класичній опері основна увага привертається музиці, тому
основний наголос при сценічному виконанні падає саме на музику, а до самого тексту привертається
менше уваги, і досить часто, текстом може нехтувати на догоду мелодії: наприклад, змінюється наголос
деяких слів, або навіть і голосні [2: 52].
Брехт, сам будучи поетом, вбачав недоліки у такому виконанні і прагнув знайти вихід з таких
обмежень. Можливо саме тому "Прогулянка до Галловз" побудована як монолог поверх музики.
"Прогулянка до Галловз" складається з монологу, який містер Пічем читає поверх інструментальної
музики, без жодного прояву мелодії, яка б мала співатися тут. За винятком декількох пісень, які
починаються поки актори закінчують свої репліки, а також фрагменту "Любовної пісні". Це, можна
сказати, єдиний момент у п'єсі, коли речитативний діалог домінує над музикою. І саме це характеризує
цю частину вистави через свою інакшість, і саме це посилює дію на сцені, створюючи різкий контраст із
закінченням Deux ex Machina, яке слідує далі.
Наступний приклад контрастування тексту з музикою можна побачити, коли Брехт і Вейль поєднали
загальні значення зонгів з їх відповідними мелодіями. "Балада про Меккі-Ножа" – це чудовий приклад,
коли текст і зміст зонгу протиставляється мелодії. Музика "Балади про Меккі-Ножа" є досить простою,
веселою і легко сприймається. Але сам текст розповідає про людину, яка не тільки є жахливим убивцею,
а й ґвалтівником, палієм і розбещувачем дітей. Іншим прикладом є "Ранковий гімн Пічума", який очужує
знайоме за допомогою використання оригінальної мелодії з "Опери жебраків", але з новим текстом і
акомпанементом. Оскільки "Опера жебраків" була знаною в той час і всі мелодії походили з популярної
музики, то існує велика ймовірність, що глядач був знайомий з мелодією цієї пісні. А через те, що текст і
оркестровка були новими для слухача, то це мало б протиставити, відокремити їх від мелодії [2: 54].
Іншим прикладом є "Весільна пісня", яку співають під час весільної сцени, але музика нагадує
скоріше похоронну пісню. Крім того вона схожа на пабні, застільні пісні, оскільки персонажі вигукують
тости і образи посеред неї. Така атмосфера пабу працює проти звичного принципу обов'язку і радості, які
є типовою частиною весілля. Оскільки початок пісні виконується без супроводу, це дає глядачу привід
розглядати тріо виконавців як аматорів, які не репетирували або не імпровізували. Ідея початку без
акомпанементу таки дозволяє музиці органічно розвиватися від тексту. Загалом, іронія цієї пісні полягає
у поєднанні темного настрою і жалібності пісні з радісностю весілля, що спонукає глядача задуматися
над аргументованістю весілля і союзу між Поллі і Макхіта.
Не меншого значення набуває спів нетренованими голосами. Ніхто з виконавців оригінального
складу не були професійними оперними співаками. Більшість з них були або простими акторами, або
співаками кабаре. Але не зважаючи на це, немає підстав стверджувати, що музика "Тригрошової опери" є
простою. Це було справжнім викликом для Вейля, написати музику для п'єси. Мати справу з більшістю
непрофесійних оперних співаків – стало справжньою проблемою для Брехта і Вейля. Наприклад, у
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перших редакціях персонаж Люсі мала виконувати арію, але пізніше її мусили прибрати, оскільки стало
очевидно, що акторка Кате Кюль не змогла б справитися з нею у вокальному плані [2: 57]. Цей і також
інші інциденти показують, що використання нетренованих голосів іноді не узгоджувалося з музикою, яка
була спочатку написана для "Тригрошової опери", і що музика мусила бути зміненою відповідно до
обмежень нетренованого голосу.
Однак, робота з нетренованими голосами відповідала теоріям Брехта про епічний театр. Метою
професійного оперного співака є безшовне, плавне, а головне бездоганне і безпомилкове виконання арій і
в той же час глядач не має помічати будь-яких зусиль з боку виконавця. Це створює щось на зразок
ефекту відсутності людини. А спів нетренованими голосами має здатність постійно нагадувати глядачу,
що на сцені звичайні люди, що людям властиво помилятися. Нетренований голос, ніби нетренований
плавець, постійно перебиває сам себе, допускає помилки і слугує нагадуванням про сам акт співу.
Зусилля, яких докладає при співі нетренований співак будуть постійно перебивати потік голосу і зведуть
до нуля видимість того, що пісня виконується без зусиль. Поряд з тим, що музика в ''Тригрошовій опері''
була розрахована на нетренований голос, вона, однак, є часто написаною для оперних співаків і
використовує різні оперні техніки [2: 61].
Нетренований голос відіграє важливу роль у теорії епічного театру Брехта, оскільки він допомагає
підсилити виокремлення зонгів із сценарію, тому що нетренований голос постійно нагадуватиме слухачу
про сам акт співу. Але використання такого голосу мало іноді і негативний вплив на музику в
"Тригрошовій опері", оскільки вимагало у таких випадках певних правок у музиці, як, наприклад, із
арією, яку мала виконувати Люсі.
Висновки та перспективи. Було проаналізовано різні техніки, використані Брехтом щодо переносу
його теорії епічного театру і епічної опери у п'єсу "Тригрошова опера". По-перше, одним із
найважливіших способів Брехта для викликання ефекту очуження було відокремлення зонгів від
сценарію чи діалогів у виставі. По-друге, Брехт теоретизував, що актор повинен дотримуватися дистанції
по відношенню до своєї ролі і що зонги повинні посилювати цю дистанцію. Також важливим є
протиставлення змісту зонгів оркестровці музики, що дозволяло тексту виділятися над музикою. Іншим
аспектом є використання Брехтом нетренованих голосів для виконання музики в п'єсі. Крім того, варто
звернути увагу на оперні техніки, використані в "Тригрошовій опері" в порівняні з традиційною оперою.
Брехт і Вейль не прагнули зробити "Тригрошову оперу" пародією на "Оперу жебраків", але вони
використовували оперні традиції, які були їм доступні, щоб привернути увагу до технік, які зазвичай
використовувалися у жанрі. Оперні традиції використані у "Тригрошовій опері"включали структуру з
використанням музики (як наприклад використання увертюр і фіналів), різних видів пісень (включно з
дуетами, тріо, гармоніями, хорами і піснями на арго), а також використанням закінчення Deux Ex
Machina.
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Мальченко М. С. Брехтовское понимание эпической оперы (на материале ''Трехгрошовой оперы'').
В статье рассмотрены способы, при помощи которых Б. Брехт перенес свои теоретические идеи об
эпическом театре и опере в "Трехгрошовую оперу". Проанализировано брехтовские новации в музыке,
тексте и оформлении сцены, а именно: отделение зонгов от сценария, дистанцию по отношению к
роли, противопоставление содержания зонгов оркестровке музыки, использование оперных техник в
сравнении с классической оперой, использование декораций и др.
Ключевые слова: театр, опера, эпический, музыка.
Malchenko M. S. Brecht's Understanding of Epic Opera (on the Material of "The Threepenny Opera").
The article deals with the methods that Berthold Brecht used to transfer his ideas of Epic Theatre and Epic
Opera into "The Threepenny Opera". This opera was written in collaboration with the well-known composer of
that time Kurt Weill and has become very successful despite the fact, that both authors did not expect it to
happen. Bertolt Brecht considered his piece as a prototype opera, for he endeavored to renew the genre of the
opera using many different innovations. In the article the author made an attempt to analyze his innovation in
this piece. They include changes in music, lyrics and decoration of the scene. In conclusion, the analysis of
Bertolt Brecht's innovation and changes in this opera allows stating that the main technics he employed into
"The Threepenny Opera" were: separation of songs from the script, the distance between the character and the
performer, contrast between lyrics, meanings of the songs and the orchestration of the music in these songs, the
use of different operatic technics in comparison with classic opera, the use of decorations and other.
Key words: theatre, opera, epic, music.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СУБСТАНДАРТНИХ ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ
ІНТЕНСИФІКАТОРІВ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПРЕСИ)
Стаття присвячена дослідженню реалізації вербальних інтенсифікаторів, як одиниць функціонального
класу субстандарту на шпальтах англомовних видань. Представлене власне тлумачення поняття
"інтенсифікатори". Висвітлено основні категоріальні ознаки досліджуваних одиниць, проаналізовано їх
особливості та взаємозв'язок. Визначено прагматичне призначення інтенсифікаторів. Розглянуто
особливості досліджуваних одиниць. Прикладами проілюстровано реалізацію субстандартних
інтенсифікаторів на шпальтах англомовних видань.
Ключові слова: інтенсифікатори, емоції, інтенсивність, емоційність, оцінність, конотативне значення,
експресивність.
Постановка проблеми. Антропоцентризм є домінантою лінгвістичних та психолінгвістичних
досліджень, при якому значна увага акцентується на взаємозв’язку психічного розвитку та емоційного
стану індивіда та їх мовленнєву реалізацію. Мовленнєва діяльність реципієнта та маркери її реалізації є
не лише процесом передачі інформації, а й репрезентації емоційного стану реципієнта та його ставлення
до тексту повідомлення. Процеси демократизації та лібералізації суспільного життя, а також зміни в
системі норм сприяли більшій розкутості референтів соціуму, що віддзеркалюються в публіцистичному
дискурсі, який є потужною сферою впливу на людську свідомість. Зміни в суспільстві потребують нових
засобів регуляції мовної діяльності, вираженні емоційного стану та привернення уваги аудиторії. Тому,
використання мовних одиниць, що належать до нормативного узусу видається недостатнім. За таких
умов, на шпальтах англомовних видань набуває обертів тенденція залучення значної кількості
субстандартних одиниць, зокрема інтенсифікаторів різних стильових регістрів, які мають потужний
експресивний потенціал, найбільш яскраво передають емоційний настрій мовця та сприяють образності
висловлювання.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Синтез мислення і вербалізація його результату, емоційні
стани з їх мовними маркерами репрезентації та інтенсифікації, зв'язок категорії експресивності,
інтенсивності, оцінності мовних засобів, стильова диференціація субстандартних одиниць і т.п.
знаходяться в колі наукових інтересів дослідження таких мовознавців як В. І. Жельвіс, В. Н. Телія,
Є. І. Шейгал, В. І. Шаховський, D. Crystal, R. Wajnryb, J. R. Rickford та інші.
Мета нашого доробку зумовлена необхідністю дослідити різностильові субстандартні одиниці у
функції інтенсифікації, їх реалізацію на шпальтах англомовних газетних видань.
Виклад основного матеріалу. Емоції є невід’ємною складовою кожного суспільного індивіда.
Вербалізація емоцій має двоїстову природу, а саме денотативну, що проявляється в сигнікативному
значенні мовної одиниці, та конотативну, яка реалізується за допомогою експресивних одиниць та
експлікує додатковий зміст висловлювання [1]. Експресивність у межах конотації є семантичною
категорією, позначеною предметно-образним та поняттєвим змістом. Вона відображається на когнітивному
рівні психіки реципієнта, тобто на рівні пам’яті, сприйняття, мислення, уяви (В. А. Маслова). Найважливішим
компонентом загальної експресивності висловлювання є емотивність, що являє собою систему лінгвістичних
параметрів висловлювання як сукупність мовних засобів, здатних створювати емоційний ефект. Останнім
часом поняття "емотивність" вживається поряд з традиційним терміном "емоційність". У більшій частині
наукових робіт терміни "емотивність" і "емоційність" функціонують як синоніми (И. Г. Гальперин,
И. В. Курлова, Ю. П. Солодуб). Однак, у більшості наукових робіт спостерігається диференціація даних
понять. Основною відмінною характеристикою понять "емотивність" та "емоційність" є їх приналежність
до психологічного чи лінгвістичного напрямку дослідження. Деякі лінгвісти (В. Н. Телія) розглядають
емотивність як поняття психологічне, а не лінгвістичне, вважаючи, що категорія "емотивність" пов'язана
з емоційною сферою психіки і співвідноситься за змістом з певними типами емоцій, Однак, деякі вчені
(А. В. Кунін, В. І. Шаховский, Л. Г. Бабенко, М. Х. Галіев) тлумачать емотивність як мовну категорію та
протиставляють її емоційності як категорії психічної. Відповідно до останнього підходу, емотивністю є
емоційність у мовному прояві, вираз мовними засобами почуттів, настроїв, переживань. Тобто, на
мовному рівні емоції трансформуються в емотивність, за таких умов, емотивність вважають суто мовною
категорією, а категорією емоційності оперують в межах психологічних наук. Емоційність відображає
психічний стан людини, в той час як емотивність передає вербальне вираження емоцій мовця
(В. І. Шаховський).
© Масель Ю. С., 2015
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Ми розділяємо думку, що емотивністю є лінгвістичне вираження емоцій. Управляючи вербальною
реалізацією емоцій, референт пропускає їх через ситуативні, соціальні та інші фільтри, залежно від яких
емоції реалізуються відповідними лексико-семантичними одиницями різних стильових рівнів, а саме
емотивно-оцінне значення є компонентом смислового змісту звукової та мовної одиниці [2: 245 ].
Субстандартні інтенсифікатори є експресивними одиницями вторинної номінації, тому конотативна
складова є провідною, а основне призначення таких одиниць полягає в емотивно-оцінному підсиленні
ставлення до позначуваного. Відповідно до зазначеного, категоріальними ознаками інтенсифікаторів є
експресивність, інтенсивність, емоційність та оцінність.
Існують різні підходи до тлумачення категорії "експресивність". Експресивність переважно
асоціюють з різними видами оцінок, емоціями суб’єкта висловлювання та засобами увиразнення
висловлювання (І. В. Арнольд, В. А. Маслова, Є. Ф. Петрищева). Експресивність є посиленням
сприйняття за рахунок емоційної реакції, яка зумовлена образністю. Експресивність пов'язують з
поняттям інтенсивності, розглядаючи експресивність як властивість тексту або його складової, що
передає смисл зі збільшеною інтенсивністю, тобто експресія є засобом збільшення ілокутивної сили
висловлення [3]. Експресивність базується на певних психологічних закономірностях: вираженні емоцій,
почуттів та сприйнятті. Лінгвістичним механізмом експресивності є, головним чином, відхилення від
стереотипів у використанні мовних одиниць різних рівнів. Також сутність семантичної категорії
експресивності полягає у вираженні додаткових смислових відтінків, що нашаровуються на денотативне
значення, поширюючи та підсилюючи лексичне та граматичне значення, формуючи зображальність та
виразність висловлювання [4: 5], що спрямоване на посилення емоційного впливу на співбесідника,
тобто на збільшення перлокутивного ефекту оцінного висловлення [3: 90]. Зазначимо, що поняття
експресивності є ширшим за емоційність, вербальна передача емоцій завжди є експресивною, проте,
експресивність висловлювання не завжди вважається емоційним.
З категорією експресивності та емоційності пов’язана категорія оцінки. Вважається, що оцінка
передує емоції, тоді як експресивність є наслідком емотивності. Оцінки породжуються емотивним та
ціннісним компонентами мовної свідомості індивіда та утворюють бінарну опозицію позитивного чи
негативного ставлення, актуалізація одного з членів якої реалізується за допомогою інтенсифікаторів.
Оцінка емоційного стану знаходиться на перетині інтелектуальної та емоційної сфер психіки. Їх тісний
взаємозв'язок обумовлений свідомим характером оцінки. За таких умов, будь-яка оцінка є первісно
когнітивною, а емоційність "нашаровується" на оцінку та створює ефект посилення емоційного
ставлення до позначуваного, надаючи тим самим когнітивного змісту мовним одиницям [5].
Категорію "інтенсивність" розглядаємо як лінгвопрагматичну категорію, що виражається засобами
різних рівнів, її реалізація здійснюється безпосередньо в мові. Інтенсивність являє собою відкриту
рухливу систему, елементи якої реалізуються в залежності від різних факторів комунікативної ситуації.
Категорія інтенсивності ознаки, якості тощо характеризується певною суб'єктивністю (тобто суб'єктивне
значення інтенсивності виражається через об'єктивно існуючу категорію інтенсивності в мові) і тому є
одним з найважливіших засобів індивідуалізації висловлювання [6]. Для створення інтенсивності, як
складової творення експресивності висловлювання, мовцем обираються найбільш марковано-стильові
засоби. Зв'язок категорії інтенсивності із експресивністю сприяє створенню образності
висловлювання [5]. Образність є одним із потужних факторів підвищення емоційно-оцінного й
експресивного потенціалу лексики та фразеології. Проте, зазначимо, що образність розглядаємо як
підставу для підсиленого впливу на суб'єктів дискурсу з метою регуляції їх поведінки, а не як
номінативну ознаку [3: 91].
Хоча категорії еспресивність, оцінність, емотивність є взаємодоповнюючими та взаємозалежними,
проте різняться за функціональним призначенням. Відмінність полягає в тому, що оцінність виконує
аксіологічну функцію, тобто відображає думку суб’єкта щодо цінності певного предмета, явища, дії
тощо. Емотивність слугує для вираження почуттів референта, тобто виконує афективну функцію.
Експресивність спрямована на посилення ознаки і сприяє кращому донесенню інформації до
адресата,тобто виконує прагматичну функцію [7: 9].
Отже, субстандартними інтенсифікаторами вважаємо такі експресивні одиниці різностильової
приналежності функціонального класу субстандарт, що вербалізують емоційний стан мовця та
відображають його позитивну чи негативну оцінку до позначуваного.
Представниками субстандартних інтенсифікаторів є наступні одиниці: f**k that for a lark / f**ck a
duck! (без шансів), f**k spider! (вираження надзвичайного розчарування), in a pig’s ass (ні за що), shag
me! (виражає здивування, та щоб мене!), sh*t a brick! (або варіант sh*t on a brick! (вираження
роздратування, відрази), cut the crap! (припини говорити дурниці!), balls to the lark (дурниці), shag off!
(відвали!), suck it up! (підбери соплі!), shooting (чорт забирай!) та інші.
Проілюструємо прикладами реалізацію вищенаведених деяких одиниць в газетних англомовних
виданнях: <…>…to start drooling over the portrait pic and reach for my wallet. Instead I find myself roaring
at the screen: "Oh would you ever just shag off, with your desperate, transparent, lifestyle crisis masquerading
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as charity!" Seriously. If it’s not some berk I haven’t seen since he was…<…> (The Times, 2015). <…>…years
old, my dad invited me into his bedroom to show me his Mossberg shotgun. "Here’s the trigger, here’s the
loading mechanism, here’s the sight so you can see whatever the f*** you’re shooting, and here’s how you hold
it", he said, cradling the gun. Now, don’t ever f****** touch it". (The Sunday Times, 2010); <…>…thinks
156lb of foundation will ever help you to get ahead at work? Who thinks extra boobage or bending over in a tooshort skirt or shag-me stilettos will ever make your boss like you more? Who wants to work for that boss,
anyway – a dull, sexist idiot who only responds to female…<…> (The Times, 2013); The couple parted in 1998
after 10 years of marriage and Wakeley found that she had no rights to the label bearing her name. "You're
reeling with shock,"she says of the effect on her, as we sit taking tea in Browns (the hotel is right opposite the
new store and she's especially thrilled that its restaurant is run by one of her great friends, Mark Hix). But I'm a
survivor. You can sit in a heap and be a victim, or you suck it up". (The Telegraph, 2014).
Використовуючи субстандартні інтенсифікатори, автор повідомлення вербалізує своє емоційне
збудження, найбільш яскраво та експресивно передає несхвальне ставлення до ситуації, підсвідомо
привертає та утримує увагу реципієнта, що тим самим забезпечує оптимальні умови для досягнення
перлокутивного ефекту.
Відзначимо частину інтенсифікаторів, що характеризуються здатністю посилення значень інших
одиниць, втрачаючи при цьому своє власне значення і змінюючи свої граматичні функції [6].
Найпоширенішими серед таких одиниць найнижчого стильового регістру у функції інтенсифікації є
"sh*t", "f**king", "c*nting" та іх варіанти. Дані одиниці все ще формально вважаються табу, та їх
вживання може викликати негативну реакцію оточуючих; при цьому, вони можуть також набувати
позитивне емоційно-оцінне забарвлення та вживатися в мовних актах схвалення або захоплення [8].
Наприклад, <…>...something to win, something to get. I’m not a real person to them, I’m just something to
check off their f****** list. How does that sound? Does it sound like fun to you? People walk out on pretty
people all the time. Do you know how much sh*t I’ve carried around, had in my life, for this…<…> (The Times,
2015); "If I wanted to just win races I wouldn't ride every ProTour race," said Cavendish. "I understand that at
the moment I'm racing to be in my best form for the Tour de France and the world championships. If I wanted to
get sh*t small wins, I'd race sh*t small races" (The Guardian, 2010). В останньому прикладі, значення
лексеми shit можна співвіднести з підсиленням very, емоційно-оцінне забарвлення висловлювання
залежить від оцінного знаку прикметника, яке одиниця shit підсилює; в попередньому прикладі,
інтенсифікатор shit виступає в ролі порівняльного іменника. Отже, лексема shit у функції
інтенсифікатора посилює оцінне значення.
Спектр вживання одиниці "f**king" є найчисленнішим. Дана одиниця може траплятися в одному
висловлюванні декілька разів, проте не створювати тавтології, а навпаки надавати інтенсивності певній
емоції [8]. Так,у наступному прикладі <…>...bed. He has been known to turn around and go home if the
rabbi is there. "The f**king cabby hit a bus coming down Holloway Road", he shouts. "I broke my f**king
ankle. I had to go to f**king A & E." He didn't, of course, he's always two hours late. He sets out his life on
the…<…> (The Times, 2012) інтенсифікатор "f**king", виступаючи у ролі означення прилеглих до нього
іменників, в комплексі підсилює емоцію роздратування та невдоволення. Як зазначалося вище, даний
інтенсифікатор може набувати позитивного емоційно-оцінного забарвлення та передавати емоцію
захоплення, наприклад: After introducing the president at the signing ceremony for healthcare reform
legislation at the White House today, Biden turned and embraced his boss while excitedly whispering into
Obama's ear: "This is a big f**king deal!" Loudly enough to be picked up by the cameras and microphones in
the East Room. Fox News was the first to pick up on Biden's blooper, and repeatedly ran the clip (above). Biden
can clearly be heard saying the phrase around the nine-second mark. (The Guardian, 2010).
Одиниця інтенсифікатор "c*nting" передає лише негативне емоційно-оцінне забарвлення. Існує думка,
що це викликано тим, що громадська заборона на вживання лексеми "c*nt" настільки сильна у свідомості
багатьох мовців, що вона автоматично сприймається негативно [9] та таким чином служить для
вираження негативних емоцій. Наприклад, We part company at King's Cross. "Good luck with it, mate," he
says. "Just write he's still a c*nting bigot …" I get out of the car first. "I'm not, though," he shouts after me (The
Guardian, 2014).
Не зважаючи на те, що одиниці "damn", "goddamn", "hellish", "bloody" належать до корпусу
субстандарт та формально є не допустимими в офіційному мовленні, проте на сучасному етапі розвитку
мови та суспільства зазначені одиниці навряд чи можна вважати образливими. Причина цього явища
носить соціально-історичний характер. Зазначені епітети раніше вважалися богохульствами і табу, їх
вживання було значно сильніше, ніж зараз, зважаючи, що церква відігравала набагато більшу роль у
житті суспільства, ніж в наші дні. Тому їхнє використання широко розповсюджене у публіцистичному та
політичному дискурсах, наприклад, <…>…"by entertainment bloggers because 'she’s so good at it'; and
Taylor Swift? Well, she’s the goddamn Queen of digital swooning. Jennifer Lawrence is a regular fangirl
(Getty) She’s chief fangirl…<…> (The Telegraph, 2015); <…>…the governing body of athletics has
suppressed a damning survey that reveals a third of the world’s top competitors admitted cheating by using
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banned performance- enhancing techniques…<…> (The Sunday Times, 2015); <…>…The group said Egypt
has shown no commitment to an impartial inquiry and called on the European Union to condemn the prevailing
impunity and for a ban on exports of surveillance technologies that can be used to crack down on dissent. The
bloody dispersal unleashed a wave of revenge attacks targeting government offices and churches. The ensuing
government crackdown has landed thousands in jail …<…> (The New York Times, 2015); <…>…Top-order
batsmen everywhere would have known what he meant: both captains were sure to want to bat first, but if the
bowlers got things right it would be hellish difficult at the start: rough conditions, easing, to use shipping
forecast terminology …<…> (The Sunday Times, 2015).
Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Підсумовуючи
вищезазначене, ми дійшли висновку, що категоріальні ознаки інтенсифікаторів як емотивність,
експресивність, інтенсивність тісно пов’язані між собою, оскільки вони у комплексі сприяють
виразності тексту/висловлювання, що є одним із головних для публіцистики. В час емоційної
розкутості суспільних мас та різноманіття способів вираження індивідуальності, привернення уваги,
боротьби за лідерство та маніпуляції свідомості індивідів субстандартні маркери є невід’ємною
частиною реалізації даних тенденцій. Оскільки сучасна публіцистика характеризується все більшою
емотивністю та орієнтацією на пересічного громадянина, тому субстандартні інтенсифікатори є
вдалим психологічним засобом впливу на адресата.
Подальший інтерес для дослідження представляють розвідки перекладацького аспекту
субстандартних одиниць англійської мови та їх порівняльний аналіз з українськими еквівалентами.
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Масель Ю. С. Особенности реализации субстандартных лексико-фразеологических
интенсификаторов в публицистическом дискурсе (на материале современной англоязычной
прессы).
Статья посвящена исследованию реализации вербальных интенсификаторов как единиц
функционального класса субстандарта на страницах англоязычных изданий. Представлено собственное
толкование понятия "интенсификаторов". Освещены основные категориальные признаки исследуемых
единиц, проанализированы их особенности и взаимосвязь. Определено прагматическое назначение
интенсификаторов. Рассмотрены особенности исследуемых единиц. Примерами проиллюстрировано
реализацию субстандартных интенсификаторов на страницах англоязычной прессы.
Ключевые слова: интенсификаторы, эмоции , интенсивность, интенсивы, эмоциональность,
оценочность , конотативное значение, экспрессивность.
Masel Yu. S. The Peculiarities of Implementing of Substandard Lexical and Phraseological Units of
Intensification in the Journalistic Discourse (on the Material of Modern English-Language Press).
The research presented in the article aims at studying the functional class of substandard units. The key aspect
in the linguistic and psycholinguistic studies is anthropocentrism; therefore much attention is focused on the
relationship of mental and emotional state of the individual speech and their implementation. Recipient’s speech
activity and markers of its implementation are not only a process of information transmission, but the
representation of the speaker’s emotional state as well. The processes of liberalization and democratization of
public life and norm changes urge society to communicate more freely, these alterations are reflected in
journalistic discourse, which is a powerful recourse to shape and manipulate human’s consciousness. Therefore,
taking into account these conditions, the English-language publications in order to attract and keep audience's
attention and interest are rich in great number of substandard language units, which have powerful expressive
potential. Under these circumstances the basic idea of the article is to show the realization of substandard
intensifiers in public written speech.
Key words: intensifiers, emotions, category of intensity, insensitive markers, emotionality, evaluative category,
connotation, expressivity.
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СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ СПОКУСА (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ
ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ)
У статті представлено структуру концепту СПОКУСА на матеріалі англомовних
лексикографічних джерел. У структурі концепту виділено понятійну, образну та ціннісну складові.
Розглянуто мовні засоби, що використовуються для репрезентації концепту СПОКУСА.
Проаналізовано дефініції англійських іменників, дієслів, прикметників та прислівників, що
актуалізують ядерні ознаки досліджуваного концепту. Обґрунтовано домінантність лексеми
temptation у реалізації концепту СПОКУСА.
Ключові слова: концепт, структура концепту, компоненти концепту, ядро, периферія, лексикосемантичне поле, СПОКУСА, архісема.
Визначення структури концепту є однією із стрижневих проблем сучасної лінгвістики, що і
обґрунтовує її розгляд з позицій як лінгвокультурології [1; 2], так і лінгвокогнітології [3; 4].
Актуальність нашого дослідження обумовлена тим, що, попри численні розвідки, направлені на
вивчення структури різних концептів, структура концепту СПОКУСА ще не знайшла свого
відображення у лінгвістиці.
Метою статті є вивчення структури концепту CПОКУСА та виявлення її складових в англійській
мові. Дослідження проведено на матеріалі п’яти відомих англомовних лексикографічних джерел.
Концепт СПОКУСА є комплексним активним структурно-змістовним конструктом свідомості
людини. Це обумовлено різнорідністю явища спокуси, її інформативністю, яка накопичується і
моделюється концептом.
Змістом концепту є об'єктивована концептуальна інформація. Історично сформовані у свідомості
народу поняття, уявлення, оцінки і асоціації, кореляційні зі станом спокуси, утворюють зміст
досліджуваного концепту. Коли концепт того чи іншого об'єкта або стану активізується у свідомості
індивіда в процесі розумової або мовної діяльності, сама людина не замислюється над складовими
елементами його структури або його змістом, і, лише оперуючи цим концептом як одиницею знання, ми
починаємо виокремлювати його конкретні характеристики. Тільки таке розуміння дозволяє
стверджувати, що концепт виявляє ряд характеристик, які також зазначаються як компоненти або
концептуальні ознаки.
Концептуальні характеристики виявляються нами через мовні одиниці, що позначають цей концепт,
їх словникові трактування, мовні контексти. Немає іншого способу дістатися думки як тільки через слова
[5: 293]. Зіставлення всіх доступних засобів відображення концепту у системі мови дозволяє нам виявити
зміст концепту.
Багатоаспектність та широта діапазону семантики концепту СПОКУСА, а також слів, що вживаються
на його позначення, породжують питання про структуру та організацію архітектоніки досліджуваного
явища, зумовлюють безперервний пошук шляхів мовної передачі спокуси, великий арсенал засобів, що
активується для його непрямого вираження.
Вербальні та невербальні засоби у своїй сукупності і взаємодії актуалізують концепт СПОКУСА,
розкриваючи і уточнюючи його зміст експліцитно та імпліцитно. Концептуальні особливості
проявляються завдяки значенням мовних одиниць, що використовуються для вираження цього концепту,
їх словникових тлумачень та мовних контекстів. Тому нами були проаналізовані мовні засоби вираження
концепту СПОКУСА з огляду мови і мовлення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Структура концепту за З. Д. Поповою та І. А. Стерніним,
Г. С. Щуром визначається діадною, що складається з ядра і периферії [3; 4]. У центрі поля будь-якого
концепту знаходиться ядро; найчастіше, це – ключова лексема, що називає концепт. Ядро концепту
найкраще відображає семантика ключового слова [3: 62]. В ядрі знаходиться етимологія імені концепту і
зміст відповідного поняття, а на периферії розташовуються абстрактні ознаки, похідні від ядерних.
Інвентар периферійних зон реалізується у потенційному запасі словозмінних одиниць і тільки несуттєва
його складова має власний статус і переміщується в центральну зону [4: 67–68].
Ядро об’єднує одиниці, що мають абстрактнішу семантику. Лексична одиниця, яка використовується
більш регулярно та систематично завдяки найповнішій специфічності у відтворенні конкретного
значення, що передається максимально однозначно [6: 10], і у загальному аспекті відображає зміст
усього поля, визначається його іменем та виступає домінантою (архілексемою). Ім’я поля вербалізує
певний концепт і об’єднує усі слова, що відображають та розкривають його [3: 39].
© Матушевська Н. В., 2015
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У нашому випадку в англійській мові ядром концепту СПОКУСА є лексема temptation. Ядро
концепту складається зі словникових значень певної лексеми, що називає концепт, а периферія – із
суб’єктивного досвіду, різних прагматичних складових ядерної лексеми, конотацій і асоціацій. Ядро і
навколоядерна зона здебільшого є відображенням універсальних і загальнонаціональних знань,
периферія, у свою чергу, представляє індивідуальні [7: 30–31].
Іншу позицію репрезентують В. І. Карасик, С. Г. Воркачов, М. О. Красавський, які виокремлюють
тріадну структуру концепту, яка представлена поняттєвим, образним та ціннісним компонентами [1; 2].
Образна складова концепту формується через зорові, слухові, тактильні, смакові, назальні
характеристики, що сприймаються відповідними рецепторами властивими предметам, явищам, подіям і
відображені у пам'яті індивіда, це релевантні особливості практичного знання [8: 16]. Понятійна складова
концепту виражена у мовній фіксації, позначенні, описі, знаковій структурі, дефініції, порівняльних
характеристиках відносно інших концептів. Ціннісна складова концепту розкривається як сукупність
значущих орієнтирів вагомих для людини і соціуму.
Виклад основного матеріалу. Синтезуючи розглянуті підходи до складових концепту та
застосувавши їх до досліджуваного нами феномену, зобразимо структуру концепту СПОКУСА, що є
комплексом симультанності діадної і тріадної будови.

До ядерної зони разом із іменником temptation належать іменники the Temptation, tempter, the Tempter,
temptress, temptability або temptableness, дієслово tempt, прикметники tempting, temptatious, temptable,
temptationless, прислівник temptingly. Архілексеми temptation, tempt, tempting, temptingly є головними у
іменниковому, дієслівному, прикметниковому та прислівниковому лексико-семантичному полі концепту
СПОКУСА.
Навколоядерна зона розташовується між центром і периферією і виражається другорядними засобами
реалізації категорії СПОКУСА. До неї належать лексеми, у лексико-семантичному варіанті яких
представлені усі головні семантичні особливості поля, а також одна чи дві відмінні ознаки.
Лексичні експлікатори навколоядерної зони, що входять до структури концепту, представляють
синоніми ключового слова і розглядаються як варіативні презентації концепту [9: 64]. До таких
лексичних одиниць концепту СПОКУСА в англійській мові належать enticement, seduction, allure, lure
(кількість – 4), що уточнюють ознаки домінантної лексеми temptation.
Аналіз синонімів ключового слова, що вербалізують досліджуваний концепт, дає можливість виявити
диференційні ознаки цього концепту, які виявляються у зіставленні лексем, що належать до
синонімічного ряду [3: 125].
Варіативність засобів експлікації концепту СПОКУСА в англійській мові, неоднорідність змісту і
різноманітність ознак, вміщених в ядерних одиницях, ускладнює вибір англійської назви для
досліджуваного концепту. Серед названих одиниць temptation, enticement, seduction, allure, lure жодна з
них не дає можливості представити склад концепту у найбільш повній і найменш емоційній формі. Це
дозволяє нам використовувати українську назву "спокуса", досліджуючи англійський концепт. Однак,
при всій різноманітності засобів актуалізації концепт СПОКУСА в англійській мові володіє одним,
історично закріпленим засобом об'єктивації, здатним містити в собі основний зміст концепту, виражений
лексемою temptation, що підтверджується проведеним порівняльно-етимологічним аналізом.
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Ядро концепту СПОКУСА утворює узагальнене поняття, сформоване на перцептивних (чуттєвих)
образах, що склались на емпіричному, когнітивному і мовному досвіді суб’єкта та їх оцінці.
Факультативні, другорядні ознаки, що не увійшли до ядра концепту СПОКУСА і розвинулись на основі
індивідуального знання, конотацій і асоціацій, генерують ближню периферію концепту СПОКУСА, а
стійкі звороти (фразеологічні одиниці, лексичні поєднання, прислів’я, цитати тощо) продукують дальню.
Концепт СПОКУСА реалізується напряму (експліцитно) і ненапряму (імпліцитно), а також у взаємодії і
переплетінні зазначених способів.
Структура концепту СПОКУСА є складною ядерно-периферійною комбінацією знань про центральні,
маргінальні та факультативні поняттєві, образні та ціннісні ознаки утворення, розгортання та результату
спокуси, представленого у вигляді піддавання або протистояння.
Концепт СПОКУСА, що сформувався навколо ядра зі значенням переконати/спокусити когось
зробити щось, як правило, погане, недобре, зле, спираючись на сильні бажання або потреби чимось
володіти чи щось отримати, у вербалізованому вигляді представлений складним чотирьохшаровим
утворенням, що вміщує понятійний, образний, ціннісний та релігійний компоненти.
Аналізуючи дефініції лексикографічних джерел, використовуємо синтезуючий підхід, що формує
єдине уніфіковане значення лексичної одиниці, спираючись на визначення, наведені у різних
словникових джерелах, і дає можливість сформулювати таке визначення лексеми temptation: "temptation
is the act (process) of persuading or attracting by offering something (a reward, pleasure, gain, advantage, real
or apparent good, etc) that is desirable and necessary, but especially wrong (bad, improper, unwise,
unnecessary, dangerous, risky, not good, etc) for you; a person or situation that is very appealing and makes you
want to do or to have something that can be immoral or neutral; trial, a state of mental conflict between
heavenly and infernal influences" [10–14].
СПОКУСА як універсалія культури представлена через мінімізовану сукупність сем tempt:
X tempted/persuaded Y to do/have smth; X tempted/persuaded Y to want to do/have smth; X gave rise to a
desire in Y to do something; X attracted Y to want to do/have smth by convincing arguments or flattery; X
offered Y smth: real or apparent good, smth necessary for Y; X promised Y smth: a reward, pleasure, gain or
advantage; X tempted, made Y do smth wrong, morally wrong, bad, unwise, evil, dangerous, risky, not good for
Y; Y did something bad; Y gave in/yielded/ succumbed to (the) temptation; Y resisted the temptation; X
tested/tried Y; Y was in a state of mental conflict between heavenly and infernal influences; Y knew that it was
wrong to do/have it, that he/she ought to avoid it, Y did it because Y wanted it to do/have it, this is bad, що
визначають актантну структуру спокуси, зображену такими параметрами: суб'єкт (носій спокуси), об'єкт
(по відношенню до кого проявляються властивості суб'єкта), процес (безпосередньо спокушання) та
аксіологічні поняття норми і відносин (оцінка) [10–14].
Процедура семантичного розгортання дає можливість сформулювати таке визначення концепту
СПОКУСА. Спокуса є видом регулятивного впливу, спрямованого на отримання певного результату
шляхом подразнення потреб адресата різними засобами, який, у свою чергу, намагається протистояти
бажанню отримати бажане (оскільки часто шляхи пропозиції і досягнення результату такого впливу
засуджуються суспільством) [10–14].
Архаїчна складова концепту СПОКУСА представлена випробовуванням, перевіркою, зваблюванням
до зла, що задає принципи взаємодії людини з конкретною істотою (людиною, твариною) з однозначно
прогнозованими наслідками правильної чи неправильної поведінки, але якщо язичник живе за законами,
отриманими зовні, то християнин – за заповідями Божими.
Тим самим слово спокуса з часом переходить з реєстру "дія" (значення спокушати до гріха, відвертати
від закону Божого, провокувати, атакувати) у реєстр "етика" (значення неправильно в релігійному
аспекті). Етична природа концепту СПОКУСА обґрунтовує єдність його ціннісної і понятійної
складових. З появою етичної оцінки семантичний спектр номінацій СПОКУСА розподіляється на
сакральний і профанний (мирський) пласти, першому з яких відповідає релігійна лексика, а другому –
лексика етичної оцінки, суб'єктом якої виступає не Бог, а окрема людина або соціум в цілому.
Концепт СПОКУСА по-різному проявляється у своїх шарах. В активному шарі він існує для всіх
носіїв певної культури як засіб взаєморозуміння і спілкування; в пасивних властивостях свого змісту
концепт актуальний лише для певних соціальних угрупувань; етимологічний шар концепту відомий
лише його дослідникам [15: 41–45]. Концепт СПОКУСА об'єктивований як у працях релігійних і
світських мислителів, так і в колективній свідомості. На сучасному етапі поряд з активним шаром
СПОКУСИ важливими залишаються його етимологічний та історичний шари, що обумовлено
релігійною природою досліджуваного концепту.
Релігійно-етичне поняття, виражене лексемою temptation у народній культурі, об’єктивовано
семантичним полем, спектр конотативних оціночних значень якого вміщує такі деривації: "спокуса" >
"диявол", "спокуса" > "випробовування", "спокуса" > "бажання", "спокуса" > "вибір", "спокуса" > "гріх",
"спокуса" > "зло", "спокуса" > "шкода" тощо. Спокуса отримує більш чітке визначення, звертається увага
на її свідомий характер. У релігійному розумінні простежується зв'язок спокуси з поняттями Бог, добро, зло,
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гріхопадіння, образа Бога. Піддавання спокусі розглядається як порушення відносин між Богом і людиною,
роздвоєністю особистості між бажаннями та нормами моралі.
У нашому розумінні спокуса – спрямований вольовий, продуманий або спонтанний, мовленнєвий акт
суб'єкта, який впливає на емоційний і психічний стан об'єкта спокуси і безпосередньо пов'язаний із
задоволенням його прихованих і явних бажань та потреб, які є актуальними для індивіда на цей момент і
співвідносяться із реальним і майбутнім часом. Ці бажання вживаються як із позитивною, так і
негативною конотацією.
Досліджуваний концепт СПОКУСА є прикладом концепту з багатошаровим змістом, важливою
складовою якого є бажання. При його об'єктивації відбивається частина картини світу, пов'язана зі
сферою задоволення фізичних потреб людини з одного боку, зі сферою її емоційних переживань – з
іншого. Варто зазначити, що бажання є одним з найважливіших психічних станів особистості, які
визначають її поведінку та діяльність, і лежить в основі будь-якого акту спілкування. Сучасний
психоаналіз не пов'язує напряму бажання з потребою, що спонукає людину до його задоволення або
пригнічення. Бажання – частина тріади, інші елементи якої – потреба і запит. Потреба відноситься до
біологічного рівня, запит – до її словесного вираження. Бажання починає формуватися на тій межі, де
запит відділяється від потреби [16: 311].
Потреби людини підрозділяються на зовнішні і внутрішні. Зовнішні потреби трактуються нами як
результат впливу на індивіда інших людей, обставин тощо. Вони проявляються у використанні таких
слів як "перевага", "зиск", "обіцянка" тощо. Внутрішні потреби породжуються у самій людині. Вони
реалізуються у використанні таких слів як "бажати", "хотіти", "мати", "володіти" тощо.
Найважливішою особливістю стану спокуса є постійна взаємодія суб'єктивного фактору з
об'єктивним. Отже, у мові подібні висловлювання завжди допускають наявність суб'єкта спокуси
(як правило, конкретної особи чи групи осіб – носіїв спокуси) і його об'єкта, у якого суб'єкт викликає
бажання щось зробити або мати.
Поняття спокуси завжди вміщує в себе оцінку. Об'єкт оцінює пропозицію суб'єкта, яка базується на
актуальних бажаннях першого. У семантиці конструкцій, що виражають значення бажання, присутні як
елементи оцінки, так і елементи ірреальності: по-перше, людина хоче те, що вважає привабливим і
необхідним; по-друге, людина може хотіти щось, чого у неї немає.
Висновки. Таким чином, структура концепту СПОКУСА з архілексемою temptation представлена
cинтезом ядра і периферії, у якій виділяється понятійна, образна та ціннісна складові. Концепт
СПОКУСА характеризується великою значимістю в житті і діяльності носіїв англійської мови і відіграє
важливу роль у формуванні концептуальної та мовної картин світу. Концепт СПОКУСА є неоднорідним
явищем, що реалізується у багатьох сферах життя. У різних контекстах актуалізується той чи інший
набір сем досліджуваного концепту, що може по-різному проявлятися залежно від параметрів
комунікативної ситуації.
Перспектива подальших досліджень полягає в актуалізації концепту СПОКУСА у різних
контекстах комунікації на матеріалі англомовного художнього кінодискурсу.
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Матушевская Н. В. Структура концепта СОБЛАЗН (на материале англоязычных
лексикографических источников).
В статье представлена структура концепта СОБЛАЗН на материале англоязычных
лексикографических источников. В структуре концепта выделено понятийную, образную и ценностную
составляющие. Рассмотрены языковые средства, используемые для репрезентации концепта
СОБЛАЗН. Проанализированы дефиниции английских существительных, глаголов, прилагательных и
наречий, актуализирующие ядерные признаки исследуемого концепта. Обоснована доминантность
лексемы temptation в реализации концепта СОБЛАЗН.
Ключевые слова: концепт, структура концепта, компоненты концепта, ядро, периферия, лексикосемантическое поле, СОБЛАЗН, архисема.
Matushevska N. V. Structure of the Concept Temptation (Based on the English Lexicographical Sources).
The article is meant to focus on structuring the concept of TEMPTATION with a case study of English
lexicographical sources. The methods used in structuring the concept of TEMPTATION comprise the analysis of
dictionary definitions in order to establish the characteristics of language means to describe the notion of
temptation along with its components in modern English; seme analysis in order to identify and describe the
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semantic structure of nominative units verbalizing the concept of TEMPTATION in modern English. The
conceptual structure of TEMPTATION is a simultaneity complex of dyadic and triadic structures. The structure
is shaped to represent a nucleus, near-nuclear zone, near and far peripheries. The structure of the investigated
concept consists of notional, figural and evaluative elements. The analysis of the definitions of English nouns,
verbs, adjectives and adverbs that actualize the nuclear characteristics of the concept is completed. The
dominance of the notion temptation is grounded on the implementation of the concept TEMPTATION. The result
obtained is the structuring its nuclear zone. Lexical explicators of near-nuclear zone include the synonyms to the
label of the concept that are the divergent presentation of the latter. The basic lexical units actualizing the
concept of TEMPTATION in the English language include enticement, seduction, allure, lure (number – 4),
which specify the dominant features of the notion of temptation. The definition of the concept TEMPTATION,
formulated with the help of semantic extension procedure is produced. Temptation is a type of regulatory
interaction, aimed to obtain a certain result by stimulating the recipient's needs by various means, with the latter
trying to resist the desire to get what you want (since both tempting as well as being tempted are negatively
evaluated and condemned by society).
Key words: concept, concept structure, component of concept, nucleus, periphery, lexical-semantic field,
notional structure, TEMPTATION, archiseme.
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РОЛЬ ЗАСОБІВ СТИЛІСТИЧНОГО СИНТАКСИСУ В СТВОРЕННІ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ
(НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ ПІСЕНЬ)
У статті досліджено стилістичні особливості синтаксичної організації американських фольклорних
пісень. Розглянуто такі засоби стилістичного синтаксису, як повтор та його види, асиндетон, інверсія,
еліпсис, емфатичні конструкції тощо. Проаналізовано, визначено та проілюстровано стилістичні
функції синтаксису в створенні художньої образності пісенного фольклорного тексту та жіночих
образів в американському пісенному фольклорі зокрема.
Ключові слова: стилістичний синтаксис, стилістичний засіб, жіночі образи, американська фольклорна
пісня.
Постановка проблеми. Фольклору притаманна емоційно-образна мова, яка відрізняється
структурною повнотою, добором емоційно-експресивних засобів, що вдало використовуються для
створення образів. Манера створення образів в фольклорі відзеркалює різні історичні епохи, культурні
надбання та розвиток мови як на локальному рівні, так і зміни в літературних варіантах, адже фольклорні
твори часто звертаються до народних традицій, історичних подій, висміюють певних людей та їхні вади
чи звеличують інших, використовуючи натяки, прямі посилання, стилістичні прийоми тощо. Згодом
популярність твору веде до відповідних дзеркальних модифікацій в мові та суспільстві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В зв’язку з цим, стилістичне дослідження синтаксичної
будови фольклору є одним з перспективних напрямків лінгвостилістики та є таким, що в змозі відповісти
на питання про джерело та чинники тих чи інших мовних модифікацій. Перевагу дослідженням
фольклору засобами стилістичного синтаксису віддають чимало відомих науковців. Так, І. Ф. Амроян
проаналізувала повтор в структурі російських, болгарських і чеських казок, Ю. В. Васильєва
досліджувала повтор в російських та англо-шотландських фольклорних текстах, Н. Д. Гусарова – повтор
в російських билинах, Л. Г. Нєвская вивчала тавтологію та синонімію в слов’янському та балканському
фольклорі, О. С. Філімонова – стилістичні засоби вираження часу в англо-шотландських народних
баладах тощо.
Говорячи про стан дослідженості гендерного аспекту в американському пісенному фольклорі
засобами стилістичного синтаксису, можна констатувати, що це питання є актуальним на сьогоднішній
день і потребує аналізу, адже стилістичні прогалини створюють певну перешкоду на шляху дослідження
та виявлення типових стилістичних властивостей мовних конструкцій. Проте варто зазначити, що певні
спроби в цьому напрямку були фрагментарно зроблені Н. І. Панасенко [1: 2].
Метою проведення нашого дослідження є аналіз використання засобів стилістичного синтаксису в
американських фольклорних піснях.
Виклад основного матеріалу. Пісня – це єдність слів, мелодії, манери виконання та харизми
виконавця. Кожен компонент є невіддільною складовою, але пісенний текст вартий особливої уваги,
адже він найбільше сприяє створенню образів. Американська фольклорна пісня не є винятком.
Учені мають різні погляди щодо складу стилістико-синтаксичних засобів та їх класифікації
(І. В. Арнольд, М. П. Брандес, І. Р. Гальперін, Л. П. Єфімов, І. В. Качуровський, В. А. Кухаренко,
М. М. Лапшина, О. М. Мороховський, Ю. М. Скребнєв), проте сходяться на тому, що майстерне
володіння автора тексту синтаксичними виражальними засобами є важливою передумовою
комунікативної ефективності мовлення. В нашому випадку автором є переважно народ, інколи авторські
пісні також мають статус народних [3: 4]. В якості джерел матеріалу дослідження були використані
тексти 50 американських фольклорних пісень, що позиціонуються в друкованих збірках як "традиційні"
та 20 авторських. Приклади супроводжуються авторським перекладом на українську мову з відповідним
набором стилістичних засобів.
Під поняттям стилістичний синтаксис у нашому дослідженні ми розуміємо не просто фіксований,
традиційний набір синтаксичних засобів, а сукупність продуктивних і часто вживаних експресивно та
емоційно насичених синтаксичних побудов, причому ці мовні одиниці забезпечують особливу виразність
тексту та виконують певні стилістичні функції у сприйнятті, розумінні й актуалізації змісту та образів у
пісенному тексті.
Отже, досліджуючи американський пісенний фольклор, ми визначили домінуючі стилістичні засоби
організації пісенного тексту, що беруть участь у створенні найяскравіших жіночих образів та певні
закономірності їх вживання, а саме:
© Сташко І.М., 2015
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1) повтор (repetition) – повторення якогось члена речення, буквосполучення, розташованих в
безпосередній близькості [5: 143] – один із найпродуктивніших та найчастотніших стилістичних
прийомів, що зустрічається в нашому дослідженні. Може виникнути враження, що повтори створюють
ефект перенасичення інформацією, але навпаки, вони є необхідним елементом емоційно-художнього
впливу [5: 145]; [6: 200].
Найпоширенішими видами повтору виступають анафора, епіфора, анадиплосис, рамкова конструкція,
простий повтор тощо. Ми розглянемо ті фігури, які є притаманними для власне проаналізованих нами
пісенних текстів:
a) синтаксичний або простий повтор (syntactic or ordinary repetition) – повторення мовленнєвої
одиниці, розташованої контактно [5: 144]. Такий вид повтору забезпечує логічність [7: 211], ясність
думки [5: 144] та виконує експресивну функцію підсилення, градації або уточнення, наприклад: Black,
black, black is the color of my true love’s hair ("Black is the Сolor of My True Love’s Hair"). Завдяки повтору
слова black створюється не тільки загальна ідея образу коханої, а й конкретні риси її зовнішності.
Повтор є також деяким кодом, ключем, за допомогою якого відбувається переключення з одного
предмета на інший, другорядний. Розглянемо приклад простого повтору в пісні "Clementine":
How I missed her! How I missed her!
How I missed my Clementine,
Till I kissed her little sister,
I forgot my Clementine.
Повтор в цьому куплеті не тільки привертає увагу до важливого відрізку в пісні та сприяє її
зв’язності, але й служить створенню іншого ефекту: чим більше говориться про когось або про щось, тим
більше уваги переключається на інший об’єкт; повтор виявляється фоном, на якому яскравіше
виступають інші смислові елементи пісні. В нашому випадку, повтор показує почуття до Клементайн:
спочатку вони дуже романтичні, але завдяки різкому переходу після повтору до почуттів до іншої
дівчини, це кохання виглядає іронічним, що і підтверджується в інших куплетах.
Ще одна роль повтору, ритмоутворююча, набуває особливої значущості у пісенному тексті.
Внутрішня домірність пісні створюється ритмом, а ритм створюється на основі повтору та за рахунок
використання рими, паралельних конструкцій, алітерації, асонансу тощо. Пісня "Cindy" гарно це
ілюструє:
Get along home, Cindy Cindy
Get along home, Cindy Cindy
Get along home, Cindy Cindy
I’ll marry you some day.
б) анафора (anaphora) – повторення початкового елементу (одного чи кількох) в слідуючих один за
одним реченнях [5: 155], віршованих рядках, строфах. Вона відноситься до засобів поетичного
синтаксису [5: 155], проте з 70 проаналізованих пісенних текстів, анафора зустрічається лише в 18, що
становить 26%. Анафоричний повтор надає тексту певної ритмічності, стилістичної тональності. У пісні
"You Are My Sunshine" повторюване слово you має особливе значення, яке підсилює основну думку,
закладену у зміст твору. Звертання до коханої, підсилене романтичною, сповненою любові лексикою,
створює образ ідеальної жінки:
You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are grey
You never know, dear, how much I love you
Please don’t take my sunshine away
Варто також зазначити, що анафора зазвичай будується iз поступовим нагнітанням [8: 47], йдучи в
зв’язці з іншими засобами (тут: субституційними синонімами) та підсилюючи емоційність жіночого
образу:
She wept, she cried, she tore her hair
Ah, me! What could I do?
("The Foggy, Foggy Dew")
в) епіфора (epiphora) – повтор в кінці кількох слідуючих один за одним канонічних фрагментів
художнього тексту (віршованого рядка, строфи) [8: 157]. Епіфоричний повтор створює інтонаційний
ритм, пісенний лад, святковість, експресію [5: 156-157], часто насичуючи жіночий образ в обраному
напрямкові. Наприклад, в пісні "Rich Lady Over the Sea":
Oh mother, dear mother, the daughter replied.
або "Dear Evelina, Sweet Evelina":
Dear Evelina, sweet Evelina
My love for thee shall never, never die.
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Тут епіфора має різноманітні функції: підкреслення ключового жіночого образу у цих пісенних
творах, своєрідне ритмічне завершення рядка чи строфи.
г) анадиплосис (anadiplosis) або стик (catch repetition) – повторення слова або словосполучення в кінці
одного речення і на початку наступного [5: 114]. Стик ще називають підхопленням, бо кожен новий
рядок немовби підхоплює, підсилює, розгортає зміст попереднього та демонструє логічну послідовність
дій та думок [9: 159]:
Well now see, see what you have done
Well you made me love you woman
Now your man has come. ("C.C. Rider")
д) рамкова конструкція (framing) або кільце (ring repetition) – повтор слова чи групи слів на початку і
в кінці фрази, рядка, строфи [5: 114]. Як правило, цей засіб відіграє естетичну роль стилістичної
прикраси [7: 213]. Такий повтор типовий для рефренів у фольклорних текстах, наприклад:
Fare thee well, O Honey, fare thee well.
("Dink’s Song")
е) хіазм (chiasmus) або перехресний повтор (cross repetition) – перехресне розташування паралельних
членів в двох подібних буквосполученнях або реченнях [8: 143]. Такий вид повтору служить для
вираження багатократності або тривалості дії, що описує поведінку та статус жінки, наприклад:
A man without a woman
Is like wreck upon the sand,
And if there’s one thing worse in this universe,
It’s a woman, I said, a woman,
It’s a woman without a man!
("A Man Without A Woman")
є) паралелізм (parallelism) – поетичний прийом, заснований на однаковій синтаксичній та
інтонаційній побудові кількох речень, розташованих близько один до одного [7: 208]. Може виражати
функцію співставлення або протиставлення, залежно від лексичного наповнення конструкції [5]. Для
порівняння візьмемо дві пісні. "Black is the Сolor of My True Love’s Hair" з функцією співставлення:
Alone, my life would be so bare.
I would sigh, I would weep,
I would never fall asleep
My love is ‘way beyond compare
She with the wondrous hair.
та "Cindy", де протиставляється образ такої різної Сінді, проте все одно коханої:
Cindy in the springtime,
Cindy in the fall.
If I can’t love my Cindy,
I’ll have no girl at all.
ж) полісиндетон (polysyndeton) – повторення однакових сполучників або інших службових частин
мови для логічного й емоційного виділення та підсилення кожної складової частини висловлювання.
Полісиндетон надає мові урочистості та створює ритм [5: 147], як наприклад, у пісні "Sweet Betsy from
Pike" дівчина випила віскі та веселила своєю поведінкою весь вагон:
She sang and she shouted and danced o'er the plain,
And made a great show for the whole wagon train.
Полісиндетон створює враження кількості подій, ущільнення сюжетного часу [8: 115] та вказує на
послідовність подій [7: 227], наприклад як у "Sippin’ Cider Through a Straw":
And now and then that straw did slіp,
And we’d sip cider lip to lip.
And now I’ve got a mother-in-law,
And nineteen kids that call me "Paw".
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з) синтаксична тавтологія (syntactic tautology) – повторення однакових за сенсом та граматично
синонімічних одиниць в складі речення [5: 145]. Виконує функцію додання ясності та конкретизації
образів через надмірність, наприклад: Missouri, she’s a mighty river, а потім звернення в кожному куплеті
you, rolling river ("Shenandoah"); sweet Biddy Magee, she went to heaven ("Paddy Works on the Erie");
Frankie, she was a good girl ("Frankie and Johnny"); My Sal, she is a spunky gal; my Sal, she is a maiden fair
("Polly Wolly Doodle"). У всіх наведених випадках тавтологія персоналізує жіночі образи через додавання
імені жінки до повноти образу. Використання тавтології в американських фольклорних текстах виглядає
органічно, якщо звернутись до вертикального контексту. Народна пісня – це не що інше, як спрощена
копія найчастотніших мовно-культурно-біхевіоральних кліше. Для американців є типовим звертання до
своїх коханих чи близьких по імені, часто разом із прізвищем. Безперечно, тавтологія такого характеру
виділяє пісню як приналежну до американської культури. Крім того, вона свідчить про ставлення до
жінки як до особистості, рівної в правах з чоловіками.
2) Стилістична інверсія (stylistic inversion) – відхилення від прямого порядку слів у реченні, що
виконує експресивну стилістичну функцію [8: 79] та надає логічного наголосу або додаткового
емоційного забарвлення до поверхневого значення фрагменту речення [7: 204]. Так, в пісні "Clementine"
інверсія привертає увагу на початку кожного куплета, наприклад:
Light she was and like a fairy,
And her shoes were number nine.
Herring boxes without topses
Sandals were for Clementine.
В іншому куплеті інверсія виконує римоутворюючу функцію [8: 80]:
Near a cavern, across from a canyon,
Excavating for a mine,
Lived a miner, forty-niner
And his daughter Clementine.
За результатами аналізу інверсія займає друге місце після повтору, що дозволяє нам визначити її
одним з основних римоутворюючих засобів в американських фольклорних піснях.
3) Емфатична конструкція (emphatic construction) – засіб інтенсифікації значення одного з елементів
цієї конструкції, виражає неочікуваність дії, її довільність або недоречність [5: 147-148]. Проте з нашого
дослідження випливає, що в фольклорних піснях, які містять жіночі образи, емфатичні конструкції
підсилюють вираження почуттів до жінки, як в пісні "Frankie and Johnny", та одночасно виконують
римоутворюючу функцію:
Frankie and Johnny were lovers –
Lord, how they did love.
They swore to be true to each other,
True as the stars above.
4) Асиндетон (asyndeton) – стилістична фігура, яка полягає у пропуску сполучників, що зв’язують
однорідні члени речення [8: 54]. Надає пісні стислості і динамічності, посилює виразність, наближає до
живої усної мови, що притаманно фольклору. Проте ця фігура не зустрічається в проаналізованому
матеріалі, за винятком пісні "See Line Woman" з образом розпусної жінки:
See Line Woman (See Line)
She drank coffee (See Line)
She drank tea (See Line)
And gamble, lie (See Line).
Припустімо, що причина відсутності цієї фігури пов’язана з самими жіночими образами. Жінку
доцільно описувати більш лексично-насиченими фігурами, щоб логічно відтворити ніжність, кохання,
повагу до неї. Стислий опис більш характерний чоловічим образам, що додає жорсткості в ритмі та
словах.
7) Еліпсис (еllірsis) – пропуск у реченні слова чи словосполучення, зрозумілого з контексту чи з самої
мовної конструкції, для вираження динамічності чи енергійності мови, а також для уникнення повторів
[5: 139; 9: 238]. Проте в проаналізованих текстах еліпсис слугує засобом вираження комічності та іронії
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щодо образу недолугої жінки. Розглянемо приклад в пісні "Clementine", де пропуск підмета вказує на
відсутність моральної необхідності сприймати цю дівчину серйозно:
Drove she ducklings to the water
Every morning just at nine,
Hit her foot against a splinter,
Fell into the foaming brine.
Висновки. Підсумовуючи, можемо констатувати, що засоби стилістичного синтаксису дають якісну,
точну характеристику образів, сприяють правильному сприйняттю даних образів та підсилюють їх
яскравість. Найчастотнішим і найбільш продуктивним стилістичним засобом синтаксичної організації
американських пісенних текстів є прийом повторення, який сприяє кращому розумінню закладеної в
тексті інформації, так як часто виступає фоном, необхідним для кращого сприйняття ключових подій та
образів. Інверсія та емфатичні конструкції привертають увагу, посилюючи виразність та мелодійність
мови опису жіночого образу, а також виконують римоутворюючу функцію. Варто зазначити, що
ускладнені синтаксичні конструкції, комплексні засоби стилістичного синтаксису (поєднання анафори з
епіфорою; інверсії з повтором тощо) дають поєднання протилежних деталей, що актуалізує додатковий
смисл. Проте немає залежності образу від стилістичного засобу чи їх кількості. Також можемо
стверджувати, що народні та авторські пісні однаково багаті на засоби стилістичного синтаксису, що
говорить про яскраві жіночі образи в обох випадках. Відсутність одних засобів компенсується наявністю
інших, які більш доречно змальовують картину. Вплив засобів стилістичного синтаксису однозначно
значний, немає жодної пісні з числа проаналізованих, де не використовувались синтаксичні прийоми, що
дозволяє говорити про них, як одних з найвпливовіших при створенні жіночих образів.
Перспективи подальших досліджень. Засоби стилістичного синтаксису варто поглиблено вивчати з
урахуванням стилістичних засобів фонетики та семасіології для повного розуміння механізму створення
жіночих образів в американському пісенному фольклорі.
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Сташко Г. І. Роль средств стилистического синтаксиса в создании женских образов (на материале
американских фольклорных песен).
В статье исследованы стилистические особенности синтаксической организации американских
фольклорных песен. Рассмотрены такие средства стилистического синтаксиса, как повтор и его виды,
асиндетон, инверсия, элипсис, эмфатические конструкции и т.д. Проанализированы, определены и
проиллюстрированы стилистические функции синтаксиса в создании художественной образности
песенного фольклорного текста и женских образов в американском песенном фольклоре в частности.
Ключевые слова: стилистический синтаксис, стилистическое средство, женские образы,
американская фольклорная песня.
Stashko H. I. The Role of Stylistic Syntax Means in Creation of Female Images (Based on American
Folkloric Songs).
The article deals with the stylistic syntax and its means in the folkloric songs, which are considered the authentic
source of linguistic changes. The issue of female images in folklore has been in focus of many scholars. The
folkloristic science brings profound contribution to the theme whereas linguistic researches are scarce. The
present article describes the most widely used syntactic means applied in the researched corpus and gives
detailed examples to illustrate it. The key means comprise repetition and its kinds including ordinary repetition,
anaphora, epiphora, anadiplosis, chiasmus, framing, parallelism, polysyndeton, and tautology. Ellipsis,
asyndeton, stylistic inversion and emphatic constructions are also heavily presented in analyzed American
folkloric songs. The main functions of these stylistic means are mainly to emphasize, highlight or intensify either
the image or its background. Some means do the job of rhyme and enhance rhythmicality qualities of a poetic
text. The experimental evidence shows necessity to analyze the American folkloric songs corpus including the
means of stylistic phonetics and stylistic semasiology to obtain overlapping proof in the stylistic synergy and its
major importance to provide female images in bright details.
Key words: stylistic syntax, stylistic means, female images, American folk song.
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SUPER-ABILITIES OF THE FAMOUS LITERARY IMAGE OF SHERLOCK HOLMES CREATED
BY ARTHUR CONAN DOYLE
The article deals with the literary character of Sherlock Holmes created by Arthur Conan Doyle. The
stories by Arthur Conan Doyle and their translations into Russian and Azerbaijanian are taken into
account. The author of the article showed in his doctoral dissertation the year of appearance of each of
these sixty detective stories and novels, the name of translator of each of them into Russian and also
mentioned names of Azeri translators from the language of the original or from their Russian option since
the year of 1957. The latters helped to the development of the Azeri detective genre as well. Among them
novels of Jamshid Amiror are especially famous in our country. He described the heroical actions of local
police officers against criminal elements and the influence of Sir Arthur Conan Doyle is seriously felt in
them.
Key words: Arthur Conan Doyle, English literature, crime literature, especially the character and image of
Sherlock Holmes.
ABSTRACT. In 22 scientific articles, recently published by the author of these lines, major features of the
character of the Detective Sherlock Holmes are described on the basis of investigating the detective aspect of the
literary creation of this great English writer Arthur Conan Doyle in Baku since last 12 years. But in 1992 we
defended our candidate dissertation and received a corresponding diploma from Moscow Higher Attestations
Committee for our previous dissertation on the theme ''Early and War Time Novels of John Bointon Priestley''.
Both candidate and doctoral dissertations had been done at the Baku State University where we are employed since
the year of 1975. In the presented article we wanted to describe the basics of our doctoral thesis devoted to the
detective stories and novels by Arthur Conan Doyle (1859-1930), which we are going to produce to the Scientific
Board of the Baku State University. It consists of eight main chapters. In the first of them we referred to facts of life
of this author, his primary education at the Stoniherst Izuit College, then his academic years at the Edinburgh
University where he gained his diploma of master of medicine. After that his voyage on the steam sealer and whaler
ship ''Mayumba'' as a doctor, then his establishing a small medical treatment office at Sautsea town’s Bush-villa in
September of 1882 and about his literary activity in his leisure hours which were almost the whole days [1].
Arthur Conan Doyle published several stories and narratives till he remembered about his University teacher
professor Josef Bell who had applied the method of deduction to the diagnosing of the ill people at his own clinics
and where he allowed his beloved student working as a helper after his academic hours [2]. So, remembering him in
1887 A. Conan Doyle wrote the narrative entitled as ''A Study in Scarlet'', where he applied this deduction method
to the investigation of crimes. The editor James Pain refused to publish it in his ''Cornhill Magazine'' and some
times later it was printed in the small publishing house ''Fred Warn'' by Mr. S. Bottany. In this particular story a
man by the name of Cefferson Houp killed in England two Americans who had destroyed his family overseas and
had made him unhappy. They were Drebber and Stangerson; both belonged to American Mormon tribe who used to
keep several wives at the same time in Clevelend of Ohio. Cefferson’s case is given as a story inside the bigger
story. The literary character Sherlock Holmes detected this person by placing the false announcement in the
newspaper about the golden engagement ring which as if was found before the empty house where one of enemies
of Cefferson old Drebber was killed by him. But the killer did not come personally to Baker-street to pick up the
ring and sent a friend of him with abilities of an actor and dressed in a manner of old woman and who was very
quick to drew away at once from the residence of Holmes who understood his aim. Readers were acquainted with a
clever detective for the first time in this function. Then in 1890 the new narrative ''Sign of Four'' brought a wider
fame to Conan Doyle [3].
INTRODUCTION. In 1891 he paved the way to ''Strand Magazine'' and published there his new work with the
participation of Holmes named ''A Man with a Twisted Lip'' with illustrations by Sidney Payget. And gradually
during next thirty years the image of Holmes appeared in 60 stories which are analyzed in eight chapters of our
investigation. In the second chapter there are four stories of Conan Doyle without participation of this Detective.
They are ''A News Brought by Hebekuk'', ''Discovery of Rafls Hoy'', ''Maracot Depth'' and ''Trade House of
Herdlstone'' [4].
The third chapter is devoted to the help of Sherlock Holmes to young and helpless English ladies where nine
pieces are included. They are ''the Adventure of Solitary Cyclist'', ''the Adventure of the Speckled Band'', ''The
Disappearance of Lady Frencis Karfax'', ''A Noble Bachelor'', ''The Adventure of the Copper Beeches'', ''The
Adventure of the Missing Three-Quarters'', ''The Adventure of a Creeping Man'', ''A Case of Identity'' and ''The
Adventure of Charles Augustos Milverton''.
© Akhmedov Gabil, 2015
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Then in the fourth chapter entitled as ''Requests to Holmes from VIP People'' and there are ''The Adventure of
Bruce Partington Plan'', ''The Musgrave Ritual'', ''The Adventure of the Second Stain'', ''The Naval Treaty'', ''The
Adventure of Beril Coronet'' and ''The Greek Interpreter''. All references were made on the basis of two volumed
collection named ''The Complete Sherlock Holmes'' and published in New-York in 1985 with the Foreword of L.
Estelman [5].
In the fifth chapter four large novels with the participation of Detective Holmes – ''The Sign of Four'', ''The
Hound of Baskervilles'', ''The Valley of Fear'' and ''Study in Scarlet'' are analyzed.
Then comes chapter six which is entitled as ''Holmes against the Organized Criminals''. It covers 18 stories. The
final eighth chapter is named ''The Other Examples of Sherlokiana'' and contains another 17 pieces. All together the
dissertation covers all 60 pieces of Conan Doyle written in the detective genre.
So readers loved the great detective and there had always been a long queue before kiosks of newspapers to get
a copy of ''Strand Magazine'' to have a story with a new adventure of the great detective. Sir Arthur Conan Doyle
for ever parted with a needy life and built the marvelous house named Andershow and became wealthy and famous
all over the world thanking to his image Sherlock Holmes. But very soon A. Conan Doyle published his lyricalsentimental ballades under the impression of gentle senses to Jean Leckie where he described the love attitude
between a woman Mod Selby and Frank Gross and readers became unsatisfied by the low level of this book. Of
course, after the death of his wife Louisia Hawkins Conan Doyle married Jean Leckie and in 1898 he wrote another
book of poems and ballades entitled as ''Songs Calling to Action''. So his first wife died in 1904 and Arthur
remarried the second one a year later and lived another 25 happy years with her.
REASON OF THE FAME OF SHERLOCK HOLMES. In 1930 Arthur Conan Doyle died but his hero
Sherlock Holmes lives eternally with us [6]. And many new books about this detective image are still published in
many countries of the world. And what was the reason for it?
Firstly, he was the man of the materialist outlook and had never believed in superstitious powers. In ''The
Hound of Baskervilles'' he ironized upon words of Doctor Mortimer from ''The Hound of Baskervilles'' saying that
he could never believe to the Devil doing his job only in one village [7]. In the other detective story ''Foot of the
Devil'' he defined that nobody came and went out from the place of crime and found out that the reason of the tragic
event was the unknown narcotic dust brought from Africa. The same could be said about the action of Holmes in
the detective story ''Sussex Vampire'' where the woman was suspected in doing a crazy action.
Secondly, Holmes several times met various savage animals and was enough brave to overcome the difficulties
caused by them. In the story ''The Speckled Band'' Holmes came back to the villa of Doctor Roylott and overstruggled the dangerous snake and could put it back to the strong box saving the life of helpless lady. In the story of
''The Crooked Man'' the former soldier keeps a mongoose with him and Holmes was able to know his secret. In ''the
Vailed Lady'' the lodger constantly hiding her face wanted to commit a suicide but Holmes helped her to survive. In
the event of the past she was not truthful to her husband and the lion ''a King of Sahara'' disfigured her face. Here
the reader feels the influence of American writer Edgar Allan Poe’s story ''Murder in the Rue Morgue'' where the
young girl was killed by the huge Gorilla but a big sum of money remained untouched and Mr. Dupin discovered it
properly [8]. In fact, Arthur Conan Doyle called this writer as his teacher. In the Conan Doyle’s story ''Silver Blaze''
so named horse killed with the strike of its back leg its trainer Stoker. Holmes defined it and allowed the other man
by name of Simpson who was arrested by polis to be liberated from the prison. In the darkness of the night that
trainer of horses had intended to make a slight cut in the knuckle of the Silver Blaze.
Thirdly, Holmes was very attentive to his dress and was extremely sensitive to his speech in conversations with
women. In our research the whole chapter was devoted to his service for young and talented English girls. One of
such ladies is the daughter of professor Presbury from the academic town of Camford [''The Adventure of a
Creeping Man'']. The other request came from Violet Hunter who was employed in the town Winchester of SauthHemptonshire and was surrounded by dangerous people in the story ''Copper Beeches'' and Holmes rendered
assistance to her. The Detective acted against the very beautiful singer and actress by the name Iren Adler with a
request of the king of Hohemiya. Holmes adored and admired her. But as the detective had a number of serious
enemies he did not either marry, or support contacts with his own relatives. So, like church pastors he had never
considered to make a family and to bring up his followers [9].
4. Readers could also be sorry for a bad habit of this great investigator of crimes. For example, in the second
piece about this detective – in ''The Sign of Four'' Doctor Watson describes jobless Holmes waiting for clients week
after week and injecting a narcotic drug to his own vain. Once his friend was dead tired of watching it and asked
him that what he would use on that very day, morphy or cocaine and received his answer that seven presented
cocaine. The Doctor warned him that it would bring him to the brain damage and to a cell poisoning, so he was to
be careful in doing that. In fact, it was mistake of Conan Doyle and he had never considered that this image would
bring a fame and wealth to his creator. Therefore he never repeated to mention this negative feature of him. And in
the other detective story entitled as ''A Man with a Twisted Lip'' Watson met his friend in the narcotic bar but not
enjoying him with a dangerous drug but investigating the case of Nevil Sent-Cler who had suddenly disappeared.
And the fact that narcotic bars were in an official existence in late nineteenth century in such a highly developed
country as the United Kingdom meant that this kind of permission is not a reflection of a super-democracy but
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absent-mindedness of higher governmental quarters. In fact, at that time all theatre actors dealt with that as a normal
life style. Nevertheless, many literary critics turned rather negatively to this habit of a man with such a strong will
and character.
5. All readers were deeply interested in the education of Sherlock Holmes. Author never mentioned it directly
but in the detective story ''Gloria Scott'' narrated on behalf of Detective himself it is mentioned that his former
University class-mate Victor Trevor invited him to spend the summer in their huge mansion as his father was a
judge in the court. In the other story also narrated from the side of Sherlock Holmes he dealt with also his former
class-mate of him from a noble family Reginald Musgrave. The latter invited the detective to investigate the case of
disappearance of his servant Branton. So readers could come to conclusion that these wealthy people studied in one
of elitary Universities together with Holmes.
What concerns his friend Watson, at early days of their sharing the flat at Baker-street the Doctor had put
several questions to define his speciality and came to conclusion that he had zero knowledge in astronomy,
mathematics, botany. But he was deeply acknowledged in chemistry, especially he could easily recognize all kinds
of poisons and when some people came to him to whisper in the bedroom he at once knew which region he had
come from according to the mud on footwear of a newcomer and which cigarette was smoked on the basis of ashes
remained in the ashtray. When Doctor Watson knew why all these people attended their apartment then he began to
participate in Holmes’s investigations and realized for himself that not only traces of foot on the floor or on the
ground helps him but also he worked out a perfect system for the structure of hands for defining the worker doing
the earthy work with shovel, seaman pulling the ropes, people doing the writing or cutting precious stones.
In most of 60 pieces of detective stories and novels the author starts his narrations with preludes to give the
notion to his readers about details of detection [10]. From this point of view in his ''Disappearance of Lady Frences
Karfax'' Holmes tells his friend that he was in the Turkish bath-house and returned by the cab sitting at the right
side. Watson confirmed all that and wanted to know how his friend realized them. Holmes explained him that when
somebody has white socks and desires to clean black shoes he deals with only lower parts of them. But when they
are taken off from feet they are cleaned perfectly and it is done only in a bath-house. And as the raincoat of the
Doctor is spouted with mud particles on the right side only it means that Watson was in the cab with two other
passengers. In the preliminary episode of the other story Watson showed him his pocket watch and requested to
give the explanation. Holmes told him that it earlier belonged to Doctor’s father and then was gifted to his brother
and the engraving on the surface of it confirms that and then he badly needed a money and brought it to a pawn
shop for several times. Then he began to drink much what becomes known from his keeping these valuable watches
in the pocket together with his keys. Doctor was seriously offended hearing all these facts but he was sure that they
were all true [11].
In the first pages of ''Hound of Baskerville'' returning from an evening walk Watson and his friend saw a stick
forgotten in their guest-room. Holmes attentively watched it and found out that it belonged to a Doctor Mortimer
from Charing-Cross Hospital and when the visitor came again Watson witnessed to correctness of his friend’s
suggestion. In ''Blue Carbuncle'' the policemen Peterson brings the hat of a man who drew away from him and
Holmes told him all details about that person who became poorer lately, whose wife doesn’t respect him any longer
and who is rather clever man. All these things Holmes defined by means of deductive method [12].
Watson complained that he also saw and heard all that his friend did but to his regret Doctor did not understand
anything at all happening around him till the last minute. These words he told at the story ''Red-Headed League''.
Thus, a normal man like Watson is included to the Sherlokiana to show the detective’s super abilities in comparison
with ordinary people. A bright example to it is given in the story ''The Adventure of the Empty House'' where
Holmes demonstrated the supreme vision, hearing abilities and his unfearable will [13]. Therefore readers admire
such rear heroes.
METHODOLOGY. In the presented article the structure of the doctoral dissertation of Dr. Gabil Akhmedov
entitled as ''The Complex Research of the Detective Creation of Sir Arthur Conan Doyle'' various features of the
Detective Holmes were illuminated. Among them a materialist outlook, dealing with various savage animals, his
undelayed service for young and talented English girls, his injecting a narcotic drug, and in preludes giving the
notion to his readers about details of detection methods. It is told that Holmes demonstrates the supreme vision,
hearing abilities and his unfearible will. Facts about his education and habits are also given in the presented article.
It is also mentioned that detective stories and novels made the author famous all over the world and wealthy, though
he left us in 1930 but his literary image Sherlock Holmes remained with us forever and his books are published in
most countries.
RESULTS. Detective stories and novels with participation of famous detective Sherlock Holmes helped the
investigators of crimes not only in England but in all over the world to apply his uncial methods in their own work
as all of these detective stories soon after their appearance in the home country of Arthur Conan Doyle were
translated to languages of many advanced countries of the globe. Therefore not in vain Her Excellency the Quine of
United Kingdom strongly advised to police officer of Her time to read these detective pieces. It is indeed a deep
knowledge to recognize what part of the country a man represents from the mud in his boots, to define at once what
is his profession from the linotype of his hand whether he is sailor, a person doing writing job, digger of the soil and
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so on. Holmes shows how to find out the age of a person writing a text as in the case of ''Reiget Squires'', to
understand does it belong to a man or woman from the ''Hound of Baskervilles'' and so on.
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Ахмедов Г. Надможливості відомого літературного образу Шерлока Холмса, створеного Артуром
Конан Дойлом.
У даній статті розглянуто історію появи художнього жанру детективного роману, причому розкрито
обставини появи кожного з шістдесяти детективних оповідань і новел, відзначено ім'я кожного
перекладача російською, а також азербайджанською мовами з мови оригіналу або з їх російського
варіанту в шістдесяті роки минулого сторіччя. Ця робота в певній мірі допомогла в розвитку
азербайджанського детективного жанру. Серед них в нашій країні особливо відомі романи Джамшида
Амірова. Він описав героїчні дії місцевих міліціонерів проти кримінальних елементів під впливом
письменника Артура Конан Дойла.
Ключові слова: Артур Конан Дойл, англійська література, кримінальна література, особливості
характеру і образу Шерлока Холмса.
Ахмедов Г. Сверхвозможности известного литературного образа Шерлока Холмса, созданного
Артуром Конан Дойлом.
В данной статье рассмотрена история появления художественного жанра детективного романа, причем
раскрываются обстоятельства появления каждого из этих шестидесяти детективных рассказов и
новелл, указывается имя переводчика каждого из них на русский, а также на азербайджанский язык с
языка оригинала или с их русского варианта в шестидесятые годы прошлого столетия. Эта работа в
определенной мере помогла также развитию азербайджанского детективного жанра. Среди них в нашей
стране особенно известны романы Джамшида Амирова. Он описал героические действия местных
милиционеров против криминальных элементов под влиянием писателя Артура Конан Дойла.
Ключевые слова: Артур Конан Дойл, английская литература, криминальная литература, особенности
характера и образа Шерлока Холмса.
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