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TRANSLATION AS CROSS-CULTURAL INTERACTION 

The article approaches translation as intercultural interaction between the author, the translator and the reader 
in the shared cultural space, with the focus on changes that the source text concept undergoes. According to the 

interactive communications model, information is not an unchangeable object of exchange, it is actively 
constructed in translation: the sense of the communicated message is not a permanent entity delivered by the 
speaker to the recipient, but is a jointly constructed ideal structure which may be different depending on the 

characteristics of the partner. The text concept is a result of joint efforts by the author and translator, and bears 
the cognitive, cultural, psychological features of both. Therefore, interpretations of the same text by different 

translators may differ to a certain degree. Thus, the translator appears to be not a transmitter or transcoder of 
information created by the author, but as a generator of information. Shared cultural space is modelled as the 

field where the translator operates to create an illusion of author-reader communication and contact with 
another culture. Intercultural interaction in translation comprises three types of cultural involvement though the 

use of respective translation strategies: domestication, universalization, foreignizing. Translation strategy 
determines the change of the text concept in the course of translation. 

Key words: translation; intercultural communication; translation strategy; domestication; foreignizing; 
universalization. 

Introduction. This paper approaches translation as interaction between the author, the translator and the 
reader. The research is based on the view of language use as a joint action embedded within broader social 
activities by Clark and his colleagues [1; 2], as interaction to coordinate joint activities [3] with the central focus 
on the key concepts such as 'coordination problem', 'convention' and 'common ground' [ibid., 1; 2; 4]. The aim is 
to study the nature of translation as cross-cultural communicative interaction. 

The studies of communication as human interaction suggest the collaborative nature of communicative 
behaviour with the aim of reaching the mutual belief that they have understood each other, the participants 
sharing mutual responsibility for the understanding of each utterance: ''A closer look at actual conversations … 
suggests that they are much more than sequences of utterances produced turn by turn. They are highly 
coordinated activities in which the current speaker tries to make sure he or she is being attended to, heard, and 
understood by the other participants, and they in turn try to let the speaker know when he or she has succeeded. 
Contributing to a discourse, then, appears to require more than just uttering the right words at the right time. It 
seems to consist of collective acts performed by the participants working together'' [1: 259]. 

Statement of Problem. Understanding communication as a highly coordinated collaborative activity implies 
a different nature of the reference process: 'speakers and addressees work together in the making of a definite 
reference' [2: 1; 3], coordinating their beliefs about common ground [4: 193]. Although the collaborative 
communication theory is developed on the experimental material derived exclusively from oral conversation, the 
authors admit that conversation, though fundamental, is not the only site of language use. There are novels, 
newspapers, and letters – literary uses where the participants may not have full access to one another and hence 
cannot collaborate in the same way and adhere to the principle of mutual responsibility as it has evolved for 
conversation. The principle may be weakened or modified in various ways [2: 35]. For distant forms of 
communication the authors offer a 'principle of distant responsibility': 'The speaker or writer tries to make sure, 
roughly by the initiation of each new contribution, that the addressees should have been able to understand his 
meaning in the last utterance to a criterion sufficient for current purposes' [ibid]. This shows that the view of 
communication as a joint collaborative activity with the mutual attempts at achieving the expected result of 
interaction may be equally applied to written communication, although in a modified way.  

Research methodology and discussion of results. Approaching communication as interaction has resulted 
in creation of a communication model, different from the established model of 'Sender transmitting a Message to 
the Recipient' by R. Jakobson [5]. Viacheslav B. Kashkin summarizes: ''The suggested models of communication 
may be classified according to the paradigmatic approaches which they were based on. Two major paradigms 
that are often singled out in viewing communication can be named transmissional (linear, mechanistic, or 
'telementational') and interactional (non-linear, dialogical, activity-oriented)… Communication in the 
transmissional paradigm is presented as a unidirectional process of coding and transmission of information from 
a source to a receiver, via a channel. In the interactional paradigm, communication is viewed as mutual activity 
of the communication participants, aimed at developing a shared consensual view upon things and actions 
performed with these things [6: 1733–1734].  
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If applied to translation, interactional approach implies a different degree of translator’s involvement in the 
cross-cultural communication between the author and the reader / hearer of the text. The study of the translator’s 
role in intercultural (cross-cultural) communication requires (1) structuring the model of author – translator – 
reader communication and (2) analyzing the cultural interaction at each stage of this communication. 

Assuming that communication is not a transmission of messages but joint activity aimed at coordination 
between the participants within a broader social context, the role of translator can no longer be viewed as that of 
transcoder or transmitter of messages. The translator is, firstly, a participant of two acts of communication: 
author – translator and translator – reader / hearer, and secondly, an organizer of a simulation communication 
acts between the author and the reader, due to which the latter has the impression of communicating with the 
author immediately. Thus, the intercultural communication act performed with the participation of translator / 
interpreter may be represented as a complex of the following elementary acts of communication, as shown in 
Fig. 1. 

 
Each of these acts of communication may be analyzed as joint action, collaboration between the participants, 

although in distant, mostly written communication such collaboration is not always immediately observed. The 
example of the overt author-translator communication may be Umberto Eco’s account of determining how his 
text could and should have changed in translation through negotiation with the translator [7; 8]. In other cases the 
covert communication between the translator and the author of the translated text may take the form of 
hermeneutic analysis of the work with the aim of understanding the author’s ideas and intentions.  

Each act of communication lies in establishing understanding between the participants [1; 4]. The expected 
result of author-translator communication is the generalized concept of the original – integrated textual mega-
concept reflecting the essential features of the source text in the translator’s mind. Interactional approach to 
communication presupposes that the sense of the communicated message is not a permanent entity delivered by 
the speaker to the recipient, but is a jointly constructed ideal structure which may be different depending on the 
characteristics of the partner. 

Such view of verbal communication as the joint construction of senses essentially changes the perception of 
the nature of translation and the role of translator: according to the interactive communications model, 
information is not an unchangeable object of exchange; it is actively constructed in translation. Thus translator 
appears to be not a transmitter or transcoder of information created by the author, but as a generator of 
information. Therefore translation should be understood as a re-creation by the translator-interpreter of the 
system senses of the original text on the new cognitive and cultural background (culture-specific worldview) to 
ensure the fullest possible perception by the target audience in a particular situation. Translator’s approaches, as 
well as demographic, social, psychological, personal characteristics determine the course of changes of the 
original text concept, which, despite the desire to make the most objective representation of the sense, always 
bears the features of the translator’s national and individual characteristics, as evidenced by multiple translations 
of the same text into different languages. The concept of the original text is a result of joint efforts by the author 
and translator, and bears the cognitive, cultural, psychological features of both. Therefore, interpretations of the 
same text by different translators may differ to a certain degree.  

This stage of intercultural communication which Anthony J. Liddicoat describes as 'mediation for the self' [9: 
357], results in formation by the translator of a cognitive structure not exclusively for him(her)self, but for 
further communication to the target audience. We claim that at this inner stage the text concept undergoes a 
transformation in such a way as to make it perceivable for the representatives of the target culture. The degree 
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and direction of such change depends on the strategy chosen by the translator. The strategy is a cognitive 
dominant which regulates the transfer of source text concept onto the cognitive structures of the target language, 
and, specifically, the target culture. Thus, a new cognitive entity is created which may be foreignized or 
domesticated, archaized or modernized [7: 22–29] in the course of translation. The resulting new mega-concept 
becomes the starting point of the translator-reader communication, the ideal image to be recreated through the 
interaction between the translator and the reader / hearer, who in his turn makes his or her contribution to the 
jointly created target text concept. Again, different readers’ perceptions may differ, as the discussions of artistic 
works often witness.  

However, translators usually strive for 'invisibility' [10], so that the readers sincerely believe that what they 
are reading has been created by the author him(her)self. To observe how different translators' interpretations may 
change the text concept, let us compare translators’ approaches to solving the same translation problem – 
translating an allusion – which arises from cultural differences, in particular, a different status of the source of 
allusion in the contacting cultures.  

A fragment from V. Nabokov’s Lolita which was originally written in English and subsequently translated 
into Russian by the author contains an allusion vividly characterizing one of the characters: 

I have not much at the bank right now but I propose to borrow – you know, as the Bard said, with that cold in 
his head, to borrow and to borrow and to borrow (V. Nabokov. Lolita) 

A scornful and ironic manner in which a mediocre playwright distorts a quote from Shakespeare's tragedy, of 
course, is an important feature of his linguistic portrait. Translator into Spanish reproduced this passage literally, 
adding the English version and a short description in the footnote: 

No tengo demasiado en el banco ahora, pero me propongo pedir prestado… como dice el bardo, con ese frio 
en la cabeza, pedir prestado, pedir prestado, pedir prestado*. 

*To borrow and to borrow and to borrow: alusión al famoso to morrow and to morrow and to morrow de 
Shakespeare (V. Nabokov. Lolita. Traducido por Enrique Tejedor) 

As a result, the text of translation loses the similarity to the well-known phrase, so that the allusion remains 
unperceivable to those readers who do not speak English (the quotation from Shakespeare's text is presented 
without interpretation and explanation), and irony has become incomprehensible, especially since the nomination 
of common cold which supposedly changed the sounding of the phrase and, therefore, the meaning of its words, 
is translated literally: frio en la cabeza.  

Translating his own work into Russian, Vladimir Nabokov replaced the allusion to Shakespeare's tragedy 
"Macbeth" by the quotation from Pushkin's Eugene Onegin: 

… у меня сейчас маловато в банке, но ничего, буду жить долгами, как жил его отец, по словам 
поэта (В. Набоков. Лолита пер. авт.). 

This may be described as the result of transposition of the original text concept into the target culture: 
Russian audience will easily recognize the source of allusion and will 'complete' the character’s image created by 
the author. The two solutions illustrate two opposite translation strategies – foreignizing and domestication, 
respectively. The former in terms of cultural interaction lies in 'borrowing' of phenomena of the source culture. 
As may be seen from the example, the translator anticipates the difficulty of understanding that the target readers 
may encounter and includes a footnote with explanation which is also still within the scope of the source culture 
and even language and the pun and irony will hardly be understandable for the readers who do not know English. 
Domestication in terms of cultural interaction implies relying on target culture and usually requires a creative 
decision on the part of translator. In the quoted example it is evidently a more successful translation decision 
because it enables the same communicative involvement of the reader with a similar result – formation of the 
character’s image. U. Eco also quotes cases in which he preferred his translators to alter a situation, allusion or a 
referent in order to 'to preserve the psychological sense of the text' [7: 16]: 

I told my various translators that neither the hedge nor the allusion to Leopardi was important, but I insisted 
that a literary clue be kept at all costs. I told them that the presence of a castle or a tree instead of a hedge made 
no difference to me, provided that the castle and the tree evoked a famous passage in their own national 
literature, in the context of the description of a magical landscape [7: 15]. 

It may seem that domestication is the only solution in the case of a 'cultural gap'. However, in practice of 
translation we observe quite successful translations done literally, without changing the source of allusion or 
cultural reference, as in the following example form W. Thackeray’s Vanity Fair and its translation into 
Ukrainian by O. Seniuk:  

Still I must bear my hard lot as well as I can – at least, I shall be amongst GENTLEFOLKS, and not with 
vulgar city people": and she fell to thinking of her Russell Square friends with that very same philosophical 
bitterness with which, in a certain apologue, the fox is represented as speaking of the grapes. (Thackeray. Vanity 
Fair)  

Що ж, доведеться нести свій хрест, принаймні я житиму між аристократами, а не серед тих 
вульгарних гендлярів. І Ребека почала міркувати про своїх друзів з Рассел-сквер з тією самою 

7 



Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 

філософською гіркотою, з якою лисиця у відомій байці говорила про виноград. (Теккерей. Ярмарок суєти. 
Перекл. О. Сенюк) 

The following example contains an allusion to the famous Aesop's fable The Fox and the Grapes, familiar to 
both English and Ukrainian readers who have the knowledge of the plot of the fable necessary for understanding 
Rebecca’s motivation (negatively assessing what is unattainable). Aesop's fable may be considered part of the 
world cultural heritage integrated into both English and Ukrainian cultures. This shared cultural background is a 
prerequisite for successful translation of culture specific phenomena. We suggest describing the translator’s 
strategy in this case as universalization since the translation relies on universal cultural knowledge. 

Shared knowledge of reality and cultures appears to be a necessary prerequisite of communication, and 
intercultural communication, in particular. Still the translators sometimes manage their mediation task even 
despite the lack of such knowledge on the part of the target audience, in which case foreignizing (i.e. 
'transplanting' source culture phenomena into the target culture is the only possible solution).  

In the following example, the translator’s task is complicated by the use of a rhymed fragment of text that 
character sings to the melody of a well-known American wedding song of the first half of the twentieth century: 

I went down-stairs I heard Bill singing, "Irony and Pity. When you're feeling… Oh, Give them Irony and 
Give them Pity. Oh, give them Irony. When they're feeling… Just a little irony. Just a little pity…" He kept on 
singing until he came down-stairs. The tune was: "The Bells are Ringing for Me and my Gal." (E.Hemingway. 
The Sun Also Rises) 

Not relying on the readers’ knowledge of the lyrics or melody of the song, the translator decided to reproduce 
the general sense, and the translation, though not based on the readers' background knowledge, appears to 
illustrate the semantic contrast between the words that the book character sang and the original wedding song. 
But what is more important, the translator created the same rhythmic pattern in the 'improvised' text, to make a 
vivid effect of singing: 

Спускаючись сходами, я чув, як Білл наспівує: ''Іронія і жаль. Коли ти їх зазнав… о, дай іронію їм, дай 
їм жаль. О, дай іронію. Коли вони зазнають… Іронії хоч крапельку, хоч трошки жалю дай…'' Він і до 
їдальні ввійшов, наспівуючи. Співав на мотив ''Весільні дзвони б’ють, йдемо ми під вінець''. (Е. Хемінгуей. 
Фієста (І сонце сходить). Перекл. М. Пінчевський) 

Thus, intercultural interaction in translation comprises three types of cultural involvement though the use of 
respective translation strategies: domestication (translation based on the target culture), universalization 
(translation involving universal knowledge or world cultural heritage), foreignizing (translation with the 
involvement of the concepts of the source culture), which may be schematically represented as shown in Fig. 2: 

 

 
Shared cultural space is the field where the translator operates to create an illusion of author-reader 

communication and contact with another culture. Summarizing the above, from the interactional perspective 
translation may be described as cross-cultural interaction in the shared cultural space where the mega-concept of 
the original text is recreated by the joint efforts of the author, translator and reader. 

Conclusions and research prospects. From this standpoint, the existing understanding of a faithful 
translation as a complete communication substitute of the original which has been formed on the basis of linear 
(transmissional) communication model is no longer adequate; in interactive communication model the sense of 
the message is created by the interaction of communicants with the leading and organizing role of translator / 
interpreter. Thus, faithful translation may be understood as a translation focused on providing for the same 
cognitive and communicative needs of the target audience, thus allowing for multiple faithful translations (as 
already evidenced by translations of fiction, especially world classics). Translation strategies comprise 
alternative ways of achieving fidelity in translation. 
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Андрієнко Т. П. Переклад як міжкультурна взаємодія. 

Переклад розглядається як міжкультурна взаємодія між автором, перекладачем і читачем у спільному 
культурному просторі, причому основна увага приділяється змінам, яких зазнає концепт тексту 

оригіналу. Спільний культурний простір моделюється як область, в якій перекладач створює ілюзію між 
спілкуванням автора і читачем і контакту з іншою культурою. Міжкультурна взаємодія в перекладі 

набуває трьох форм залучення культур, що виявляється у використанні відповідних стратегій 
перекладу: одомашнення, універсалізації, очуження. 

Ключові слова: переклад; міжкультурна комунікація; стратегія перекладу; одомашнення; очуження; 
універсалізація. 

Андриенко Т. П. Перевод как межкультурное взаимодействие. 

Перевод рассматривается как межкультурное взаимодействие между автором, переводчиком и 
читателем в общем культурном пространстве, причем основное внимание уделяется изменениям, 

которые претерпевает концепт текста оригинала. Общее культурное пространство моделируется как 
область, в которой переводчик создает иллюзию общения между автором и читателем и контакта с 
иноязычной культурой. Межкультурное взаимодействие в переводе приобретает одну из трех форм 
культурного взаимодействия, что выявляется в использовании соответствующих стратегий перевода: 

одомашнивания, универсализации, отстранения. 

Ключевые слова: перевод; межкультурная коммуникация; стратегия перевода; одомашнивание; 
отстранение; универсализация. 
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FORMULAIC LANGUAGE SEQUENCES IN DISCOURSE AND NARRATIVE: CONSTRUCTIONIST 
APPROACH 

The article provides a review of the language theories in the cognitive perspective maintaining that formulaic 
sequences are linguistic elements which are perceived as fixed and prefabricated wholes that can be retrieved 

from memory at the time of use. The theoretical consideration that most fixed expressions are defined relative to 
a certain conceptual framework also calls for special studies so emphasis is put on their functional and semantic 

characteristics in discourse and narrative.  
New developments in constructive grammar are used to design an approach based on the idea of combining 
linguistic elements into complex expressions and to elaborate on the hypothesis that language is grounded in 

language independent cognitive processes. The author highlights the possibility to broaden research paradigm 
to study formulaic language units with the overall aim to deepen understanding of the role of procedurized 

knowledge in discourse and narrative interpretation.  
The article also demonstrates insights into what constitutes a formulaic sequence to determine distinctive 
characteristics of such meaningful sequences. The author claims that formulaic sequences have different 

pragmatic functions in discourse and narrative which are predetermined by their semantics and the context of 
the situation. The use of formulaic language units in context is governed by pragmatic principles which assign 
particular functions to these sequences. Pragmatic potential of the formulaic language units that is analyzed in 
the article gives evidence to the significant role ready-made chunks and preferred sequences of words play in 

language acquisition and production. 

Key words: formulaic sequence, prefabricated whole, situation-bound utterances, cognitive process, semantics, 
pragmatic function. 

Introduction. Last decades have seen a fast rise in the popularity of a constructionist approach to grammar 
theories based on the theoretical assumption that language is a wide network of constructions-pairings of form 
and meaning, formulaic sequences being considered the core category of meaningful fixed constructions. Recent 
linguistic studies that focus on the semantics of formulaic language units maintain their overall importance in 
language acquisition and production due to the particular role of such sequences in discourse.  

The idea that certain language sequences have conventionalized meanings which predetermine their use in 
predictable situations is fundamental in constructive grammar. Extensive discussions of formulaic language 
constructions can be found in a number of studies done by Goldberg A. E., Kay P. & Fillmore Ch. J., Kecskes I., 
Wood D., Wray A. [1; 2; 3; 4; 5]. The term 'formulaic language' is an umbrella word for collocations, fixed 
expressions, lexical metaphors, idioms and other situation-bound utterances. Formulaic language units are 
usually defined as multi-word collocations which are stored and retrieved holistically. 

In construction grammar i t is argued extensively that different aspects of conceptual items and links, lexical 
items, phrases, and patterns of language can be activated by stimuli in the input or a certain context, thus, strings 
of language constructions can then be generated appropriate to the ideas linked to the stimuli, while more 
specific items and constructions can be placed with or within the formulae to generate fluent speech and 
facilitate effective language performance.  

Objective. The article aims to discuss the prospects of the study of functions and semantics of formulaic 
language units in discourse and narrative within the cognitive framework and to outline tentative outcomes for 
linguistic studies and language teaching.  

Discussion. Most cognitive linguists are completely in accord on the claim made by Langacker R. that 
linguistic structures are motivated by general cognitive processes [6]. This idea has proved fruitful and has been 
further developed in other grammars, in particular radical construction grammar that deals with cross-linguistic 
data, embodied construction grammar which emphasizes the relation of constructional semantic content to 
embodiment and sensor experiences, fluid construction grammar that proposes a universal mechanism for 
parsing and production as well a number of other grammatical theories that aim to study the process of 
grammaticalization, design of usage-based models. In general, cognition-focused grammatical studies extend the 
notion of formulaic and symbolic units to the grammar of languages. 

Woods D. emphasizes a dramatic shift in the understanding of language from rule-governed, systematic 
behavior that has been dominant in linguistic theory for several decades to recognizing a significant role of 
formulaic language units viewed as ready-made chunks or preferred sequences of words in language acquisition 
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and production. The role of formulaic sequences in language production, particularly with regard to spontaneous 
spoken language, is a topic of investigation which has a rich potential for better understanding of how language 
is produced in real time. It is becoming more and more apparent, based on some thirty years of research that 
formulaic sequences are of critical importance in the production of fluent speech and that they play a key role in 
acquisition [4].  

Kecskes I. provides a detailed overview of research of formulaic language units stating that 'by formulaic 
language we usually mean multi-word collocations which are stored and retrieved holistically rather than being 
generated de novo with each use. Collocations, fixed expressions, lexical metaphors, idioms and situation-bound 
utterances can all be considered as examples of formulaic language … in which word strings occurring together 
tend to convey holistic meanings that are either more than the sum of the individual parts, or else diverge 
significantly from a literal, or word-for-word meaning and justifies the hypothesis of a continuum and maintains 
that formulaic language contains grammatical units (for instance: be going to), fixed semantic units (as a matter 
of fact; suffice it to say) and pragmatic expressions (such as situation-bound utterances: welcome aboard; help 
yourself). The findings of the research confirm that such functional continuum helps explain the difference 
between compositional meaning and actual situational meaning, so lexical items such as ''going to'' can become 
grammaticalized, or lexical phrases may lose their compositionality and develop an ''institutionalized'' function, 
such as I'll talk to you later, How are you doing?, Welcome aboard [3: 619–620]. Given the arguments formulaic 
sequences can be regarded as word sequences that recur again and again in the same form and they are believed 
to fit into a constructionist framework largely as lexically substantive constructions. 

A well-grounded definition can be found in the pivotal work by Wray A. 'Formulaic language and the 
lexicon' that states that 'a formulaic sequence [as] a sequence, continuous or discontinuous, of words or other 
elements, which is, or appears to be, prefabricated: that is, stored and retrieved whole from memory at the time 
of use, rather than being subject to generation or analysis by the language grammar' was further developed to 
encompass the formulaic expressions within the framing procedure. Moreover, most fixed expressions are 
defined relative to a conceptual framework [5: 9].  

Rationale. A deep insight into the nature and theoretical considerations of constructive grammar is presented 
in the works of Hoffman T. and Trousdal G. that provide evidence of the clear-cut connection between cognitive 
grammar that is traditionally understood to involve the description of how linguistic elements combine into 
complex expressions and the hypothesis that language is grounded in language-independent cognitive processes 
such as association (establishing psychological connections), automatization (using structures without much 
constructive effort), schematization (extracting a general structure or schema out of the commonality of specific 
experiences) and categorization (using stored structures to interpret new experience) [7]. 

The statement that form and content are symbolically linked is a cornerstone of current construction grammar 
and is impossible to overestimate as it implies that there are three basic structures that serve the semiological 
function of language – semantic structures, phonological structures and symbolic structures, as linguistic 
expressions consist of symbolic structures that are pairings of a semantic pole (the 'meaning' of an expression) 
with a phonological pole (the 'form' of an expression).  

According to cognitive theories knowledge is organized by means of structures called either idealized 
cognitive models or domains. Currently these tend to be viewed as structured wholes, or gestalts, which have 
much in common with the possible worlds of truth-functional semantics and case frames [8]. The main 
difference between these well-defined concepts lies in the emphasis that is placed on either constituting 
components or different aspects, or levels of abstraction which are either the situation, or relations between the 
elements or the truth principle. As people usually categorize events and situations in terms of a scenario a 
typically structured idealized cognitive model is a sequence of events, with typical components like the source, 
the path and the goal, it being either logical or semantic by nature.  

Analyzing the approach offered within the field of construction grammar Michaelis L. I. argues reasonably 
that the theory was devised in part to counteract the reductionist views of syntax and semantics, but at the same 
time it represented a return to a traditional, 'taxonomic' mode of grammatical analysis, as its proponents sought 
to show that there are constraints on form and interpretation that cannot be explained except as the products of 
grammatical constructions, form-meaning pairings of varying degrees of productivity and internal 
complexity [9].  

The ideas worked out in cognitive grammar are basically similar to the fundamental theoretical assumptions 
construction grammar uses as 'although (it is) not based on a strictly objective 'mapping' of independently 
existing categories onto the language user's mind, (it) may, with its unified and humanized view of cognitive 
processes, provide a better framework for the study of at least certain elements of language (notably, elements 
expressing the speaker's epistemic commitment)' [5: 24].  

Critical analysis of theoretical assumptions of construction grammar leads to a general conclusion that at 
present cognitive linguists and construction grammarians view formulaic sequences as a structured inventory of 
meaningful pairings. Importance of formulaic sequences in language performance, mainly unpredictable speech 
situations, has been studied quite extensively. Besides, there is convincing evidence of the fact that formulaic 
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constructions contribute to fluency, particularly modifiers and rhetorical organizers, certain frequent and 
prefabricated phrases, word combinations, grammatical structures associated with certain semantic concepts and 
fields that are used with ease. 

It is our belief that a new prospective approach can be worked out within the approach with procedurized 
knowledge at its core. The perspective can help match semantics and pragmatics of the formulaic language units 
to broaden discourse and narrative interpretation scope in order to analyze the pragmatic value and loading of 
symbolic language. Moreover, a constructionist approach can provide a new perspective on categorization 
regarded as a basic aspect of both cognition and language use due to the very nature of the process that is 
inseparably connected with the basic human experience and abstract reasoning.  

The peculiarities of the approach can be demonstrated while analyzing the excerpt that is part of the 
introduction to the novel 'Eat, pray, love: one woman's search for everything across Italy, India and Indonesia' by 
Elizabeth Gilbert.  

The characteristic to be noted first is that many words in the excerpt are repeated and come in 'threes' –the 
idea behind this way of presenting the content surfaces only when the introduction is perceived properly as it is 
meant to offer a clear explanation of the perspective chosen by the author.  

Special attention is also to be paid to the functional load and semantics of the lexeme 'or' which, being a 
universal marker of alternative choice, adds to the 'magic of threes' and eventually makes the introduction 
significantly meaningful. Moreover, it turns to serve a 'blueprint' or interpretation program that highlights the 
most essential aspects and offers a particular perspective.  

Having analyzed the semantics and pragmatics of formulaic sequences in the first four paragraphs out of nine 
in the excerpt (formulaic units are given in bold and repeatedly used elements are underlined) the conclusion 
that the form and the content are paired in a special way in such constructions to make a cognitive pattern that is 
framed in a particular way to provide reasoning can be drawn quite rightly. The pattern is laid by the strings of 
formulaic constructions combined with recurring elements to emphasize an image, idea, experience or fact. It is 
important to mention that most of these elements are presented in clusters of threes, making a kind of matrix 
with meaningful elements intertwined elaborately to convey the message to the full: 

or   … or    … The 109th Bead 

you see   …  wearing beads    …  a lot of  … 

You also see  … a lot of      … wearing beads, too 

strings of beads   …  japa malas    … bead  

japa malas   …  japa mala    …  108 beads  

108    … three-digit multiple of three  …  three threes  

And three   … of course    balance  

as   …  or   see  …  balance     … structure   

 japa mala  … 108 tales    …   or   

beads    …  string     … 108 tales   

 three     …  Italy, India and Indonesia  …  three  

this year    …  tales     … let me conclude by saying also 
   …  structure     …  japa mala  

because   …  structured   … not spazzy free-for-all 

not even   … of the spazzy free-for-all… …  As both … and   

beads  …  as much as possible  … In any case  

japa mala   …   extra     …  bead     

the 109th bead  …  balanced    …  108  
the 109th bead  …  extra     …  or  
But    … apparently    …  pause    
thank     … teachers    …  So    
the109th bead  …  offer thanks    … teachers   
this year  
In addition to the vital role of the formulaic sequences in the excerpt the layout of the whole introduction that 

is organized in 9 paragraphs implies that the novel has a huge interpretation potential with numerous 
implications that can be decoded in different ways. The way 'Introduction' is presented is unusual as well as 
because it has a special name for all of the three parts connected with the alternative 'or' lexeme. 

12 
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Introduction 

or 

How This Book Works 

or 

The 109th Bead 

When you're traveling in India – especially through holy sites and Ashrams – you see a lot of people wearing 
beads around their necks. You also see a lot of old photographs of naked, skinny and intimidating Yogis (or 
sometimes even plump, kindly and radiant Yogis) wearing beads, too. These strings of beads are called japa 
malas. They have been used in India for centuries to assist devout Hindus and Buddhists in staying focused 
during prayerful meditation. The necklace is held in one hand and fingered in a circle – one bead touched for 
every repetition of mantra. When the medieval Crusaders drove East for the holy wars, they witnessed 
worshippers praying with these japa malas, admired the technique, and brought the idea home to Europe as 
rosary. 

The traditional japa mala is strung with 108 beads. Amid the more esoteric circles of Eastern philosophers, 
the number 108 is held to be most auspicious, a perfect three-digit multiple of three, its components adding up to 
nine, which is three threes. And three, of course, is the number representing supreme balance, as anyone who 
has ever studied either the Holy Trinity or a simple barstool can plainly see. Being as this whole book is about 
my efforts to find balance, I have decided to structure it like a japa mala, dividing my story into 108 tales, or 
beads. This string of 108 tales is further divided into three sections about Italy, India and Indonesia – the three 
countries I visited during this year of self-inquiry. This division means that there are 36 tales in each section, 
which appeals to me on a personal level because I am writing all this during my thirty-sixth year. 

Now before I get too Louis Farrakhan here with this numerology business, let me conclude by saying that I 
also like the idea of stringing these stories along the structure of a japa mala because it is so… structured. 
Sincere spiritual investigation is, and always has been, an endeavor of methodical discipline. Looking for Truth 
is not some kind of spazzy free-for-all, not even during this, the great age of the spazzy free-for-all. As both a 
seeker and a writer, I find it helpful to hang on to the beads as much as possible, the better to keep my attention 
focused on what it is I'm trying to accomplish. 

In any case, every japa mala has a special, extra bead – the 109th bead – which dangles outside that 
balanced circle of 108 like a pendant. I used to think the 109th bead was an emergency spare, like the extra 
button on a fancy sweater, or the youngest son in a royal family. But apparently there is an even higher purpose. 
When your fingers reach this marker during prayer, you are meant to pause from your absorption in meditation 
and thank your teachers. So here, at my own 109th bead, I pause before I even begin. I offer thanks to all my 
teachers, who have appeared before me this year in so many curious forms [10: 1–3]. 

Strings of repeatedly used elements as well as the abundance of 'or' structures, frequently used parallel 
constructions and all the cases of 'numerology' all serve the purpose of providing an interpretation pattern to 
decode in which the idea of personal search for balance is a leading one. Still, as if in contrast, the formal or 
surface aspect is deliberately de-framed as even the part that is stated to contain conclusion is restructured so that 
to re-introduce the thank-you or acknowledgement section.  

All the peculiarities studied prove that the use of formulaic language units is governed by pragmatic 
principles, which also assign particular functions to these sequences in discourse and narrative. The meaning of a 
formulaic sequence is made up of conceptual structures of reasoning that is realized on the linguistic level 
through grammatical structures that have linguistic elements of alternative meaning. Consequentially, not only 
grammatical structures that are fixed, but the composition of discourse or narrative can be regarded as argument 
schemata characterized by the pairings of form and conventionalized meanings that are actualized in every 
concrete context in a special way. The constructionist approach based on a connection of form and function 
pairings makes it ideal for the study of semantics and pragmatics of discourse and narrative. 

Conclusion and perspectives. Recent studies in cognitive linguistics provide proof of the essential role 
formulaic language units play in processing and storing information, their form and content being symbolically 
linked. Basic structures that serve the semiological function of language (semantic, phonological and symbolic 
structures) are represented linguistically in the pairings of a semantic aspect, i.e. the meaning of an expression, 
with a phonological aspect, e. i. its form. The term 'formulaic language' is used to encompass collocations, fixed 
expressions, lexical metaphors, idioms and situation-bound utterances. 

Application of the constructionist approach leads to a conclusion that both the form and the content are 
paired in a special way to make a cognitive pattern that is framed in a particular way to provide proper reasoning. 
Besides, it helps match semantics and pragmatics of formulaic sequences to broaden discourse and narrative 
interpretation scope to analyze the pragmatic value and loading of symbolic linguistic elements. Such an 
approach might prove useful both for the further study of pragmatics of language units and for language teaching 
as formulaic language units are usually stored and retrieved holistically.  
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Despite the fact that numerous researchers have attempted to provide evidence that formulaic language is 
basic to language development and production, the awareness of its importance in language learning is still 
rising. Further studies will help broaden the study of formulaic expressions and draw theoretical considerations 
about their role and functions in narrative and discourse, in situation-bound utterances in particular. Moreover, 
theoretical foundations of constructivist approach can offer a new perspective for integrating interdisciplinary 
studies of cognitive and social factors in language variation to produce effective models of controlled language 
production. 
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Чугу С. Д. Формалізовані мовні структури в дискурсі: конструктивістський підхід. 

У статті узагальнено підходи, характерні для конструктивістської граматики, і обгрунтовано 
доцільність використання когнітивно-прагматичних засад інтерпретації дискурсу та художнього 

тексту. 
Автор здійснює спробу розширити дослідницьку парадигму вивчення функційного навантаження 

формалізованих мовних структур у дискурсі з метою встановлення їх прагматичних та семантичних 
характеристик. 

Стаття також окреслює перспективи використання результатів наукової розвідки у 
міждисциплінарних дослідженнях для поглиблення розуміння механізмів продукування мовлення. 

Ключові слова: формалізоване словосполучення, шаблонне конструктивне ціле, ситуативно 
детерміноване висловлення, когнітивний процес, семантика, прагматична функція. 

Чугу С. Д. Формализированные языковые структуры в дискурсе: конструктивистический подход. 

В статье обобщаются подходы, характерные для конструктивистической грамматики, и 
обосновывается целесообразность использования когнитивно-прагматических основ интерпретации 

дискурса и художественного текста. 
Автор предпринимает попытку расширить исследовательскую парадигму изучения функциональной 

нагрузки формализированных языковых структур с целью определить их прагматические и 
семантические характеристики. 

В статье также очерчены перспективы использования результатов исследования в 
междисциплинарных исследовательских работах для углубления понимания механизмов продуцирования 

речи. 

Ключевые слова: формализированные словосочетания, шаблонное конструктивное целое, 
ситуатиационно детерминированное высказывание, когнитивный процесс, семантика, прагматическая 

функция. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АКТУАЛІЗАЦІЇ 
СТЕРЕОТИПНИХ ЗНАКІВ МОВЛЕННЄВОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

У статті розглянуто функціонально-семантичні параметри та прагматико-експресивні особливості 
функціонування релятивів – рекурентних знакових форм діалогічного та ситуативного реагування як 
способу вираження суб’єктивної модальності в контексті спілкування. Констатовано наявність 
омонімічних форм у класах словосполучень та речень, що вступають у омофразні відношення 

формально тотожних, але семантично розбіжних одиниць на рівні словосполучень-релятивів та речень-
релятивів. Наявність подібних чи розбіжних взаємних очікувань або уявлень співрозмовників, задіяння 
механізмів перцептивної сторони комунікації уможливлює активне використання релятивів у якості 

усталених стереотипних форм інтенціонально обумовленої стратегії спілкування. 

Ключові слова: релятив, рекурентні знакові форми, функціонально-семантичні особливості, релятиви-
омофрази, прагматико-семантична поліфункціональність. 

Вступ. Перманентні процеси додаткового функціонального навантаження різнорівневих та 
різноструктурних номінативних та комунікативних одиниць лексико-семантичної системи мови ніколи 
не втрачали своєї актуальності. Сама прагматика спілкування передбачає необхідність релевантної 
модифікації семантики та функцій слів, словосполучень , а також вільномодельованих речень, що 
виступають як засобами об’єктивації реалій навколишнього світу, так і його емоційно-експресивного 
маркування. 

Метою статті є поглиблення та систематизація уявлення щодо функціонально-дискурсних реалізацій 
рекурентних знаків комунікації – релятивів, а також їх функціонально-семантичні особливості. 

Виклад основного матеріалу. У комунікативно-прагматичному та функціональному аспектах 
актуалізації мовних одиниць стереотипними формами мовленнєвої взаємодії виступають також слова та 
словосполучення зі значенням реакції на слова співбесідника або ситуацію. Філологи-русисти 
О. Б. Сиротиніна та В. Ф. Киприянов запропонували ідентифікувати такий лексико-синтаксичний клас 
мовних одиниць відповідними термінами релятиви або комунікативи [1: 78; 2: 42]. Категоріальними 
ознаками функціонального лексико-граматичного поля релятивів (комунікативів) є: 

1) Специфічна синтаксична функція самостійно інтонаційно оформлених некодифікованих 
висловлювань, що не підлягають членуванню [3: 88–89]. 

2) Спільне значення реакції на попередню репліку або ситуацію мовленнєвого акту [4: 92–93]. 
Звертає на себе увагу активне використання у як міжособистісному, так і публічному мовленнєвому 

спілкуванні значної кількості різноструктурних релятивів, що є гетерономними по відношенню до інших 
надслівних номінативно-комунікативних одиниць, як специфічний прояв асиметричного дуалізму 
мовного знаку, що спричинює їх функціонально-семантичну диференціацію та утворює омонімічні 
форми у різних класах словосполучень або речень. Для ідентифікації такого типу семантичних 
відношень Д. І. Квеселевич запропонував термін омофразія, а складені номінативно-комунікативні 
знаки-носії відповідного типу структурно-семантичної організації отримали назву омофрази [5: 185–
191]. 

Прикладами омофразії вільне словосполучення :: словосполучення-релятив є просторічні релятиви, 
що висловлюють здивування: my hat ''мій капелюх'', my aunt ''моя тітка'' :: My hat!, My aunt! ''От так 
маєш!'', ''Оце так!''. 

Функціональний тип омофразних емотивно-експресивних релятивів позитивної чи негативної оцінки 
ситуації або діалогічних реплік є досить частотним: 

сomic opera! – комедія!, цирк!; 
all clear! – добро!, гаразд! (команда-сигнал до початку бойових дій); 
a pretty pair of shoes! – гарненька історія!; 
bull’s eye! – ось, ось, саме так! (підтвердження згоди с висловленням партнера по діалогу);  
a fine idea! – ще чого!, дуже мені це потрібно! (іронічний вираз). 
Релятив з ситуативним вибором компоненту (…) my foot! семантично відповідає українському 

релятиву теж мені (…!), в якому вибір компоненту також залежить від конкретної ситуації: Strategist my 
foot! – Теж мені стратег!. 

Омофразні відношення формальної тотожності семантично розбіжних одиниць можна спостерігати і 
на рівні речень-релятивів. Ядерну зону функціонального лексико-граматичного поля релятивів цього 
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типу складають конституенти, що не підлягають актуальному членуванню на тему і рему. Серед них 
багато таких, що виражають емотивно-оцінний та / або спонукальний тип реакцій: 

The Dutch have taken Holland (ірон.) Відкрив Америку! (букв. ''голландці захопили Голландію!''; 
The cap fits! ( букв. ''шапка підходить за розміром'') – як у око вліпив!; 
The penny drops! (букв. ''монета впала у щілину автомата'') – ясно!, зрозумів!; 
That’s the ticket! (букв. ''ось це білет!'') – чудово!, блискуче!, яка краса!; 
That cat won’t jump!, (That cock wouldn’t fight!) ( букв. ''цей кіт стрибати не буде'', ''цей півень не буде 

битися'') – цей номер не пройде!, нічого з цього не вийде!; 
Who’s milking this cow? (букв. хто доїть цю корову?) – займайся своїми справами, не лізь не в своє 

діло!; 
We are the boys (men)! (букв. ''ми – хлопці (чоловіки)'' – знай наших!. 
Однак, існує велика група речень-релятивів з нижчим ніж у попередніх випадках рівнем 

ідіоматичності. До неї ми відносимо: 
1) речення-релятиви з темою, яку є виражено особовим займенником I: 
I’ll give it to you! – я тобі (тебе)! (погроза); 
I’ll buy it! – давай кажи!, викладай!; 
I like that! (ірон.) – гарненька справа!, от тобі й маєш!. 
2) речення-релятиви з темою, яку виражено стягненням it’s або that’s: 
That’s a nice thing! (ірон.) – от халепа!, оце так так!; 
It’s rotten! – кепські справи! 
That’s the way! – спритно!;  
Функціональний клас релятивів є досить поширеним переважно у спонтанному за характером 

комунікації англомовному військовому дискурсі.  
Залучення емотивно-експресивних реплік у процесі офіційної чи неформальної комунікативної 

взаємодії сприяє більш адекватному самовираженню та взаєморозумінню у середовищі 
військовослужбовців, створює своєрідне вербальне поле злагодженого функціонування членів єдиної 
професійної команди.  

Наступні приклади ілюструють речення-релятиви з більш низьким рівнем ідіоматичності і, 
відповідно, цілком можливим рема-тематичним членуванням. Імпліцитна тема таких речень виражена 
особовим займенником you: 

Spirits couldn’t have been higher. Later, when a pair of Cobra helicopter gunships thumped overhead, flying 
north, presumably on their way to battle, Marines pumped their fists in the air and screamed, ''Yeah! Get 
some!''[6: 15]. 

Get some! – неофіційний схвальний вигук, який спочатку виник у середовищі морських піхотинців 
США, коли вони хотіли підбадьорити товариша по службі, що намагався побити свій особистий рекорд у 
спортивному забігу. Семантико-експресивна дифузність змісту цього виразу завдяки можливостям 
неозначеного займенника some вказувати як на кількісні так і якісні характеристики осіб чи предметів, не 
називаючи їх , дозволяє розширити референційне поле релятиву необмеженою кількістю ситуативних 
значень емоційного вираження – збудження, захоплення, страху, відчуття фізичної сили, еротичних 
реакцій тощо. До речі, за думкою О. Розенштока-Хюсси звернення такого роду, у котрих люди за певних 
обставин знаходять самих себе, утворюють перший шар мови та виникають у живому універсумі раніше 
ніж імена [7: 168]. 

Природна (генетична) властивість людської натури реагувати на зовнішні чи внутрішні явища, 
використовуючи дві більше протиставлених, ніж поєднаних між собою ментально-психічні субстанції – 
розум та почуття, складність розпізнавання та інтерпретації ознак дуалістичних понять та станів, 
наприклад, реальності чи ілюзорності речей мотивує пошук та використання мовних еквівалентів їх 
вираження, зокрема, рекурентних фразеологізованих форм ситуативного реагування, що утворені на 
основі образних або експресивно-оцінних асоціацій:  

Give your head a bump! – швидше!, мерщій!, ворушися!; 
Make a hole, Regular Navy! – геть з дороги! 
Mind your bubble! – дивись, що ти робиш! 
Put a lid on it! – тихіше! 
Put a wrench on that! (військово-повітряні сили) – треба негайно вирішити цю проблему!  
Keep them forward! – весь час тримай свою зброю в бік противника! 
Light’em Up! – вогонь по противнику! 
Hold your horses! – тихіше на поворотах!; 
Search me! – нічого не знаю!, не маю уявлення!; 
Wipe it off! – облишмо жарти!, годі жартів!. 
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Прагматико-семантична поліфункціональність окремих речень ґрунтується на енантіосемії, тобто на 
поляризації значень шляхом суміщення в семантиці слів протилежних значень, а також на іронії, що 
підкріплюється особливим інтонаційним контуром [8]. 

Any more bright suggestions? (букв. ''ще якісь розумні пропозиції?'') – ач, чого захотів!, ще чого!, 
наставляй кишеню!; 

Do you want jam on it? (букв. ви бажаєте тост із джемом?) – чи не занадто жирно буде?; 
How you talk! (букв. як цікаво ти говориш!) – бреши побільше!, розповідай мені свої байки!, так я тобі 

й повірив!. 
Однаковість сприйняття ситуацій певного типу на основі самоочевидних очікувань обумовлюють 

актуалізацію релятивів у якості комунікативних стереотипів регулятивного варіювання намірів 
співбесідників. Інституціональні правила ієрархічно-організованих відношень в армії регламентують 
оперування знаковим матеріалом мовлення, сприяє активному використанню типових розмовних фраз 
переважно у неофіційному військовому дискурсі. Так, щоб виправдати дії старшого офіцера, особливо 
коли вони носять дещо легковажний характер дуже поширеним серед офіцерів, а також рядового і 
сержантського складу є вираз Rank Has Its Privileges (RHIP)(e.g., ''Why do the officers get ice cream for 
dessert and we get leftover pudding? Well, RHIP, you know.''). 

If the military wanted you to have a wife, it would have issued you one! – стандартна відповідь-реакція на 
слова або ситуацію стосовно військовослужбовців у яких виникли ті чи інші сімейні проблеми. Підтекст 
цього висловлення полягає в тому, що армію, як організацію з суворими та чіткими функціонально-
регулятивними правилами службових стосунків не цікавлять наявність чи відсутність у її членів 
проблем, пов’язаних із сімейним статусом. За матеріалами інтернет-блогів такого роду спосіб 
ненав’язливо-байдужого ставлення як прояв психічного насильства з метою викликати почуття провини 
безсумнівно сприяє збільшенню кількості розлучень. Існують інші варіанти цього висловлювання, що 
стосуються освіти, особистої думки чи розумових здібностей (e.g. ''If the army wanted you to have an 
education, it would have issued you one'').  

It counts for twenty! – використання цього релятиву передбачає намір мовця натякнути на 
тривіальність поточних проблем армійського буття, якщо порівнювати з проходженням військової 
служби загалом. Можна піти у відставку і отримати половину свого основного окладу після 20 років 
служби у регулярних військах. Звідси й імпліцитна семантика виразу – щоб не траплялось у 
повсякденному плані, головним є відслужити свій термін, тобто, 20 років.  

Your ass is grass! – буде тобі на горіхи! Тепер тобі дістанеться! (e.g. ''Soldier, you go AWOL and your 
ass is grass. You hear me?''). Цей вираз є адаптованим військовими варіантом біблійного тексту пророка 
Ісаї 40:6, в якому, зокрема, йдеться ''… All flesh is grass…''. 

Taught to follow! – загальновідомий серед армійських та морських піхотинців вислів-репліка, який 
висловлює їхнє небажання брати на себе відповідальність керівництва виконанням тих чи інших 
професійних завдань. Повним виразом є ''Taught to follow, too tired to lead.'' 

Приклади релятивів, що побудовані на основі фонетичного співзвуччя з вираженим 
ритмоінтонаційним акцентом:  

Whip it out! – частина римованої приказки: ''When in doubt, whip it out.'' Вона служить нагадуванням 
недосвідченим військовослужбовцям завжди віддавати честь офіцеру або начальнику, якщо вони не 
впевнені у тому, чи повинні вони це робити. 

Nervous in the service! – римований вираз-репліка, що закликає співбесідника не впадати в депресію та 
сприймати речі такими, якими вони є ( e. g. ''Hey private, don’t get nervous in the service over that, everyone 
pulls KP now and then.''). 

Never happen, said the captain! – комунікативним наміром учасника діалогу, який використовує цей 
релятив є намагання запевнити свого товариша по службі, що те, чого він боїться не має трапитися (e. g. 
''Hey, never happen, said the captain. We are not humping supplies out to LZ Charlie. That’s Bravo Company’s 
problem.'' ). 

Same mud, same blood! – лаконічна формулa відображення філософії міжособистісних расових 
стосунків у армійському середовищі. У бойових умовах не має значення расова приналежність вояків, 
єдино суттєвою є та обставина, що вони є там разом як одна команда, від чого залежить ймовірність їх 
виживання. 

Ілюстративними прикладами висловлювань-релятивів слугували матеріали словника С. Ф. Томайчика 
[9]. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що неофіційний, безпосередній характер усного спілкування 
модифікує роботу свідомості у напрямку використання в процесі комунікативної взаємодії особливого 
класу одиниць – релятивів, інтенціональна обумовленість функціонування яких зводиться до вираження 
спільного значення реакції на репліку учасників діалогу або мовленнєву ситуацію. Релятиви 
представлені не тільки однослівними одиницями, але й складеними знаками номінації – 
словосполученнями і реченнями з різним ступенем ідіоматичності. Чисельно переважають релятиви 
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оцінюючого та спонукального характеру. Релятиви-словосполучення та релятиви-речення, що є 
омонімічними вільним словосполученням і реченням у непереосмисленному значенні вступають с ними 
у відношення омофразії – формального збігу семантично розбіжних одиниць. Речення-релятиви з 
високим ступенем ідіоматичності є ядерними одиницями функціонального лексико-граматичного поля 
релятивів. Периферійна зона складається з речень-релятивів у яких є можливим формально-семантичне 
членування їх складових. Виникнення релятивів є результатом задоволення комунікативних потреб 
співрозмовників. Окрім оцінних асоціацій, релятивні висловлювання часто виступають засобами 
реалізації гумористичного або іронічного ефекту. 

З огляду на вищевикладене, перспективним є подальше вивчення конотативних складових 
семантичного змісту релятивів, а також залучення до сфери аналізу функціонально-стилістичних 
особливостей актуалізації інших рекурентних знаків мовлення.  
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Выговский В. Л. Функционально-семантические и прагматические особенности актуализации 
стереотипных знаков речевого взаимодействия. 

В статье рассмотрены функционально-семантические параметры и прагматико-экспрессивные 
особенности функционирования релятивов – рекуррентных знаковых форм диалогического и 

ситуативного реагирования как способа выражения субъективной модальности в контексте общения. 
Констатировано наличие омонимичных форм в классах словосочетаний и предложений, вступающих в 
омофразные отношения формально тождественных, но семантически расходящихся единиц на уровне 
словосочетаний-релятивов и предложений-релятивов. Наличие сходных или различающихся взаимных 
ожиданий или представлений собеседников, задействование механизмов перцептивной стороны 
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коммуникации делает возможным активное использование релятивов в качестве устойчивых 
стереотипных форм интенционально обусловленной стратегии общения. 

Ключевые слова: релятив, рекуррентные знаковые формы, функционально-семантические особенности, 
релятивы-омофразы, прагматико-семантическая полифункциональность. 

Vygivskyi V. L. The Functional-Semantic and Pragmatic Peculiarities of Actualization of Verbal Interaction 
Stereotypical Signs. 

Permanent processes of additional functional load of nominative and communicative units of different levels and 
structural types in lexical-semantic system of language have never lost their relevance. The pragmatics of 
communication itself suggests the need for relevant modification of the semantics and functions of words, 

phrases , and free modelled sentences which act both as means of objectivation of the world’s realities and its 
emotional and expressive markings. 

The article focuses on the functional-semantic parameters and pragmatic-expressive features of the functioning 
of relatives – recurrent sign forms of dialogical and situational reaction as a way of expressing subjective 

modality in the context of communication. 
The sentences-relatives with a high degree of idiomaticity are the kernel units of the functional lexical-

grammatical field of relatives. The peripheral zone consists of sentences-relatives in which the actual rheme and 
theme division of their components is quite possible. 

The pragmatic-semantic polyfunctionality of certain sentences are based on enantiosemy, that is, on the 
semantic polarization realized through combining the semantics of words with opposite meanings and irony, 

which is supported by a special intonational contour. 
It is stated that there exist homonymous forms in the classes of phrases and sentences which enter into 

homophrasal relations of formally identical, but semantically divergent units at the level of phrases-relatives 
and sentences-relatives. 

The presence of similar or different mutual expectations or beliefs of interlocutors, the involvement of the 
mechanisms of the perceptual aspects of communication make possible the active use of relatives as fixed 

stereotyped forms of intentionally conditioned communication strategy. 

Key words: relative, recurrent semiotic forms, functional-semantic features, relatives-homophrases, pragmatic-
semantic polyfunctionality. 
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ДИНАМІКА ФОРМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ КРЕОЛІЗОВАНОГО ВІРШОВАНОГО ТЕКСТУ І ЙОГО 
ПРАГМАТИЧНОГО ВПЛИВУ 

У статті представлено структуру креолізованого віршованого тексту у вигляді формальної моделі. Під 
креолізованим віршованим текстом у роботі розуміється візуальна поезія у всіх її проявах: конкретна 
поезія, фігурний вірш та заум. У статті простежується взаємозалежність динаміки структури 

креолізованого віршованого тексту та його прагматичного впливу на читача. Структура 
креолізованого віршованого тексту складається з таких конституентів, як вербальні елементи, 

графічні виражальні засоби, графічні стилістичні прийоми й зображувальні елементи. 

Ключові слова: візуальна поезія, формальна модель тексту, прагматика тексту, вербальні елементи, 
зображувальні елементи, графічні стилістичні прийоми. 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями. 
Візуалізація інформації у КВТ стала комунікативним засобом, який допомагає спростити процес 
декодування повідомлення, оскільки імплікує певні контексти, потенційні асоціації, розвиває 
інтерпретаційні можливості комунікантів [1: 175]. Таким чином, вербально-іконічна комунікативна 
стратегія сприяє підсиленню прагматичного ефекту креолізованого тексту [2: 194]. 

Як зазначає Г. Н. Тельмінов, цілісність креолізованого тексту проявляється ''в узгодженні, тісній 
взаємодії вербального та іконічного компонентів на різних рівнях: змістовному, мовному, 
композиційному'' [3: 300]. Взаємодія на рівні змісту передбачає наявність семантичної взаємодії між 
негомогенними компонентами рекламного повідомлення: знаки вербального та візуального кодів 
позначають одні й ті самі об'єкти або різні об'єкти, пов'язані тематично чи асоціативно. Взаємодія на 
мовному рівні веде до активізації інтерпретаційних можливостей адресата. Взаємоузгодження 
компонентів на композиційному рівні передбачає кореляцію зображення зі словом, реченням, абзацом з 
урахуванням хронології подачі інформації [4: 149–161]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Останнім часом візуальна поезія 
повертається до сфери вивчення українськими (В. П. Бедрик, А. К. Мойсієнко, Н. В. Шевельова-Гаркуша 
та ін.) та зарубіжними вченими (I. Davidson, J. Morrison, J. Cayley та ін.). Дослідники зупинялись на 
символьних характеристиках візуальної поезії (В. О. Липчанська), на прагматичній складовій 
креолізованого тексту (Я. І. Тяжлов), на інтермедіальності просторової специфіки візуального твору 
(Н. Д. Мочернюк). Окреслено структуру відносин у двох каналах комунікації – автор-читач (я – він) та я 
– я (медитативні або герметичні тексти, ідеальним читачем яких є, насамперед, сам автор) у сучасній 
українській візуальній поезії [5: 34]. 

Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Динаміка структури креолізованого 
віршованого тексту (далі КВТ) прагне до більшої візуалізації. Вдосконалення структури КВТ рухається в 
бік зображувальних засобів: вербальні елементи (ВЕ)→графічні виражальні засоби (ГВЗ)→графічні 
стилістичні прийоми (ГСП)→зображувальні елементи (ЗЕ). Чим більша кількість використання ГСП та 
ЗЕ у формальній моделі КВТ, тим більш візуалізованим є текст. Найвищій ступінь візуалізації (менше 
вербальних та більше зображувальних елементів в структурі КВТ) є показником завершеності 
візуалізованого тексту. Щоб наочно це довести, нижче подано порівняння формальних моделей 
американських та українських креолізованих віршованих текстів. 

Метою статті є показати зрушення динаміки структури креолізованого віршованого тексту в бік 
більшої іконічності та збільшення за рахунок цього прагматичного впливу тексту. Мета досягається 
через виконання таких завдань: 

- відібрати переосмислені авторами креолізовані віршовані тексти; 
- вирахувати формальні моделі креолізованих віршованих текстів; 
- порівняти ці моделі на предмет елементарного складу. 
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Американська 

поетка Мері Еллен Солт створила серію конкретних віршів, об’єднаних концепцією змалювання 
квітучого кизилу. Перший вірш ''Dogwood: First Movement'' (рис. 1) виглядає як квітка кизилу (англ. 
dogwood), створена з літер слова dogwood. В цьому КВТ виділяються 5 вербальних елементів (1 слово, 4 
літери), 1 ГСП (графічна образність) і 1 ЗЕ (об’єкт – власне квітка).  
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Рис. 1. ''Dogwood: First Movement''  Рис. 2. Кругова діаграма до КВТ ''Dogwood: First  
       Movement'' 

Формальна модель показує, що більшу частину структури цього КВТ 

займають вербальні елементи – 71,4 %, а співвідношення компонентів тексту – 5:2 на користь верба ліки 
(рис. 2). Креолізація відбувається у ГСП графічна образність, коли вербальні елементи, тобто літери d, o, 
g і w утворюють об’єкт, а саме – квітку кизилу. 

В наступному тексті ''Dogwood: Second Movement'' (рис. 3) виділяються 10 ВЕ (слова dogwood), 3 ГВЗ 
(сегментація тексту, знаки інших семіотичних систем, типи набору та шрифту), 1 ГСП (графічна 
образність) і 5 ЗЕ (4 об’єкти і 1 оформлення тексту).  

  
 Рис. 3. ''Dogwood: Second Movement'' Рис. 4. Кругова діаграма до КВТ ''Dogwood: Second  

Movement'' 

Формальна модель показує все ще високий, проте нижчий за 

попередній текст, відсоток вживання вербальних елементів в структурі КВТ (рис. 4). Співвідношення 
вербальних і невербальних елементів в структурі КВТ – 10:9 на користь вербаліки, проте різниця вже 
майже несуттєва. В будові цього КВТ задіяно більше зображувальних елементів та додано три ГВЗ для 
створення графічного образу мелодії. 

В третьому вірші ''Dogwood: Third Movement'' (рис. 5) виділяються тільки зображувальні елементи. 
Формальна модель тексту представлена формулою  (рис. 6). 
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 Рис. 5. ''Dogwood: Third Movement'' Рис. 6. Кругова діаграма до КВТ ''Dogwood: Third  
       Movement'' 
Такий КВТ є межовим видом креолізованого тексту, оскільки не містить вербальних елементів 

взагалі. Креолізація тут відбувається майже за межами його структури, оскільки він розглядається в 
контексті з двома попередніми віршами поетки. Досліджуючи тексти з частковою креолізацією, в яких 
вербальний та невербальний компоненти є відносно автономними, Ю. В. Стодолінська зазначає, що між 
компонентами встановлюються автосемантичні відношення [6: 105]. На прикладі останнього КВТ 
показано, що до текстів з частковою креолізацією (або межових станів креолізації) також належать 
тексти виключно з невербальних елементів, в яких формальна модель представлена формулою 

. 
У запропонованих дослідниками [7: 14] класифікаціях кореляції тексту та зображення зазначається 

паралельна – залежно від референтного співвідношення, або репетиційна кореляція – залежно від 
співвідношення об’єму інформації у відеовербальних текстах (термін О. В. Пойманової), переданої 
різними знаками, та ролі зображення [8]. У зв’язку з цим О. В. Пойманова зазначає, що зображення в 
цілому повторює вербальний текст, повного ж повторення бути не може через специфіку знаків тієї чи 
іншої системи [8]. У результаті аналізу, Ю. В. Стодолінська доходить висновку, що креолізовані тексти, 
у яких вербальний та невербальний компоненти мають автосемантичні відношення, можуть мати не 
лише однакове (майже однакове), а й різні значення. Тому вчена пропонує виокремити креолізовані 
тексти:  

– у яких вербальний та невербальний компонент мають однакове значення;  
– у яких вербальний та невербальний компонент мають різні значення [6: 106].  
У розглянутому тексті ''Dogwood: Third Movement'' М. Е. Солт (рис. 5) не виділено вербального 

компоненту, тому відсутні автосемантичні відношення, а сам КВТ не належить до жодного з 
запропонованих Ю. В. Стодолінською видів. Проте цей вірш належить до текстів конкретної поезії за 
визначенням автора та критиків, тому будучи створеним виключно з зображувальних елементів, 
відносимо такий текст до межового виду креолізованих текстів. 

Простежуючи розвиток структури КВТ на трьох віршах, які відображують одну ідею, видно, що 
вербальні елементи задіяні спочатку найбільшою мірою й займають майже дві третини структури КВТ. 
Далі кількість і різновид невербальних елементів розширюється, а вербальні елементи займають вже 
половину структури КВТ. І нарешті, вся структура КВТ збудована із невербальних компонентів, зокрема 
зображувальних елементів. 

Тяжіння до більшої візуалізованості текстів під час їх переосмислення та передрукування також 
простежується на двох збірках українського поета В. Женченка ''Спрага на двох'' і ''Зорова поезія''. 

22 



Філологічні науки. Випуск 1 (85). 

Структура деяких текстів змінюється не дуже сильно, оскільки додається тільки один зображувальний 
елемент – колір, при цьому формальна модель також змінює вигляд, але знову ж таки не дуже помітно. 
Такі зміни спостерігаються у структурі текстів ''Кінець заздрощам'' і ''Печать шовініста''. 

   
 Рис. 7. ''Кінець заздрощам''  Рис. 8. Кругова діаграма до КВТ ''Кінець заздрощам'' 
Прагматичний вплив вірша ''Кінець заздрощам'' (рис. 7) з додаванням ЗЕ колір (червоний) змінюється 

тільки в бік більшої експресивності завдяки яскравості представлення. Смисл тексту залишається 

незмінним. Формальна модель цього КВТ зазнає змін від  (рис. 8) до 

 Кількість вербальних елементів не змінюється, проте зменшується відсоток, 

що впливає на прагматику КВТ. В такому тексті колір мається на увазі ще до того, як автор вводить його 
до структури. В певних випадках, колір може уточнювати смисл. Наприклад, що в бокалі було саме вино, 
оскільки воно червоного кольору. Червоний колір також є символом крові, яка і свою чергу стає 
метазнаком і символізує кровне рідство героїв та / або їх смерть. 

В тих самих збірках є тексти, формальна модель яких змінюється доволі помітно, і це має вплив на 
прагматику КВТ. Такими текстами є ''Крило'', ''Телеграма ластівкам'' і ''Благодать''.  

Помітні зміни в структурі й прагматичному впливі тексту ''Телеграма ластівкам'' (рис. 9 і 10), де крім 
кольору автор додав декілька зображувальних елементів – малюнки трьох соколів та могили, завдяки 
якій електричний стовп поряд дуже нагадує хрест. У першому тексті виділяються 4 ВЕ (речення), 8 ЗЕ (7 
об’єктів, 1 оформлення тексту), 4 ГВЗ (скорочення КР, що означає крапка у телеграмі) і 4 ГСП (графічна 
образність). У другому тексті виділяються 4 ВЕ (речення), 8 ЗЕ (9 об’єктів, 1 оформлення тексту, 1 
колір), 4 ГВЗ (скорочення) і 4 ГСП (графічна образність). У такий спосіб формальна модель тексту 

змінюється від  Формальне 

представлення показує зменшення відсотку вербальних елементів у структурі КВТ, хоча їх кількість 
залишається незмінною. Зсув у співвідношенні структурних елементів з 4:13 до 4:16 відбувається за 
рахунок включення в структуру зображувальних елементів (на три більше за попередній текст). 
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 Рис. 9. ''Телеграма ластівкам'' (1)  Рис. 10. ''Телеграма ластівкам'' (2) 
Аналіз формальних моделей показує, що обидва тексти є креолізованими, оскільки наявне 

співвідношення вербальної складової до невербальної. Другий текст є більш візуалізованим за рахунок 
більшої кількості невербальних елементів при незмінній кількості вербальних. Додавання 
зображувальних засобів змінює прагматичний вплив КВТ через утворення додаткових смислів і образів. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Формальне моделювання 
креолізованого віршованого тексту є ефективним методом дослідження його структури. Зіставлення 
формальних моделей КВТ показує тяжіння до більшої візуалізації текстів шляхом зменшення вербальних 
елементів у структурі КВТ та збільшення кількості зображувальних елементів при переосмисленні творів 
авторами. Перспективою подальшого дослідження є перевірка ізоморфності формальних моделей КВТ 
через утворення штучних КВТ за допомогою типової структури. 
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Вяликова Е. А. Динамика формальной модели креолизованного стихотворного текста и его 
прагматического влияния. 

В статье представлена структура креолизованного стихотворного текста в виде формальной модели. 
Под креолизованным стихотворным текстом в роботе понимается визуальная поэзия во всех её 

проявлениях: конкретная поэзия, фигурный стих и заумь. В статье прослеживается взаимозависимость 
динамики структуры креолизованного стихотворного текста и его прагматического влияния на 

читателя. Структура креолизованного стихотворного текста состоит из таких конституэнтов, как 
вербальные элементы, графические выразительные средства, графические стилистические приёмы и 

изобразительные элементы. 

Ключевые слова: визуальная поэзия, формальная модель текста, прагматика текста, вербальные 
элементы, изобразительные элементы, графические стилистические приёмы. 

Vialikova O. O. The Dynamics of the Formal Model of the Creolized Verse Text and Its Pragmatic Influence. 

The research deals with the structure of the creolized verse text in the form of the formal model. The creolized 
verse text is understood in the paper as the visual poetry in all its kinds: concrete poetry, shape poetry and zaum. 
The material is the visual poems of the American and Ukrainian poets. The proposed methodic is a combination 
of system-structural and linguosemiotic approaches to the study and interpretation of the creolized verse text. 
The structure of the text is shown as a mathematical formula where the nonverbal part of the creolized text is 
related to the verbal one by means of the division sign. The verbal part is represented by letters, morphemes, 

words and sentences. The nonverbal one includes graphic expressive means, graphic stylistic devices and 
pictorial elements. 

There is a traced interdependence between the dynamics of the creolized verse text structure and its pragmatic 
influence on the reader. The interdependence is discovered by means of comparison of the formal models of 

texts. While redefining the visual structure of the analyzed texts, the authors use more nonverbal elements and 
less verbal ones as a rule. Hence, the dynamics of the formal model of the creolized verse text is translocating to 

the nonverbal part of the creolization. 

Key words: visual poetry, formal model of the text, text pragmatics, verbal elements, pictorial elements, graphic 
stylistic devices. 
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АВТОМАТИЧНИЙ СИНТАКСИЧНИЙ АНАЛІЗ АНГЛІЙСЬКОГО РЕЧЕННЯ: ЗАСТОСУВАННЯ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Стаття присвячена автоматичному синтаксичному аналізу англійської мови; проведено огляд основних 
сфер використання автоматичного синтаксичного аналізу та визначено завдання, які достатньою 
мірою не вирішені. У статті обґрунтовано, як автоматичний синтаксичний аналіз може покращити 

вирішення того чи іншого завдання в межах проаналізованих сфер використання. У результаті 
проведеного аналізу було визначено коло лінгвістичних питань, що сприятиме розробці більш досконалої 

моделі автоматичного синтаксичного аналізу. 

Ключові слова: парсинг, обробка природних мов, стиломерія, формальна логіка. 

Постановка проблеми. По мірі того, як використання цифрових технологій стає все більш 
невід'ємною частиною нашого життя, існує нагальна необхідність заміни частини роботи, яку може 
виконувати людина, автоматичною операцією. З-поміж інших завдань, які можуть виконуватися 
автоматично, є обробка природної мови (ОПМ). Метою ОПМ є дослідження механізмів (як внутрішніх, 
так і зовнішніх) природних мов і використання цих знань в додатках та програмах, які будуть служити 
для полегшення повсякденного спілкування із використанням машин. 

Можливо, самі того не помічаючи, ми щодня використовуємо додатки, що здійснюють ОПМ: ми 
пишемо повідомлення зі словником Т9, чуємо синтезовану мову, коли користуємося громадським 
транспортом (вокзали, метро тощо), використовуємо пошукову систему для миттєвого доступу до 
інформації, перевіряємо орфографію в текстовому процесорі, використовуємо служби автоматичного 
перекладу для іноземних мов. Робота  всіх цих програм та додатків ґрунтується на певному рівні 
розуміння того, як працює мова. 

З іншого боку, ми хотіли б використовувати програми, для яких розробникам ще не вистачає знань: 
ми не можемо, скажімо, спілкуватися з автоматом / програмою продажу квитків про найкоротший шлях 
до місця, адресу якого ми не пам’ятаємо; ми не можемо отримати від програми логічного висновку на 
основі обробленого масиву тексту; автоматичний переклад все ще містить серйозні помилки в 
орфографії, стилі, лексиці, фразеології та, особливо, граматиці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Обробці природної мови в зарубіжній лінгвістиці з 
1967 року присвячено численні роботи. Однак з розвитком можливостей технологій змінюються та 
вдосконалюються підходи до ОПМ Так, сьогодні питання, пов’язані з автоматичним аналізом мовлення 
знаходять висвітлення у роботах таких дослідників як: Fleiss J. L. [1], Hobbs J. R [2], Hollingsworth Ch. [3] 
та ін. Натомість у вітчизняній лінгвістиці об’єктом аналізу є обробка української мови (Дарчук Н. П. [4], 
Чейлитко Н. Г. [5]). Разом з тим, напрацювання в царині граматики англійської мови, зокрема 
генеративної граматики (Буніятова І. Р. [6], Полховська М. В. [7]), дозволяють перехід до їх застосування 
у прикладній галузі. 

Метою статті є висвітлення результатів аналізу поточного стану в галузі ОПМ та конкретних 
проблем, наявних у ній. 

На основі цього аналізу пропонуються певні напрямки, які слід врахувати при розробці моделі 
синтаксичного аналізу. 

Виклад основного матеріалу. Синтаксичний аналіз природних мов (парсинг) часто називають 
"наріжним каменем" ОПМ, необхідною основою для поглибленого аналізу і розуміння будь-якої 
природної мови. Синтаксичний аналіз речень має на меті виявлення структури речення, мовних одиниць, 
що несуть смислове навантаження, а також відношення між ними. З іншого боку, в сучасних 
''інтелектуальних'' додатках синтаксичний аналіз часто підміняється статистичними [1] або навіть 
стохастичними методами. В царині ОПМ існує думка, що синтаксичний аналіз не є необхідним для 
прикладного застосування. 

Отже, проведемо огляд проблем в області ОПМ за сферами її використання та визначимо завдання, 
які достатньою мірою не вирішені (хоча існують часткові рішення в більшості випадків), а також 
визначимо, як автоматичний синтаксичний аналіз може покращити вирішення того чи іншого завдання в 
межах зазначених сфер використання. 

Пошук інформації передбачає пошук документів / сайтів, веб-сторінок, що відносяться до поданого 
запиту. Зокрема, в системі пошуку Google (та деяких інших пошукових системах) це завдання 
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вирішується поєднанням показників оцінки релевантності документа певному запиту на основі слів 
запиту (їх деривативів і синоніми) в межах, зокрема, алгоритму PageRank [8] тощо. 

Однак досі існують ситуації, в яких більш складна синтаксична обробка запитів допомогла б 
отримати більш точні результати, наприклад, у випадку запитів типу "science fiction novel about Asimov" 
прийменник about ігнорується і у результатах пошуку будуть представлені посилання на романи 
авторства А. Азімова (novels by Asimov). 

Інший напрям для покращення пошуку необхідної інформації полягає в обробці питань, наприклад, 
"Who revealed Snowden?". Ми хочемо знайти інформацію, в якій Сноуден є об'єктом викриття. Натомість 
у результатах пошуку ми знайдемо ряд посилань на документи, де Сноуден є суб’єктом викриття. 
Звичайно, у пошукових системах є опція розширеного пошуку, зокрема використання запиту в лапках, 
але і в цьому разі такий запит не дасть посилання на інформацію, яка нам потрібна, виходячи із 
синтаксичної структури питання-запиту. 

Відповіді на запитання, метою чого є отримання відповіді на основі даних бази знань (в т.ч. 
інтернету). У деяких випадках, цей напрям розуміють так само, як і пошук інформації з тією лише 
різницею, що запитом є питання природною мовою, а не на запит, що містить ключові слова. Окрім того, 
більшість нинішніх систем відповідають на питання на цьому принципі – вони ''витягають'' ключові 
слова з вхідного питання, а потім використовують пошукову систему і просто видають користувачу ту 
інформацію, яку видала пошукова система. 

У нашій інтерпретації відповіді на питання завдань є більш складним процесом. Так, відповідь має 
містити саме ту інформацію, запит на яку подається у запитанні. При цьому відповідь має бути 
максимально лаконічною, без втрати семантики та без надлишкової інформації. Наприклад, у базі знань 
наявна послідовність таких речень: 

(1) Mary is a student. She is 20. She majors in English. 
Правильною відповіддю на питання ''What does Mary study?'' є 
(1') Mary studies English. 
Послідовність речень з прикладу (1) містить надлишкову інформацію, про яку у питанні-запиті не 

йдеться (She is 20). Речення, яке містить ім’я Mary, не дає відповіді на поставлене запитання. Натомість 
речення із English не містить імені та не має дієслова study. Отримання відповіді (1') передбачає заміну 
анафори She антецедентом Mary та заміну majors синонімом із запитання – does study > studies. 

У пошукових системах знайдені документи / сторінки зазвичай містять ключові слова із запиту, 
однак, це не означає, що вони містять відповідь на питання, як показано у прикладі із Сноуденом або на 
прикладі аналогічних запитів у вигляді питань, таких як "Who supports Bill Gates?", де пошукова система 
наводить посилання на статті, документи та ін., у яких йдеться про те, кого підтримує Б. Гейтс, а не хто 
підтримує його.  

Розробка алгоритму синтаксичного аналізу для отримання точних, лаконічних відповідей на 
запитання-запити є перспективним напрямом нашої діяльності в царині ОПМ. Очевидно, необхідною є 
попередня обробка вихідної інформації, наприклад, визначення смислових елементів речень та 
маркування їх відповідним чином (наприклад граматичний та семантичний суб’єкт та об’єкт, 
модифікатор часу, місця тощо). Повне вирішення кола завдань, що постають при розробці алгоритму 
відповідей на питання, звичайно, передбачає врахування великої кількості додаткових мовних явищ, 
включаючи, анафори, гіперо- та гіпонімію, синонімію, деривацію.  

Формулювання логічних висновків у контексті інформатики та логіки зазвичай передбачає створення 
нових формул, зокрема логічного формалізму на основі певних припущень. Це означає генерування ряду 
нових речень природною мовою відповідно до інших речень природною мовою, які називають базою 
знань. Приклад можна представити наступним чином: 

(2) база знань: Joseph Conrad (1857 –1924) is a British writer born in Berdychiv 
 можливі генеровані речення:  
(2') Joseph Conrad is no longer alive; 
(2'') Joseph Conrad wasn’t born in England; 
(2''') Joseph Conrad is famous in literature; 
тощо. 
Крім того, таке використання автоматичного синтаксичного (а також лексичного) аналізу може 

уможливлювати перевірку правильності конкретної формули, тобто чи знаходиться ця формула у наборі 
допустимих формул, створених з на базі вхідної інформації. Наприклад: 

(3) civil war > unrest; 
(3') unrest in Ukraine > civil war in Ukraine 
Такий аналіз формул може використовуватися для спростування так званих ''фейкових'' новин та 

повідомлень. 
На сьогодні існують кілька експериментальних підходів до створення системи логічних висновків, 

наприклад: здійснюється автоматичний переклад речень природної мови в мову логіку предикатів, після 
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цього відбувається генерування умовиводів на базі логіки предикатів, результати перекладаються назад 
на природну мову [2: 117]; використовуються ручні або стохастичні правила перетворення 
безпосередньо в природній мові без проміжного використання формальної логіки [9: 126]. 

Всі ці підходи потребують гнучкого автоматичного синтаксичного аналізу. Однак це завдання 
залишається невирішеним, тому існує багато перспективних напрямків для дослідження у цьому руслі. 

Розпізнавання авторства спрямоване на надійне автоматичне визначення автора анонімного 
фрагменту тексту (наприклад, у судовій лінгвістиці). Так, автоматична перевірка не лише лексики, а й 
синтаксису з високою ймовірністю може визначити, чи два анонімні фрагменти тексту були написані 
одним і тим же автором. Натомість, перевірка автентичності тексту дозволяє визначити, чи певний 
фрагмент тексту було написано конкретним автором. 

Зрозуміло, що ці два завдання водночас і тотожні, і протилежні. Тотожні, тому що вони слугують 
одній цілі – встановлення авторства. Протилежні, тому що при розпізнаванні авторства наявна визначена 
кількість текстів (мінімум 2 тексти, максимум визначається опрацьованим творчим доробком автора), а 
наявність високого відсотка збігів є ознакою авторства При перевірці автентичності зазвичай один текст 
співставляється з необмеженою кількістю текстів, наявних в базах (зокрема в мережі Інтернет), а 
наявність високого відсотка збігів є ознакою порушення авторства. 

Лексичний аналіз, який використовується при автоматичній перевірці автентичності тесту, не має 
високої надійності результатів через неврахування лексичної, а особливо граматичної синонімії, як то: 
активний-пасивний стан, інверсія, еліпсис, використання інфінітивних, дієприкметникових, 
герундіальних конструкцій тощо. Окрім того, лексичний аналіз не враховує можливості використання 
перекладного матеріалу при написанні тексту. 

У межах цих завдань вартим уваги є так званий стилометричний напрям аналізу тексту природною 
мовою. У межах цього напряму замість визначення конкретного автора здійснюється аналіз, націлений 
на різні характеристики, наприклад, вік, рівень освіти чи стать автора. У більшості випадків, ті ж методи 
можуть використовуватися для всіх завдань цього типу. 

В цій галузі було здійснено певні дослідження [10] для виокремлення у тексті стиломів (stylome) – 
сукупності ознак, що характеризують автора (чи обрану категорію характеристик). Особливості, як 
правило, лінгвістично мотивовані, наприклад: частота вживання коротких слів, використання конкретних 
слів або частин мови, граматичних конструкцій, тощо.  

Перевірка граматики тексту є однією з найбільш важливих задач ОПМ. Перевірка орфографії та 
простих граматичних явищ в текстових процесорах вже стала звичною. Однак перевірка більш складних 
мовних явищ досі представляє проблему. Так, граматична перевірка, що здійснюється за допомогою 
пакетів програмного забезпечення, таких як Microsoft Office, може вирішувати лише обмежене коло 
граматичних помилок, наприклад: узгодження і керування. Але вони далекі від того, щоб знайти всі 
помилки. 

Очевидно, у природних мовах помилки при суб'єктно-предикатному узгодженні належать до числа 
найбільш грубих. Окрім того в кожній мові є ''власні'' найбільш поширені помилки. На сьогодні 
автоматична перевірка граматики не може усунути значної кількості таких помилок. Складністю є той 
факт, що велика кількість граматичних правил включають в себе не лише морфо-синтаксичні, але і 
семантичні та прагматичні аспекти, що робить їх формалізацію для автоматичної перевірки 
проблематичною. 

Так, відомий приклад (речення (4)) при автоматичній перевірці не міститиме помилок: 
(4) One morning I shot an elephant in my pajamas. 
Тому на сьогодні повний парсинг при граматичній перевірці використовується рідко, натомість 

використовується підхід, що передбачає врахування найбільш поширених помилок або полегшеної 
модифікації повних синтаксичних формалізмів. 

Синтез природної мови. Незважаючи на те, що синтезоване мовлення вже використовується у 
сучасному світі, сфера його застосування обмежується репродуктивністю такого мовлення. На 
залізничних вокзалах, у метро та при озвучуванні заданого тексту генератор мовлення відтворює мовні 
одиниці, які були попередньо введені в програму. У цьому випадку не йдеться власне про генерування 
мовлення, а лише про відтворення. Перспективним напрямком в галузі ОПМ є розробка алгоритму для 
незалежного генерування мовлення. Це завдання включає в себе деякі попередні, зокрема пошук 
інформації, відповіді на запитання, логічні висновки. 

Супутні завдання. Крім наведених сфер застосування синтаксичного аналізу існують завдання, 
пов'язані з обробкою мови, які зазвичай приховані від користувачів, однак вони необхідні для обробки 
природної мови і можуть застосовуватися для вирішення завдань відразу у кількох сферах використання. 

Одним з них є визначення морфологічного класу – вибір правильного морфологічного маркера з 
набору всіх можливих маркерів для окремого слова (наприклад, щоб вирішити, чи "point" – дієслово чи 
іменник). Багато програм, що існують на сьогодні, залежать від цієї обробки. Іншими завданнями, від 
яких залежить синтаксичний аналіз природної мови – є вирішення проблеми анафор (пошук 
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антецедентів), еліпсованих частин речення. Важливим супутнім завданням, яке може виокремитися в 
самостійне завдання, є розпізнавання неграматичного мовлення.  

Висновки. Таким чином, сфера ОПМ на сьогодні є широкою, однак очевидними залишаються 
напрямки для покращення моделі парсингу, що, у свою чергу, розширить сферу його застосування та 
покращить результати у галузях, у яких вже використовується автоматичний синтаксичний аналіз. При 
покращенні автоматичного синтаксичного аналізу природної мови незамінними залишаються надбання в 
обробці лексики та морфології. 

Перспектива подальшого дослідження. Врахування наступного кола лінгвістичних питань 
сприятиме розробці більш досконалої моделі парсингу: лексична та граматична синонімія, лексико-
граматична омонімія, гіперо-, гіпонімія, лексико-семантичні поля, анафори, еліпсис, інверсія. При цьому 
наведений перелік не є вичерпним і може бути доповнений. 
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Гирин О. В. Автоматический синтаксический анализ английского предложения: применение и 
перспективы. 

Статья посвящена автоматическому синтаксическому анализу английского предложения; проведен 
обзор основных сфер использования автоматического синтаксического анализа и определены задачи, 

которые в достаточной степени не решены. В статье обосновано, как автоматический 
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синтаксический анализ может улучшить решение того или иного задания в пределах 
проанализированных сфер использования. В результате проведенного анализа был определен круг 
лингвистических вопросов, решение которых будет способствовать разработке более совершенной 

модели автоматического синтаксического анализа. 

Ключевые слова: парсинг, обработка естественных языков, стилометрия, формальная логика. 

Hyryn O. V. Automatic Syntactic Analysis of an English Sentence: Application and Perspectives. 

The article deals with the automatic syntactic analysis (parsing) of an English sentence. The existing spheres of 
its application and the natural language processing approaches serve as the research material of the study. 
Automatic syntactic analysis of an English sentence has not received due attention in Ukrainian linguistics, 
though the scientific results of formal grammar schools and scholars enable wide perspectives thereof. The 

scientific methods of analysis, synthesis, description and comparison as well as linguistic methods of substitution 
and transformation have been used in order to single out the main areas of application of automatic syntactic 

analysis today and to define problematic issues, which have not been sufficiently solved yet. The article 
describes the use of parsing for the purposes of automatic information search, question answering, logical 

conclusions, authorship verification, text authenticity verification, grammar check, natural language synthesis 
and other related tasks, such as analysis of ungrammatical sentences, morphological class definition, anaphora 

resolution etc. The article provides tips of how automatic syntactic analysis can improve the solution of a 
particular task within the analyzed application spheres. The analysis identified a number of linguistic issues that 

will contribute to the development of an improved model of automatic syntactic analysis: lexical and 
grammatical synonymy and homonymy, hypo- and hyperonymy, lexical and semantic fields, anaphora 

resolution, ellipsis, inversion etc. 

Key words: parsing, natural language processing, stylometry, formal logics. 
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СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ГЕРМАНІЗМІВ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ 
ІВАНА ФРАНКА 

Статтю присвячено дослідженню лексичних запозичень з німецької мови в художньому тексті Івана 
Франка (на матеріалі коротких оповідань). Здійснено розгорнутий та ґрунтовний аналіз фонетичних, 

семантичних та морфологічних змін германізмів, яких вони зазнали в процесі засвоєння мовою-
реципієнтом. У статті наведено функціональні особливості германізмів, з’ясовано їх стилістичний 
потенціал в українській мов та визначено основні тематичні групи до яких належать запозичення з 

німецької мови. 

Ключові слова: запозичення, германізм, лексика, семантика, художній текст. 

Постановкa проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і 
практичними завданнями. У період панування Австро-Угорщини на території Галичини чимало 
германізмів проникло в українську мову. Така мовна взаємодія відбилась на творчості багатьох 
письменників цього періоду, зокрема, й Івана Франка. Письменник залишив багатий літературний та 
науковий спадок, цікавий для дослідження не лише з погляду літературознавства, але й мовознавства, 
адже його твори рясніють германізмами та запозиченнями з інших мов. 

Іншомовні слова супроводжували українську мову протягом усього її розвитку. Історичні події 
зумовлювали контактування мов у різних частинах України, наслідком чого стали інтерферентні 
процеси. У ХIХ – на початку ХХ ст. Галичина була частиною Австро-Угорської імперії, а державною 
мовою була німецька. Імперська політика мала на меті всебічно розвивати галицьку колонію, тому було 
прийнято рішення відрядити туди фахівців з різних частин перенаселеної на той час імперії.  

Іван Франко жив та творив оточений німецькою мовою, яка проникла у його прозові та поетичні 
твори, а сам письменник відомий не лише своїми літературними, літературознавчими, етнографічними та 
перекладацьким успіхами, а й як поліглот. Слід зазначити, що Франко вживав у своїх творах германізми 
не лише тому, що бездоганно володів німецькою мовою, а й тому, що місцеве населення часто 
послуговувалось запозиченнями, зокрема з німецької мови, яка потрапила на Галичину під час декількох 
хвиль німецької колонізації. 

Вивчення Франкового творчого спадку стосувалося передовсім художніх творів з літературознавчої 
точки зору. Як писала Т. Панько: "лінгвістичне франкознавство вже дослідило низку проблем і питань 
науково-теоретичної та словесно-художньої творчості. Однак глибина та інтенсивність лінгвістичної 
думки поета далеко ще не вичерпані" [1: 7].  

Із цієї цитати випливає актуальність дослідження проблеми функціонування германізмів у художніх 
творах І. Франка, покликаного доповнити наявні знання про авторський стиль письменника та його 
зв’язки з німецькою мовою. 

Метою наукової розвідки є дослідження семантико-функціональних параметрів германізмів у 
художніх творах І. Франка на матеріалі коротких оповідань.  

Об’єктом дослідження слугували германізми, вибрані з оповідань: "Два приятелі" (1877), 
"Муляр" (1878), "Сам собі винен" (1880), "На дні" (1880), "На вершку" (1880), "Вугляр" (1909).  

Предметом дослідження стали зміни та всіх мовних рівнях, приналежність до тематичних груп, 
стилістично-функціонні параметри германізмів в художніх творах І. Франка. 

Аналіз останніх досліджень. Мову Франка науковці досліджували в різних аспектах, зокрема – 
побутування не транслітерованих іншомовних елементів в творах І. Франка (М. Карпенко, 
О. Маймескул, І. Ціховський, Л. Рудницький); діалектних елементів (В. Ґрещук, В. Кухар, І. Білодід, 
І. Ковалик, Н. Корнієнко, Я. Закревська, Л. Лиманчук, І. Матвіяс, І. Ощипко, Я. Януш); полонізмів та 
іншомовної лексики (М. Карпенко, І. Кочан, О. Маймескул, І. Ліпкевич та В. Токар). 

Виклад основного матеріалу. Для реалізації дослідження потрібно визначити термін германізм. Як 
зазначає О. Муромцева, "германізм (від лат. germanus – "германський") – слово, його окреме значення, 
вислів тощо, запозичені з німецької мови (чи інших германських мов) або перекладені чи утворені за її 
зразком [2: 95]. У словнику лінгвістичних термінів наведено таке визначення цього терміну: "германізми, 
слова чи конструкції, запозичені з германських мов, але повністю не засвоєні рідною мовою" [3: 37]. У 
пропонованому дослідженні останнє визначення терміну вважатимемо основним.  

Виділені з творів германізми можна поділити на такі лексико-семантичні групи лексики: 1) військова: 
асентерунок – die Assentierung – військовий призов [4: 266]; абшит – der Abschied – звільнення від 
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військової служби, тощо [5: 121]; 2) адміністративна: бецирк – der Bezirk – округ [5: 111]; бюргер – der 
Bürger – громадянин [5: 124]; вахмістр – der Wachtmeister – судовий наглядач [5: 112]; ліцитатор – der 
Lizitant – покупець на аукціоні [5: 212]; пас – der Pass – паспорт [5: 112]; шпиталь – das Spital – лікарня 
[5: 121]; 3) побутових предметів та одягу: гальба – das Halbe – пивний кухоль об’ємом 0,5 літри [5: 110]; 
кавалет – das Kavallett – ліжко або бокова частина ліжка [5: 114]; куферок – der Koffer – валіза, скриня 
[5: 182]; оберрок – der Überrock – пальто, верхня одежа [5: 182]; фіра – die Fuhre – віз [4: 250]; фляшка – 
die Flasche – пляшка [5: 156]; штаба – der Stab – палка [5: 113]; 4) кулінарія: шум – der Schaum – піна 
[5: 63]; шпиганий – gespickt – фарширований [5: 181]; 5) лексеми, які не увійшли до тематичних груп: 
леґар – legen – лежень, ледар [5: 123]; натрафити – treffen – знайти [5: 135]; потрафити – treffen – діяти, 
так як вигідно [5: 191]; трафитися – treffen – трапитися [4: 246]; фамелія – die Familie – родина, сім’я 
[5: 122]; заладити – laden – спорядити [4: 254]; ґвалт – die Gewalt – клич про допомогу [5: 61]; рейвах – 
die Reiterwache – безладна біганина, метушня [4: 63]; шацунковий – schätzend – оціночний [5: 212]. 

Вибрана лексика пройшла свій історичний шлях в процесі запозичення. Так, можна простежити 
фонетичні, лексико-семантичні, морфологічні зміни. Л. Архипенко запропонувала підхід до проблеми 
термінологічного позначення слів, перейнятих з інших мов, на основі поділу всього процесу запозичення 
на дві фази: І – входження лексики й ІІ – її освоєння. Ці фази безпосередньо пов’язані з етапами адаптації 
слів іншомовного походження в мові, що запозичує: початковий етап, етап поглиблений і етап повної 
адаптації. Дослідниця вважає, що для першої фази процесу запозичення характерна іншомовна лексика 
двох типів: усі неосвоєні іншомовні слова, які ввійшли до української мови внаслідок "миттєвого" 
запозичення (варваризми, екзотизми), і слова, які почали адаптуватися в мові-реципієнті й перебувають 
на початковому етапі адаптації. Друга фаза пов’язана з двома етапами освоєння іншомовних запозичень: 
з етапом поглибленим і етапом повної адаптації [6: 7]. 

На думку Л. Крисіна, є такі етапи запозичення лексики 1) початковий етап – вживання іншомовного 
слова в тексті у його власній орфографічній та граматичній формах, без транслітерації і транскрипції, в 
якості своєрідного вкраплення; 2) другий етап пристосування слова до системи мови-реципієнта 
транслітерацією чи транскрипцією, віднесення до конкретної частини мови; 3) період, коли носії мови не 
відчувають чужомовного походження слова – іншомовне слово вживається поряд з іншими 
словниковими одиницями рідної мови, зберігаючи жанрово-стилістичні, ситуативні й соціальні 
особливості; 4) етап стабілізації значення передбачає семантичну диференціацію власних і запозичених 
слів, близьких за змістом і вживанням; 5) реєстрація запозичення у тлумачному словнику – належність 
слова до лексико-семантичної системи мови [7: 76].  

В. Сімонок вважає, що запозичення проходить два етапи асиміляції: 1) використання слова багатьма 
членами мовного колективу – лексема з’являється епізодично, зберігає іншомовне написання і ще 
належить до мовної картини світу мови-джерела; 2) повне підпорядкування законам української мови – 
слово не сприймається як іноземне [8: 15].  

Отже, спираючись на викладені вище підходи, визначаємо структуру, яка, на нашу думку, цілком 
відтворює етапи засвоєння слів іншомовного походження: 1) початковий (чи етап проникнення 
іншомовної лексеми до мови-рецептора); 2) період запозичання; 3) підпорядкування законам української 
мови; 4) реєстрація іншомовних слів у словниках та фіксація їхнього входження до складу 
фразеологічних зворотів. 

Зміни зовнішньої структури слова свідчить про пристосування запозичення до системи приймаючої 
мови. Фонетичне освоєння полягає у пристосуванні звукового складу запозиченого слова до фонетичної 
системи української мови. Однак не завжди фонетичні зміни, які відбуваються при освоєнні 
іншомовного слова, можуть бути пояснені певними фонетичними законами. Здебільшого це виникає в 
тих випадках, коли відбувається усне безпосереднє запозичення слова. Характеризуючи особливості 
фонетичного освоєння запозичених слів, слід мати на увазі, що на результати такого освоєння значною 
мірою впливає шлях запозичення – прямий, безпосередній чи непрямий, опосередкований іншою мовою. 

Українська мова мала тривалі прямі контакти з німецькою мовою, тому запозичення у багатьох 
випадках здійснювалося безпосередньо. Головна особливість фонетичного освоєння іншомовного слова 
полягає в заміні невластивих українській мові іншомовних звуків. Ця заміна може стосуватися голосних, 
приголосних, дифтонгів і в цілому ряді випадків мати різні варіанти.  

Фонетичний склад німецької мови відрізняється від української такими звуками: літера ü – 
вимовляється середньо між [у] та [о]. Цей звук в українській мові засвоюється по-різному: частіше, як ю, 
рідше, як у та о: німецьке der Bürger – бюргер [5: 124], оберрок – der Überrock – пальто, тощо [5: 182].  

У вибраній лексиці спостерігається фонетична субституція, а саме: проста – гальба – das Halbe 
[5: 110], штаба – der Stab [5: 113], оберрок – der Überrock [5: 182]; та звукова конвергенція шум – der 
Schaum [5: 63], ґвалт – die Gewalt [5: 61]; транслітерація без особливих змін стосується таких лексем: 
бецирк – der Bezirk [5: 111], кавалет – das Kavallett [5: 114], шпиталь – das Spital [5: 121]. 

При запозиченні лексика може звужувати семантичне поле (лексема абшит – Abschied [5: 121] має 
значення в українській мові "звільнення від військової служби", а в німецькій – 1. прощання, розлучення; 
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2. відставка, звільнення [9: 23];), розширювати або зовсім змінювати значення (гальба – das Halbe 
[5: 110] – пивний кухоль об’ємом 0,5 літри, відповідно, в німецькій іменник Halbe має значення 
"половина". Запозичення не цілком втратило своє первинне значення, але дещо змінило конотацію). 
Зберегли своє значення лексеми асентерунок – die Assentierung – військовий призов [4: 266], бецирк – der 
Bezirk – округ [5: 111], бюргер – der Bürger – громадянин [5: 124], вахмістр – der Wachtmeister – судовий 
наглядач [5: 112]; ліцитатор – der Lizitant – покупець на аукціоні [5: 212], пас – der Pass – паспорт 
[5: 112], шпиталь – das Spital – лікарня [5: 121], кавалет – das Kavallett – ліжко або бокова частина ліжка 
[5: 114], куферок – der Koffer – валіза, скриня [5: 182], оберрок – der Überrock – пальто [5: 182], фіра – die 
Fuhre – віз [4: 250], фляшка – die Flasche – пляшка [5: 156], штаба – der Stab – палка [5: 113], шум – der 
Schaum – піна [5: 63], шпиганий – gespickt – фарширований [5: 181], фамелія – die Familie – родина, сім’я 
[5: 122].  

Граматичні структури української та німецької мов є різні, тому лексеми зазнають змін відповідно до 
норм української морфології. Як показує аналіз вибраної лексики, при запозиченні в мову найчастіше 
потрапляють іменники, рідше дієслова та прикметники. В прозі І. Франка переважають германізми, 
виражені іменниками, прикметниками та дієсловами. Граматичне освоєння запозичених слів полягає в 
набутті ними граматичних значень української мови наприклад, відмінювання: бюргер, бюргеру, 
бюргером [5: 124]; бецирк, бецирку, бецирком [5: 112]; дієвідмінювання – трафитися, трафляються 
[4: 246] тощо. 

Категорія роду в німецькій мові керується артиклями, тоді як в українській мові – переважно 
морфологічно за характером основ і системою флексій. Германізми запозичуються та адаптуються за 
правилами української морфології. В лексемах бецирк – der Bezirk [5: 112], бюргер – der Bürger [5: 124], 
вахмістр – der Wachtmeister [5: 112], ліцитатор – der Lizitant [5: 212], куферок – der Koffer [5: 182], шум – 
der Schaum [5: 63] рід іменників збігається, тому що наведені приклади закінчуються на приголосну, 
оскільки в українській мові іменники з кінцевим приголосним основи відносяться до чоловічого роду 
причому семантична приналежність німецького запозиченого слова до категорії певного роду не впливає 
на присвоєння категорії роду в українській мові.  

При запозиченні іменників жіночого роду з суфіксом -ung цей суфікс змінюється на -унок, відповідно 
змінюється жіночий рід на чоловічій: асентерунок – die Assentierung [4: 266]. Також іменники жіночого 
роду, запозиченні з мови-джерела, що мають в основі кінцеве -е або -ie, в процесі адаптації в мові-
реципієнті втрачають це закінчення, таким чином іншомовне слово переходить з жіночого в чоловічий 
або середній роди: рейвах – die Reiterwache [4: 63]. Хоча це не завжди так, оскільки є приклади, коли 
жіночий рід зберігається завдяки присвоєнню кінцевої голосної -а на зміну німецькому -е, -ie: фіра – die 
Fuhre [4: 250], фляшка – die Flasche [5: 156], фамелія – die Familie [5: 122]. 

Варто відзначити словотвірні особливості ужитих Франком лексем, наприклад, натрафити, 
потрафити, які мають в своїй основі дієслово treffen. За допомогою українських словотвірних префіксів 
на- та по- змінилося значення запозиченого дієслова. Як відомо, словотвірний афікс – явище одночасно 
морфологічне, лексичне, стилістичне, бо кожен суфікс чи префікс завжди надає семантиці кореневої 
частини слова або зовсім нового лексичного значення або значення тільки додаткового, особливого, яке 
доповнює, видозмінює те, що виражається кореневою частиною слова. Процес утворення похідних слів є 
цілком закономірним для запозичень в цілому та одним з етапів адаптації в мові-реципієнті. 

Щодо стилістичних функцій проаналізованої лексики, то варто зазначити, що деякі германізми є 
нейтральними, позбавленими стилістичного навантаження. Вони виконують пряме номінативне 
призначення та вживаються так само, як і власне українські нейтральні лексеми. Це пояснюється тим, що 
у процесі адаптації іншомовних лексем в українській мові можлива втрата екзотичного відтінку значення 
та його стилістичного забарвлення або ж, навпаки, набуття цими лексемами постійної експресивної 
оцінки в мові-реципієнті. Германізми також створюють особливий ефект в творах, передаючи колорит 
мовлення населення Галичини.  

Ознак пейоративності набуло слово леґар, що вживається в творі для вираження негативного 
ставлення до персонажа та характеристики його особистості, як ледачої людини: "А тут у нас є ще оден 
"бюргер". А встань-но ти, – леґаре! Рушся з місця, гнилице!" [5: 123]. Цей германізм є запозичений з 
середньоверхньонімецького діалекту та за даними Етимологічного словника української мови має таке 
значення: "кожна з двох жердин, лага під дерев’яною балкою, зрубне дерево, що довго лежить" [10: 208]. 
З часом він набув іншого значення та змінив свою стилістику, що зрозуміло з самої цитати та пояснення 
значення слова, а саме леґар – ледар, лежень [5: 123]. Таким чином, шляхом метафоризації та 
уподібнення іменник набув іншого значення від предмета до особливості поведінки людини. В цитаті є 
ще один германізм "бюргер" [5: 123], який також є пейоративом з іронічним відтінком. Лексема має 
значення громадянина, міського жителя, городянина – проте, в тексті вживається в протилежному 
значенні для підкреслення належності одного з головних героїв до нижчої ланки суспільства. 

Лексема ґвалт – die Gewalt [5: 61] вживається на позначення вигуку у разі потреби допомоги. Це дуже 
експресивний вигук, який привертає увагу читача одразу та задає відповідний настрій при читанні твору, 
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що чітко видно з уривку: " – Хаме! – крикнув він. – Якого ти біса мене вчепився? Чого ти від мене 
хочеш? – А! Так ти грозиш? – ревнув підмайстер. – Гвалту! Гвалту! Розбійник!" [4: 145].  

Висновки: Як свідчать результати дослідження у проаналізованих творах І. Франка простежується 
широке застосування германізмів, як і запозичень з інших мов, що засвідчує радше їхнє побутування в 
українській мові, а не авторський прийом чи особливість мовлення конкретного персонажа. Германізми 
були вибрані з творів методом суцільного добору та наскрізного аналізу, з них питома частина становить 
іменники, рідше – прикметники та дієслова. 

Лексика української мови є неоднорідною за походженням. У ході різних історичних, соціальних та 
культурних змін відбувались зміни і в мові. Германізми розширили та збагатили лексичний фонд 
української мови Галичини, увійшли в літературну мову письменників та використовуються в 
різножанрових текстах. Мова творів І. Франка багата на германізми, автор широко застосовує їх у 
літературній творчості, де вони вживаються як нейтрально, так і в різних стилістичні функціях. Лексична 
функціональність вибраних германізмів в різножанрових текстах потребує подальшого дослідження.  
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Гук З. Ю. Семантико-функциональные параметры германизмов в художественном дискурсе Ивана 
Франко. 

Статья посвящена исследованию лексических заимствований из немецкого языка в художественном 
тексте Ивана Франко (на материале коротких рассказов). Осуществлен развернутый и обстоятельный 
анализ фонетических, семантических и морфологических изменений германизмов, которые они понесли в 

процессе усвоения языком-реципиентом. В статье приведены функциональные особенности 
германизмов, выяснено их стилистический потенциал в украинском языке и определены основные 

тематические группы, к которым относятся заимствования из немецкого языка. 

Ключевые слова: заимствования, германизм, лексика, семантика. 

Guk Z. Yu. Semantic and Functional Parameters of Germanisms in the Artistic Discourse of Ivan Franko. 

Problem definition. The article deals with investigation of lexical borrowings from German language in the 
literary texts of Ivan Franko. The analysis of semantic composition and functional features of germanisms are 

made there, their stylistic potential in the Ukrainian language is also determined in the article. 
Object of the research. The material of research has become short stories of Ivan Franko: "Dva pryiateli" 

(1877), "Muliar" (1878), "Sam sobi vynen" (1880), "Na dni" (1880), "Na vershku" (1880), "Vuhliar" (1909). 
Approaches. The germanisms were selected from the works by continuous selection and cross-cutting analysis, 

the main part of them are nouns, rarely – adjectives and verbs. 
Conclusion. Certain group of borrowings in the vocabulary of the Ukrainian language consists of Germanisms. 
The borrowings from other languages are widespread in the analyzed Franko’s literary works rather confirming 

their existence in the Ukrainian language, than the author's speech feature or a specific character. 
The vocabulary of the Ukrainian language is heterogeneous in origin. Different historical, social and cultural 

changes took place in the language and germanisms expanded and enriched the vocabulary of the Ukrainian in 
Galicia, entered the literary language of writers in different genres and texts. 

Key words: borrowing, germanisms, vocabulary, semantics. 
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СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ У ПОЕЗІЇ 
М. НИКОНЧУКА 

У статті представлено матеріал про семантичне навантаження й стилістичні функції особових 
займенників у поезії М. Никончука. З’ясовано, що найвиразніше у творах представлено займенники Я – 
авторське Я, Я ліричного героя, ''приховане'' Я, ''чуже'' (фемінне) Я; ТИ – ТИ адресата, любовне ТИ, ТИ 
ліричного героя, узагальнювальне ТИ, об’єктне та суб’єктне ТИ; ВИ – шанобливе ВИ, любовне ВИ, 

узагальнене нейтральне ВИ та зневажливе ВИ. Основними стилістичними функціями цих займенників є 
семантична й граматична когезія тексту, створення різноманітних стилістичних значень 

(інтимізуючого, підсилювального, оцінювального, значення приховування особи тощо). 

Ключові слова: особові займенники, семантика, дейктичність, стилістична функція. 

Постановка проблеми. Специфіка поезії як різновиду художнього мовлення полягає в найбільшому 
з-поміж інших мовленнєвих реалізацій мовних одиниць рівні конденсації й повноті представлення їхніх 
семантичних трансформацій. Через невеликий обсяг поетичних текстів у рази збільшується смислова 
місткість їхніх структурних компонентів, які, зберігаючи співвіднесеність із загальномовною системою, 
набувають у тканині твору нових конотацій.  

Кожен елемент поетичного твору має певне естетичне навантаження, зокрема й займенники, 
дослідження котрих викликає особливе зацікавлення, оскільки вони ''в повсякденній мовленнєвій 
практиці – другорядний лексичний розряд, не наділений ні самостійним значенням, ні жодним 
стилістичним забарвленням'' [1: 399]. Саме в текстах вони вповні реалізують свій семантико-
стилістичний потенціал. Показово, що з-поміж займенників найбагатшим розрядом, з огляду на 
розмаїття представлення семантичних та експресивних відтінків, можливість реалізації авторських 
інтенцій у стилістичній площині є особові займенники.  

Аналіз останніх досліджень із теми. Матеріалом для аналізу специфіки функціонування займенників 
стали вірші М. Никончука, який більш відомий загалу як учений-діалектолог, засновник Поліської 
діалектологічної школи. Однак і його поетична спадщина не залишилася поза увагою дослідників 
(докладніше див.: [2; 3; 4; 5; 6]). І хоча це ''твори різного рівня версифікації, як вдалі щодо форми, так 
інколи – і не зовсім. Та найціннішим струменем у них є спраглість слова, рух у його глибини – осягнення 
слова, що зримо проступають у багатьох поезіях'' [7: 55]. Вірші М. Никончука – важлива частина його 
спадку, бо це оповідь про його духовні шукання, особисті переживання, його світобачення й 
світовідчуття; часто це крик душі проти несправедливості в будь-яких її проявах, уболівання за долю 
країни й рідного краю; це його шлях до себе. Для усіх зацікавлених – це благодатний ґрунт для 
різнобічного вивчення ідіостилю митця, а ця скромна розвідка – також і данина пам’яті Вчителю.  

Мета статті – схарактеризувати семантико-стилістичне навантаження особових займенників у поезії 
М. Никончука. 

Виклад основного матеріалу. Я – це ''головний'' займенник ліричної поезії, адже він утілює 
ліричного героя, авторське ''я''. Цей займенник яскраво ретранслює дейктичність, безіменність суб’єкта – 
прикметну рису свого морфологічного класу і водночас одну з кардинальних особливостей лірики, 
зумовлену самою природою цього жанру. 

''Я'' в Никончуковій поезії багатогранне. Як справжній філолог, він надзвичайно ретельно добирав 
мовні засоби, котрі допомагають донести авторський задум до читача. Найчастіше у віршах представлене 
особистісне, авторське Я, яке маніфестує самого Миколу Васильовича: Мене минула рання плаха, 
Судилось війни пережить, Я був, як всі, дитям, напевно, плакав, Але цю слабість пам’ять не держить. 
Струнке дівча співа на сцені, Нежданий сум, пекуча мить, Мені здається, Боже, це по мéні Мій 
попередній, перший дзвін дзвенить (''Біжить ріка, в тумані тане''). Ці пророчі для автора рядки змушують 
задуматися про плинність усього сущого, відтворюють внутрішні переживання автора, а використані 
займенники посилюють загальний мінорний настрій, увиразнюють алюзію (по мéні Мій попередній, 
перший дзвін дзвенить).  

Широко представлене у віршах і Я ліричного героя. ''…Слово, ритмізований чи римований словоряд 
для М. В. Никончука мали особливий смисл. Він чувся затишно у ритмі слова, у незвичному поєднанні, 
переплетенні слів, що відкривало інше – внутрішньослівну змістову наповненість. Тому з роками вправи-
римування викрешували спалахи поетичних образів, увиразнювали незвичні грані слова'' [7: 38]. З-поміж 
численних прикладів використання ліричного Я розглянемо поезію ''Дай помию твої ніжки'': Принесу я 
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понаряди, Золоту копистку, Дай скопаю твої гряди, Насаджу любистку. Ой зірву я при народі Писану 
травинку, І на твоєму городі Насаджу барвінку. Розчешу твої кучері, Чаром зачарую, Дай я тебе по 
вечері Сім раз поцілую. Подолаю гори пішки, Річку – з переходу, Дай помию твої ніжки І поп’ю ту воду… 

Ця поезія вражає легкістю, мелодійністю, магією кохання, вона вишукано проста, спеціально, а може, 
й ні, стилізована під фольклор (тут наявні алюзії з українськими народними піснями й фразеологізмами).  

Митець, безперечно, має право на особистий простір, тому далеко не в усіх випадках можна 
достеменно розмежувати, чи це Я – референт самого автора, чи ліричного героя, тому виділяємо 
''приховане'' Я. Його поява зумовлена ситуаціями, коли прагнення вилити душу в поетичних рядках, 
сповідальність вступає в конфлікт із небажанням, щоб сторонні перетинали заборонену межу. Зважаючи 
на автобіографічність значної частини творів, можемо констатувати, що інколи поет ніби ховається за 
ліричним героєм, і, описуючи свої інтимні переживання, він спеціально змінює деякі факти, аби відвести 
від себе читацьку ''підозру'' (наприклад, ''Хобі'', ''Сімейний альбом'').  

Завжди викликають зацікавлення випадки використання ''чужого'' Я, особливо коли в поезії за ним 
криється особа протилежної авторові статі. У М. В. Никончука є низка таких віршів: ''Суперниці'', ''Пісні 
Білітіс'', ''Приймачка'', ''Чоловік'', ''Нічна розмова з сином'', ''Світ'', ''Гріх'', ''Вперше'', ''Скарга матері'', 
''Грушка'' та ін. Цей прийом (використання ''чужого'' (фемінного) Я) значно посилює емоційність 
сприймання творів, викристалізовує авторське бажання співпереживати героям своїх творів. 

Одним із найбільш показових у цьому сенсі є вірш ''Суперниці''. Це своєрідна сповідь жінки, котра 
закохалася в одруженого чоловіка, і розповідає про свою історію жінці-адресату (читачеві). Тут 
займенники є наріжним елементом, адже допомагають утілити авторський задум. Займенник Я 
вкладається в жіночі вуста, забезпечуючи правдивість, сповідальність оповіді. На взаємодії цього Я з 
іншими займенниками ґрунтується прийом антитези: Я – ВІН (Я безоглядна? Він мій ненаглядний), Я – 
ВОНА (Вона вже налюбилась – Хай і мені щось трохи припаде), Я – ВОНИ (У них донька, у них синок 
доладний – А я його дітей усиновлю!). Антитезу демонструє й пара Я – ІНША (проти мене встала інша 
жінка). Цей прийом автор активно використовує і в багатьох інших творах: Я – ТИ: Ти – як шедевр, та я 
– приватник дрібний… (''Півонії''). У тебе очі круглі і красиві, Неначебто озера із небес... А я пропащий, 
я плавець поганий, Я зразу тону в їхній глибині (''Персидський мотив''). 

У поезії М. Никончука трапляються й субститути займенника Я. Зокрема, його заступає займенник 
третьої особи однини ВІН: Не полишай ти мрійника у прозі – Він не жилець без ритму і краси (''Дар''); 
також замість Я використано також сполучення ''моя особа'' (''Плебей''). 

Своє особливе семантичне навантаження має й займенник ТИ. Він виконує одну з ключових функцій 
– апелятивну – й у такий спосіб привертає увагу читача. За значимістю в побудові поетичного тексту він 
близький до займенника Я. Прикметна риса займенників – дейктичність – уможливлює практично 
необмеженість вибору об’єкта номінації, чим пояснюється багатство й строкатість семантичної 
структури цього класу слів. У віршах М. Никончука ТИ має такі значення: 1) ТИ адресата, зокрема й у 
звертанні до Господа (''Прохання'', ''Молитва''), богині Лади (''Запрошення на весілля'') та інші адресати; 
2) любовне ТИ: У місті все нагадує про тебе, Пронизує фаланги, наче струм, Правдивий свідок – це 
високе небо, Що осіняє мій глибокий сум (''Асоціації''); Коли ж у серці сумнів постає, Прислухайся 
розумного совіту: Ти хочеш звідати, як ти є, – Торкнись устами весняного цвіту (''Цвіт вишні''); 3) ТИ 
ліричного героя ''Сторона''; 4) узагальнювальне ТИ – часто у віршах, написаних на злободенну тематику 
за ТИ приховуються різні соціальні верстви населення, наприклад, ветерани (''Хід переможених і 
переможців''). У вірші ''Пенсія'' ТИ – це кожен простий трудівник: А ти ідеш з базару, неначе очманілий, 
Твоя сумлінна праця зневажена в ці дні, Забудь рожеве сало і хліб, як сонце, білий – Вони, трударю 
щирий, не по твоїй ціні; 5) об’єктне ТИ – камені смарагд, яшма, хризоліт, рубін, незгаркамінь 
(''Незгаркамінь''), поліетиленовий мішок в однойменному вірші як уособлення технічного прогресу і 
моральної деградації та інші об’єкти; 6) суб’єктне ТИ (у зверненні самого себе): Я сам собі даю такий 
наказ: Ти чоловік, візьми себе у руки (''Муки''). 

Займенники третьої особи однини вказують на особу чи предмет, про які йдеться. ВІН співвідносний 
із іменниками чоловічого роду: в аналізованій поезії це – Бог: Він видить, який же я щирий, Хвилини, 
секунди лічу, Птахи відлітають у вирій, А я – за тобою лечу…(''Політ''), кочівник (так метафорично 
названо суперника у вірші ''Оазис''), внук (''Китайські вишеньки'', ''Сьогодні Лесик не піде гуляти'', 
''Вина'') та ін. 

ВОНА – це насамперед жінка (''Її величність жінка''), кохана (''Цвіт папороті''), любов ''Перспектива'', 
поліська земля (''Поліська Палестина''), листоноша (''Листоноша''), реклама (''Реклама''), зоря (''Слід'') та 
ін. Зафіксовано й діалектну форма знахідного відмінка цього займенника – ню: Ніхто за ню не 
заступився. 

У ''Незгаркамені'' – імперія СРСР ''Милостиня'', ''Афган'' вишенька ''Китайські вишеньки''  
ВОНО: серце: В малому серці голуба планета. Воно чутливе, як тонкий радар…; дитя: Чим воно 

винне, янголятко, За що йому згубили душу? (''Пограбування'').  
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Займенник МИ в поезії М. Никончука використано із семантикою: узагальнене МИ: Ми знаємо, які 
достатки в жінки, Що підняла дітей без чоловіка (''Іній'', ''Мальви'', ''Поховання'', ''Дніпровські моря'', 
''Перспектива'', ''Милостиня'', ''Зорі'' та інші), люди на противагу рослинному й тваринному світу 
(''Сауна''), чоловік і жінка (''Купайло'', ''Жовтень'', ''Ласка'', ''Ридання'', ''Покинь мене'', ''Вперше''), 
чоловіки, на відміну від жінок (''Мальви'', ''Вдячність''), ми з донькою (''Приймачка''), діти (''Поліська 
мадонна''), військові ''Рідна армія'' та ін.  

Займенник ВИ використано в чотирьох значеннях: шанобливе ВИ, любовне ВИ, узагальнене 
нейтральне ВИ та зневажливе ВИ. 

Шанобливе ВИ репрезентоване: традиційним поліським увічливим звертанням до матері: То чого Ви 
хвилюєтесь, мамо? Може, діти у гості не йдуть? Хоча є й мамочко ТИ: Що зупинило машину над 
бездною, Хто клав бордюр на крутій стрімнині? Заприсягаюсь водою небесною – Ти й з того світу 
прияєш мені (''Над прірвою''); для називання батьків – мами й тата (''Запрошення на весілля''). 

Досить багато в Никончуковій поезії й любовного ВИ на позначення коханої жінки: У Вас, кохана, 
дуже гарне личко…; Вашого імені я храм собі построю, У вашу честь молитву сотворю; І те, що Ви 
привітно посміхнулись, Не пропаде у космосі безслідно (''Слід''). Навіть за відсутності цього займенника 
звертання Дорога моя Беатріче поєднується з дієслівними формами другої особи множини: поцілуйте, 
підніміть, дайте та ін. (''Веснянковий точок'').  

Узагальнене нейтральне ВИ: Ви сумніви, ви елегійні сестри, Ви гнетеся, мов стебла ковили… 
Зневажливе ВИ у вірші ''Поховання афганця'' використовується по-різному: у звертанні до матері 

загиблого, де попри контекст автор все ж зберігає написання з великої літери: – Прекратіть базар! Ви 
здєсь нє хазяйка, Ви здєсь приглашонна, А хазяїн здєсь – воєнний комісар! А у зверненні до керівництва 
країни – вже з малої, що в сукупності з антитезою ВИ – НАШИМИ значно посилює емоційність вірша: 
Що ви там забули, що ви там шукали І за що платили нашими дітьми?  

Займенник ВОНИ виступає із семантикою: чоловік і жінка: Єдиний шлях – і втіха, і забава, Його 
квітками брат-сестри прикрасим, І скажуть люди: ось є дід і баба, Вони завжди обоє ходять разом 
(''Разом''); чоловіки, на відміну від жінок (''Приймачка''), жінки (''Поліська мадонна'', ''Материнське 
безсмертя''), матері (''Материнське безсмертя''), зорі (''Зорі''), керівництво держави (''Сфінкси''), гості 
(''Запрошення на весілля''), євреї (''Єврейське кладовище''), внуки (''Ліки''), діти перебудови (''Пропало 
літо''), очі, губи, цілунки (''Уста'') та ін. 

Висновки. Семантична невизначеність займенників у мові дозволяє розглядати їх як клас, що має 
надзвичайно потужні можливості до ситуативної мінливості в мовленні, зокрема в художньому тексті, а 
отже, викликає значний інтерес дослідників з огляду на аналіз авторської семасіологічної інтерпретації 
цих слів та їхнє стилістичне використання. У поезії М. Никончука з-поміж особових займенників 
найоб’ємніше представлені займенники Я – авторське Я, Я ліричного героя, ''приховане'' Я, ''чуже'' 
(фемінне) Я; ТИ – ТИ адресата, любовне ТИ, ТИ ліричного героя, узагальнювальне ТИ, об’єктне та 
суб’єктне ТИ; ВИ – шанобливе ВИ, любовне ВИ, узагальнене нейтральне ВИ та зневажливе ВИ. 

З погляду стилістики аналізовані займенники виконують у віршах низку функцій: насамперед 
заміщення інших слів, аби уникнути повторів, урізноманітнити текст; створення цілої палітри 
стилістичних значень (інтимізуючого, підсилювального, оцінювального, значення приховування особи 
тощо). Крім того, займенники – засіб семантичної й граматичної когезії тексту; на протиставленні 
особових займенників традиційно будується антитеза.  

Перспективи подальших досліджень убачаємо в аналізі семантико-стилістичних особливостей 
використання займенників інших розрядів у поезії М. Никончука. 
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Дьяченко Н. Н. Семантико-стилистическая наполненность личных местоимений в поэзии 
Н. Никончука. 

В статье представлен материал о семантической наполненности и стилистических функциях личных в 
местоимений в поэзии Н. Никончука. Выяснено, что наиболее полно в произведениях представлены 
местоимения Я – авторское Я, Я лирического героя, ''скрытое'' Я, ''чужое'' (феминное) Я; ТЫ – ТЫ 

адресата, любовное ТЫ, ТЫ – лирического героя, обобщающее ТЫ, объектное и субъектное ТЫ; ВЫ – 
уважительное ВЫ, любовное ВЫ, обобщенное нейтральное ВЫ и пренебрежительное ВЫ. Основными 
стилистическими функциями этих местоимений является семантическая и грамматическая когезия 
текста, создание различных стилистических значений (интимизирующего, усилительного, оценочного, 

значение сокрытия лица и т.п.). 

Ключевые слова: личные местоимения, семантика, дейктичность, стилистическая функция. 

Dyachenko N. N. Semantic-Stylistic Content of Personal Pronouns in M. Nykonchuk’s Poetry. 

The article presents the material about the semantic content and stylistic functions of personal pronouns in 
M. Nykonchuk’s poetry. We used the methods of observation and comparison, descriptive method and its basic 

techniques – inventory and systematization of language units and involved the modelling methodology of 
semantic fields. The semantic uncertainty of pronouns in language allows to consider them as a class that has 

very powerful capabilities to situational variability in speech, including an artistic text, therefore causes 
considerable interest of researchers because of the author's analysis of semasiological interpretation of these 

words and their stylistic use. In M. Nykonchuk’s poetry from personal pronouns submitted pronouns I – author’s 
I, I lyrical hero, "hidden" I, "foreign" (feminine) I; YOU – YOU addressee, loving YOU, YOU lyrical hero, YOU 

generalized, objective and subjective YOU, YOU respectful, YOU the neutral, generalized and disrespectful 
YOU. From the standpoint of stylistic analyzed pronouns in verse perform a number of functions: first 

substitution other words, to avoid repetitions diversify the text; creating a palette of stylistic meanings (private, 
amplifier, assessment, the meaning of person’s secretion etc.). In addition, the pronouns – a semantic and 

grammatical cohesion of the text; opposition to personal pronouns traditionally is based on antithesis. 

Key words: personal pronouns, semantics, denote, stylistic function. 
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МІЖМОВНА СИНТАГМАТИКА ДІЄСЛІВ У ПРОЕКЦІЇ НА ПРЕДИКАТИВНО-АДВЕРБІАЛЬНУ 
РЕЧЕННЄВУ МОДЕЛЬ ОЦІННОЇ СЕМАНТИКИ 

У статті встановлені корелятивні синтагматичні відношення між дієслівними системами української 
та англійської мов у проекції на предикативно-адвербіальну реченнєву модель оцінної семантики як 

tertium comparationis двобічного міжмовного аналізу. Обґрунтовано можливість використання такої 
моделі як основи зіставлення у світлі теорії номінативного мінімуму речення. З’ясовано, що повна чи 
часткова некорельованість має формальні показники в межах обов’язкових придієслівних компонентів 

обставинної синтаксичної семантики. 

Ключові слова: українська та англійська дієслівні системи, предикативно-адвербіальна модель оцінної 
семантики, основа зіставлення, корелятивність. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і 
практичними завданнями. Контрастивні студії в сьогоденному мовознавчому просторі набувають 
значного поширення. Зіставляючи мовні системи в різнорівневих вимірах, дослідники ставлять за мету 
не лише виявити розбіжності міжмовного співвідношення, встановити ізоморфні та аломорфні зв’язки та 
відношення, але й пояснити з позицій тієї чи іншої мовознавчої парадигми причини спільного та 
відмінного в мовних паралелях (див. праці В. Г. Гака, С. П. Денисової, Ю. О. Жлуктенка, 
М. П. Кочергана, А. В. Корольової, В. І. Кушнерика, В. М. Манакіна, А. Е. Левицького, О. В. Тищенко, 
С.О. Швачко, І. К. Юсупова, W. Croft, C. Lehmann, W. Nemser, J. Newman, G. Nickel, A. Wierzbicka та ін.). 
Зіставні праці видаються своєчасними не лише через прагнення пізнати універсальність vs ідіоетнічність 
мов, але і з огляду на можливість експраполяції отриманих результатів на загальні процеси 
концептуалізації і категоризації позамовного світу, що, безсумнівно, поглиблює теорії типології та 
універсології, особливо коли до аналізу залучають різноструктурні мови. 

Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Мовознавча бібліографія як у 
внутрішньомовному, так і міжмовному аспектах є доволі розгалуженою (Ю. Д. Апресян, Ш. Р. Басиров, 
К. Г. Городенська, А. П. Загнітко, О. І. Леута, А. П. Муховецький, В. С. Огоновська, В. М. Русанівський, 
Г. Г. Сильницький, С. О. Соколова, С. М. Сухорольска, Є. М. Уздинська, Н. Ю. Шведова, M. Bierwisch, 
D. Crystal, R. Jackendoff, R. Jandor, H. Hiddowson, Ch. Hockett, E. Lehrer, B. Levin, E. Nida, S. Soames, 
R. Stockwell, St. Ullman та ін.). Продуктивним засобом на шляху осмислення лінгвальної сутності 
дієслова виступають праці із компаративістики (Ш. Р. Басиров, В. В. Ганєчко, В. Д. Каліущенко, 
О. О. Константинова, М. В. Мирончук, А. П. Муховецький та ін.), які дають змогу бодай наблизитися до 
розуміння універсальності дієслівної природи, як і збагнути її унікальність у мовному просторі, та в той 
чи інший спосіб транспонувати ці знання для пояснення спільного й особливо специфічного в мовній 
дискретизації світу загалом та його одієслівлюванні зокрема. Відносно сформованою на сьогодні 
виступає і методологія зіставлення мов (Ф. С. Бацевич, І. О. Голубовська, С. П. Денисова, 
Ю. О. Жлуктенко, Р. П. Зорівчак, Е. Косеріу, М. П. Кочерган, А. В. Корольова, Т. Кшешовський, 
В. М. Манакін, О. О. Тараненко, B. Comrie, W. Croft, O. Ducháček, C. Goddard, T. Krzeszowski, 
C. Lehmann, V. Mathesius, W. Nemser, J. Newman, J. Nichols, G. Nickel, R. Di Pietro, L. Talmy, E. Viberg 
A. Wierzbicka та ін.). Більше того, пріоритетною є думка, що в сучасній лінгвістичній компаративістиці як 
мультилінгвальній дисципліні, утвореній різними напрямками (порівняльно-історичним, типологічним, 
універсологічним, характерологічним), зіставне мовознавство небезпідставно претендує на 
самостійність, окремішність, постаючи логічно обґрунтованим наслідком еволюції лінгвістичної науки 
та її методології. Зазначені аспекти створюють надійне підґрунтя для подальших досліджень у сфері 
зіставлення дієслів. 

Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Водночас широке концептуальне підґрунтя 
функціонування дієслова, як ключової з точки зору семантики та граматики частини мови, проектує нові 
аспекти вивчення у царині дієслівної сфери. Слід зауважити також, що контрастивістика і типологія 
граматичних систем української та англійської мов, здійснені переважно на основі одностороннього 
зіставного аналізу, отримавши наукове висвітлення в підручниках із порівняльної типології (граматики), 
останнім часом перебувають дещо на периферії. З огляду на зазначене, звернення до міжмовного опису 
дієслівної ланки української та англійської мов, пов’язане із системною репрезентацією однакових і 
відмінних рис їхньої синтагматичної організації у формально-синтаксичному аспекті, видається 
своєчасним і актуальним.  



Філологічні науки. Випуск 1 (85). 

У наших попередніх працях була обґрунтована можливість використання моделі простого речення 
дієслівної будови як надійного tertium comparationis (t.c.) у процесі двобічного зіставлення 
синтагматичних вимірів дієслівних систем української та англійської мов [1; 2]. Нами було з’ясовано 
металінгвістичне наповнення поняття "модель речення" та встановлено основні моделі простих речень 
дієслівної будови, утворених на основі синтагматичних властивостей дієслів [3]. 

Мета пропонованої статті – установити корелятивні та лакунарні відношення української та 
англійської дієслівних систем, формалізовані предикативно-адвербіальною моделлю оцінної семантики. 
Об’єкт дослідження – дієслівні системи української та англійської мов. Предмет дослідження – корелятивні 
особливості зіставлюваних систем крізь призму предикативно-адвербіальної моделі оцінної семантики як 
tertium comparationis. 

Зіставний аналіз українських та англійських дієслів у проекції на предикативно-адвербіальну модель 
оцінної семантики було проведено на матеріалі синсемантичних дієслів української та англійської мов 
[4: 16-22; 5: 45-59]. Для зіставлення було відібрано переважно дієслова в їхніх первинних значеннях із 
вербалізованими експлікаторами синсемантизму [6; 7]. Джерельною базою дослідження стали 
словникові джерела, а також авторська картотека реченнєвих конструкцій, дібраних із творів класиків 
художньої літератури та сучасних письменників, із публіцистичних Інтернет-джерел та з банку даних 
''Британський національний корпус''. 

Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Власну теорію 
зіставного вивчення дієслівних систем української та англійської мови крізь призму основних моделей 
речення дієслівного типу як t.c. дієслівних систем будуємо на дієслівній синтагматиці (включаючи в 
модель відсутні чи наявні обов’язкові придієслівні компоненти приприсудкової залежності) та на 
міжкомпонентних семантико-синтаксичних відношеннях, які реалізують утворену в реченнях синтаксичну 
семантику обов’язкових придієслівних компонентів. 

У цьому аспекті слід зауважити, що питання про виокремлення предикативно-адвербіальних моделей 
ми пов’язуємо з обов’язковою сполучуваністю дієслівних одиниць у складі двохелементних семантичних 
єдностей. Ця теорія є розробленою і апробованою в лінгвоукраїністиці [5; 7].  

В англістиці вживаними є терміни ''адвербіальна сполучуваність'', ''адвербіально пов’язані дієслова'', 
''адвербіалії'', ''адвербалізовані дієслова'', у поняттєвий зміст яких так чи інакше уведено ознаку 
сполучуваності дієслова з обов’язково залежними від нього елементами обставинної семантики. 
Водночас варто згадати, що в лінгвоанглістиці виокремлення адвербіальних дієслів спирається на 
різноаспектні засади, зреалізовані у сфері: власне синтаксису, коли адвербіальність інтерпретують як 
здатність будь-якого дієслова розвинути його адвербіальність за вживання в певній синтаксичній моделі 
(Т. Р. Левицька, А. М. Фітерман, А. Д. Швейцер та ін.); синтаксичній семантиці, коли адвербіальність 
дієслова розглядають як інкорпорування (імпліцитне чи експліцитне) до його семантичної структури 
актантів та сирконстантів (Г. Г. Сильницький, І. В. Сентенберг, Г. А. Уфімцева, Ch. Fillmore, 
D. Mclntyre); семантики, коли такі одиниці кваліфікують складним семантичним цілим із уведеною 
адвербіальною семою (семами) (B. Charleston, D. Jogi, M. Snell-Hornby) [9; 10]. 

Дослідники нерідко кваліфікують адвербіалії як факультативні компоненти речення. Водночас у 
нашому дослідженні істотною є думка про те, що в реченні адвербіалії в приприсудковій (придієслівній) 
позиції утворені на базі транспонованих у речення семантичних єдностей із синсемантичними 
дієсловами. Такий формальний критерій прислужився до виокремлення в окрему групу речень із 
присудками-дієсловами, які через їхню синсемантичність утворюють сильні позиції для заповнення їх 
обов’язковими адвербіаліями (обов’язковими придієслівними компонентами обставинної семантики).  

У реченнях, побудованих за предикативно-адвербіальною моделлю, уживаними є синсемантичні 
дієслова, синтагматику яких в обох мовах обмежують: а) прислівники: укр. Дід поводився достойно, як 
нам здавалось (М. Стельмах); англ. She went upstairs; I don’t think I’m sleeping too much (D. Hill); 
б) безприйменникові іменники: укр. Проект коштував мільйон (З газ.); в) прийменниково-іменникові 
конструкції: укр. Через вулицю жив мій далекий родич Андрій Архипенко (Ю. Збанацький); Я іду поміж 
вас: крила ростуть за плечима і душа для польоту в незвідане їх розправля (Н. Гнатюк); Стало сонце у 
зениті, ясний день окриля (М. Сингаївський); З лісу виходить мряка студена (Д. Павличко); англ. All 
roads lead to Rome; Semiconductors are material, which lie between conductors and insulators (З журн.); 
When a molecule jumps from a lower to a higher energy level it absorbs energy and when it drops to a lower 
level, it gives up energy (Digest); Then she turned to the judge (S. Maugham); г) предикативні одиниці: укр. 
Завуч керує, ніби й зовсім не розуміє нових технологій навчання (З газ.); англ. It looks as if you've done a 
very good turn to me and to a lot of other people this afternoon (R. Moss). 

З-поміж інших предикативно-адвербіальних моделей ми виокремлюємо модель оцінної семантики, в 
якій вказується на спосіб реалізації дієслівної процесуальності (укр. поводитись, триматися, 
поступати, виглядати, простягатись та ін.; англ. to behave, to act, to speak, to talk, to look, to weigh, etc.): 
укр. Рівнина простягнулась на кілька кілометрів (Ю. Яновський); англ. You are acting with extreme 
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stupidity (A. Cronin). We have already referred to those who find it difficult to give up ‘playing the field’ and 
continue to behave as if they are still single (http://bnc.bl.uk/saraWeb.php?qy=behave). 

Предикативно-адвербіальна модель оцінної семантики охоплює реченнєві конструкції обох мов, у 
яких у сильній придієслівній позиції в ролі компенсатора дієслівної семантики вжито прислівники, 
словосполучення прислівникового типу чи предикативні конструкції: укр. Він працює старанно 
(В. Канівець); Він повернувся (додому) пізно (А. Хижняк); Він поводить себе так, ніби заволодів 
ситуацією (А. М'ястківський); англ. He puts himself about a lot, tackles hard and works hard,’ Bingham said 
(http://bnc.bl.uk/saraWeb.php?qy=works); He had arrived late with other NICRA leaders from Belfast 
(http://bnc.bl.uk/saraWeb.php?qy); He had identified her body and yet behaved as though she had never really 
existed (J. Pardoe). 

У предикативно-адвербіальну модель оцінної семантики входять речення дієслівної будови, в яких 
обов’язкові придієслівні компоненти, виконуючи роль структурних компенсаторів дієслівного 
синсемантизму, водночас модифікують його в таких основних аспектах: способу реалізації 
процесуальної ознаки, темпоральної оцінки та кількісної оцінки. Залежно від таких семантичних вимірів 
виокремлюємо такі варіанти предикативно-обставинної моделі оцінної семантики: а) предикативно-
адвербіальну модель способу реалізації оцінної семантики, б) предикативно-адвербіальну модель 
темпоральної оцінної семантики, в) предикативно-адвербіальну модель кількісної оцінної семантики. 
Імовірно, що в кожній із мов буде виявлено як спільне, так і специфічне у реченнєвотвірній здатності 
синсемантичних дієслів певних мікрокатегорій маніфестувати відповідні варіанти предикативно-
обставинної моделі оцінної семантики. 

а) У предикативно-адербіальну модель способу реалізації оцінної семантики включаємо мовленнєві 
реалізації – речення дієслівної будови, утворені дієсловами, синсемантизм яких компенсують слова, 
сполучення слів чи предикативні структури, які виражають значення обставини способу дії. Зазначимо, 
що в загальній масі реченнєвих структур таких компонентів є невелика кількість. Для виділення 
моделеутворювальних дієслів у обох мовах орієнтуємося лише на обов’язкові придієслівні компоненти. 
Така орієнтація значно обмежила залучення до аналізу дієслівних лексем обох мов. Водночас це дало 
змогу однозначно підійти до відбору й зіставлення дієслівних номінацій процесуального денотата. 

Високу частотність уживання в обох мовах, як і корелятивну регулярність в утворенні речень 
предикативно-обставинної моделі оцінної семантики, виявляють дієслова центральних частин ЛСП 
мікрокатегорії ''дія – розумова діяльність'', зокрема укр. думати; англ. to think. Крім предикативно-
однооб’єктної моделі (укр. думати про що-н., над чим-н., що-н.; англ. to think smth., about smth.), вони 
регулярно утворюють також речення предикативно-обставинної моделі оцінної семантики: укр. Та й 
думав він нешвидко і якось непевно висловлювався (З газ.); Я так не думаю (О. Копиленко); англ. We do 
not believe that anyone actually consciously thinks this way (http://bnc.bl.uk/saraWeb.php?qy); I thought as 
much,’ said the talkative cop (R. Kee); Then you think harder and see parallels everywhere 
(http://bnc.bl.uk/saraWeb.php?qy=+think); If you were to think a little less and act a little more it would be 
better for all (W. Perrie). 

б) У реченнях предикативно-адвербіальної моделі темпоральної оцінної семантики темпоральні 
адвербіалії мають обов’язковий характер: вони утворюють обов’язковий придієслівний компонент 
темпорального значення, служать невід’ємним складником моделі і в різних формальних виявах 
експлікують недостатність відповідних синсемантичних дієслів: укр. Це було давно (В. Канівець); Такі 
прикрощі траплялися мало не щодня (О. Десняк); Оказія тривала майже добу (В. Малик); англ. There 
is no point in blaming MacSharry, because that happened last year 
(http://bnc.bl.uk/saraWeb.php?qy=happened); The United States Defence department has announced that an 
airbase in Oxfordshire will close completely when American aircraft leave next year 
(http://bnc.bl.uk/saraWeb.php?qy=leave); I slept about eight hours (J. Swift). Спостережено, що найбільш 
уживаними у виокремленому варіанті предикативно-обставинної моделі оцінної семантики як в 
українській, так і в англійській мовах є дієслівні ЛСВ, охоплені здебільшого мікрокатегоріями ''стан –
 буття (існування)'', ''стан – фізіологічний стан''. 

Зіставний аналіз виявив, що для обох мов обов’язковими компонентами звичайно виступають 
співвідносні темпоральні адвербіалії із значеннями: конкретного моменту на осі темпоральних вимірів 
обмеженості процесуальної ознаки (укр. сьогодні, завтра, минулого року, в п’ятницю, о четвертій 
годині, в 2010 році і т.д.; англ. today, yesterday, tomorrow, last year, on Friday, at four o’clock, in 2010 year, 
etc.), а також темпоральної протяжності вияву процесуальної ознаки (укр. година (годину), рік (цілий рік), 
день (цілий день), кілька годин, з ранку до вечора та ін.; англ. an hour, a year (the whole year), for a daytime, 
for some hours, from (early) morning till (late) night). 

в) У реченнях предикативно-адвербіальної моделі кількісної оцінки обставини виражають кількісні 
виміри процесуальності, обмежуючи дієслівне значення. Прикметно, що в таких реченнях вживаними є 
синсемантичні дієслова, що репрезентують різні мікрокатегорії всіх виокремлених у роботі субкатегорій 
універсальної дієслівної категорії ''процесуальність''. При цьому здатність до утворення аналізованої 
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моделі виявляють як дієслівні ЛСВ із імплікованими субстацнійними семами оцінки, так і ті, для яких 
такі семи є потенційними (пор.: укр. важити, вміщувати, жити, коштувати, працювати, 
пристосовуватися, простягатися, розповсюджуватися, пристосовуватися, стояти, чекати, 
працювати тощо; англ. to contain, to hold, to last, to live, to measure, to seat, to sleep, to walk, to weight, to 
work etc.). У всіх тих випадках такі дієслова номінують розчленовані процесуальні денотати з 
недостатніми в їхній структурі семами кількісної оцінки предикативної ознаки, яку компенсують 
адвербіалії кількості: укр. Урок фізкультури, здавалось, пройшов за хвилину (З газ.); Товариші 
залишилися не надовго (І. Багряний); англ. The quiet lasted a very short time (G. Evans); These accommodated 
about thirty old people, which was originally considered the optimum size 
(http://bnc.bl.uk/saraWeb.php?qy=accommodated). 

У реченнєвих конструкціях цієї моделі як для української, так і для англійської мов типовими є 
вживання неперехідних синсемантичних дієслів – репрезентантів мікрокатегорій: ''дія – рух'': укр. Ми 
пройшли п’ять миль (В. Земляк); Далеко їздили? – майже пошепки запитав дядько (Д. Міщенко); англ. 
You rode far, young man?' (P.C. Doherty); If I said to you,’ replies Anya wearily, ‘that I wanted you to stop what 
you were doing, stop everything, and drive miles and miles, into the back of beyond, just to be with me, you’d 
have told me to piss off (E. Galford); ''стан – просторова локалізація'': укр. Ліси простягаються на сотні 
миль (З газ.); англ. Its superb sandy beach which stretches for over four miles, is very popular with 
sunworshippers and sports enthusiasts alike (http://bnc.bl.uk/saraWeb.php?qy=+stretches); Hong Kong's 
coastline stretches for 500 miles (800 km) (http://bnc.bl.uk/saraWeb.php?qy); ''стан - буття (існування)'': укр. 
Квиток коштує десять гривень; Скільки ж ти вже важиш? (А. Хижняк); Галасливі хороводи тривали 
до смерку (З журн.); англ. How much it costs isn't important (P. Scobie); The saw has a 550watt (input) motor 
and features variable speed and orbital action saw blade, yet it weights only 3kg (6.6lb) so it is quite light to use 
(http://bnc.bl.uk/saraWeb.php?qy=it+weights); That alone would have lasted a week and been enough to take in and 
remember (D. Lodge); The trouble is my boyfriend, with whom I have been living for six months … 
(http://bnc.bl.uk/saraWeb.php?qy).  

Спостережено, що в предикативно-адвербіальній моделі реалізації оцінної семантики в англійській 
мові часто вживаним обов’язковим придієслівним компонентом виявилось прислівникове слово so, що 
певним чином компресує обставинну семантику способу дії. Найчастіше реченнєвотвірну роль у таких 
реченнях виконують синсемантичні дієслова мікрокатегорії ''дія – розумова діяльність'' на кшталт англ. 
to see, to notice, to believe, to hear, to expect, to hope, to think, to suppose. Виступаючи компенсатором 
синсемантизму цих дієслів, прислівник so, займаючи як пре-, так і постпозицію стосовно дієслівного 
присудка, може мати українські предикативно-обставинні відповідники (укр. Так я й думав і англ. So I 
thought); предикативно-однооб’єктні відповідники (англ. So I see і укр. Бачу, що це так; англ. So I have 
heard (I have heard so) і укр. Я теж чув це). 

Предикативно-адвербіальна модель оцінної семантики часто об’єднує речення з дієсловами, 
належними до мікрокатегорії ''дія – мовлення'', які також утворюють корелятивну предикативну модель 
(укр. Папуги можуть говорити і англ. Parrots can talk). Або: укр.: Спробуйте говорити 
(висловлюватись) по суті справи і англ. Try to talk to the point (укр. висловлюватись (як?) – по суті 
справи – англ. to talk (how?) – to the point). У реченнях предикативно-обставинної моделі оцінної 
семантики в українській та англійській мовах у плані структурного зіставлення неабияку роль відіграють 
прислівникові компоненти, що супроводжують первинно автосемантичні дієслова. Пор.: укр.: Він майже 
зовсім не може працювати і англ. He can hardly work at all. 

Особливе місце в системі дієслівних моделей речень заповнюють структури з т. зв. Cognate object: 
укр. Він прожив щасливе життя; англ. They slept a long sleep. Специфіка таких побудов полягає в тому, 
що в них дієслова (як автосемантичні, так і синсемантичні) супроводжують компоненти, виражені 
іменниковими словоформами, які мають спільний із дієсловами корінь: укр. жити (життя) – англ. live 
(life). Для обох мов спільним виступає синтагматичне ''вкраплення'' прикметникових слів перед 
іменниками, які виявляють обов’язковість у вираженні семантики обов’язкового придієслівного 
компонента, переорієнтовуючи її на обставинну семантику способу дії: укр. Він прожив щасливо – англ. 
He lived a happy life; укр. Вони проспали довго – англ. They slept a long sleep. У плані інтерпретації таких 
речень щодо віднесення їх до відповідної моделі, необхідним видається врахування їхніх ознак: 
а) домінування синсемантизму дієслівних лексем, що визначає структурну особливість речень цього 
типу, б) семантична визначеність обов’язково залежного придієслівного компонента, а отже, й 
семантична інтерпретація моделі; в) інформативний ''перерозподіл'' семантики в сполученні ''прикметник 
+ іменник'': укр. щасливе життя – англ. a happy life = укр. щасливо – англ. happy. В обох мовах, окрім 
усього цього, однозначно й чітко простежуємо перенесення синтаксичної семантики аналітично 
вираженого компонента на прикметникову номінацію, обставинний характер якої виявляють лише 
сполучення слів, у яких семантична нейтралізація означення припадає на іменникові назви: укр. 
прожити бідне життя → прожити бідно; англ. to live a poor life → to live poorly. 
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В окрему групу виділяємо синсемантичні дієслова української мови, які в предикативно-
адвербіальній моделі оцінної семантики з темпоральним обмеженням обов’язково поширюються 
прислівниковими словоформами, а в англійській мові семна структура дієслівних відповідників являє 
собою семантично стягнену структурну номінацію процесуального денотата: пор.: укр. Ця матерія довго 
носиться і англ. This material wears. Водночас можливі і зворотні випадки: українським дієсловам у 
(формально) предикативній моделі відповідають англійські в предикативно-адвербіальній моделі оцінної 
семантики, пор.: укр. Ці кольори не вигорають і англ. These colors wears long. 

Функцію обов’язкового придієслівного компонента в реченнях предикативно-адвребіальної моделі 
оцінної семантики часто виконують фразеологізми: укр. Ви тільки, бува, нічого не скажіть Давиду 
Онупрієвичу, бо ми й так живемо з ним, як кішка з собакою (С. Добровольський); Воно так: сім раз 
одмір, раз відріж (П. Панч); Ридма ридало село (О. Гончар). Дієслова набувають рис синсемантизму, 
супроводжуючись обов’язковими придієслівними компонентами обставинної семантики способу дії: укр. 
Важко дише дівчина, їй тяжко вдихати в себе повітря, а в грудях шумить, жаром пашить з рота 
(В. Хижняк); англ. Muck and money go together (Prov.); Actions speak louder then words (Prov.); Still waters 
run deep (Prov.). Пор., напр., речення: укр. Женя повільно заліз у машину (Є. Гуцало) і англ. They came 
silently into the room – речення відтворюють предикативно-обставинну модель напрямку (адвербіальні 
конкретизатори (укр. повільно, англ. silently) функціонують як факультативні компоненти формально-
синтаксичної структури речення), з одного боку, і укр. Сусід жив тоді у достатках (У. Самчук), англ. 
No two minds think alike (речення відтворюють предикативно-обставинну модель способу реалізації 
оцінної семантики (адвербіальні конкретизатори (укр. у достатку; англ. alike) функціонують як 
обов’язкові компоненти формально-синтаксичної структури речення), з іншого. 

У сфері синсемантичних дієслів, які в обох мовах утворюють речення предикативно-адвербіальної 
моделі, частим є переакцентування обов’язковості придієслівних компонентів у плані виокремлення 
обставинних характеристик, натомість відбувається нейтралізація об’єктних: укр. Я більше не можу 
чекати (чекати кого-н., на кого-н.); англ. I can’t wait any longer (← wait smb.). Те ж саме: укр. Він навчає 
(викладає) кваліфіковано (← навчає кого-н.); англ. He teaches skillfully (← teach smb.); укр. І давай він 
писати (М. Степаненко) (← писати що-н.); англ. Sometimes he writes (← to write smth.); англ. Difficult 
language too can hinder understanding: and to put students to their ease, I have tried to write in a relaxed, 
colloquial style, avoiding jargon (C. Douglas) – to write (how?) – in a relaxed, colloquial style – (← to write smth.). 

Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Отже, як засвідчує здійснений 
аналіз, арсенал реченнєвих конструкцій, побудованих за предикативно-адвербіальною моделлю оцінної 
семантики, є обсяговим як у кількісному, так і в значеннєвому вимірах в обох зіставлюваних мовах. При 
цьому формальна співвідносність аналізованих структур значною мірою залежить від внутрішньомовних 
чинників, зокрема наявних в кожній із мов компенсаторів синсемантизму дієслівних одиниць, що здатні 
виражати оцінні судження щодо способової, темпоральної, кількісної реалізації дії.  

Реченнєвотвірна спроможність українських та англійських дієслів у предикативно-адвербіальній 
моделі оцінної семантики значною мірою зумовлена власне семантичною структуризацією 
синсемантичних дієслів, до складу яких можуть бути імпліковані субстанційні семи, що в одних 
випадках потребують обов’язкової експлікації у вигляді придієслівних поширювачів, а в інших не 
виявляють такої потреби. Така особливість впливає на порушення системної кореляції через регулярне 
функціонування таких дієслів в предикативній моделі однієї мови та неможливість утворення 
відповідних моделей із такими дієслівними одиницями в іншій. 
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Иваницкая Н. Б. Межъязыковая синтагматика глагола в проекции на предикативно-адвербиальную 
модель предложения оценочной семантики. 

В статье установлены коррелятивные синтагматические отношения между глагольными системами 
украинского и английского языков в проекции на предикативно-адвербиальную модель предложения 
оценочной семантики как tertium comparationis двустороннего межъязыкового анализа. Обоснована 
возможность использования такой модели как основы сопоставления в свете теории номинативного 
минимума предложения. Выяснено, что полная или частичная некоррелированность имеет формальные 
показатели в пределах обязательных приглагольных компонентов обстоятельственной синтаксической 

семантики. 

Ключевые слова: украинская и английская глагольные системы, предикативно-адвербиальная модель 
оценочной семантики, основа сопоставления, коррелятивность. 

Ivanytska N. B. Interlanguage Syntagmatic of a Verb in Projection on Predicative Adverbial Model of 
Valuation Semantics. 

The article focuses on the correlative syntagmatic relations between Ukrainian and English verbal systems in 
the projection on predicative adverbial model of valuation semantics as the tertium comparationis of bilateral 
cross-language analysis. The possibility of using such model as a basis of comparison in the light of the theory 

of nominative minimum of a sentence is proven. The investigation is based on the theory of nominative minimum 
of sentence that is traditionally viewed as an extended scheme which includes minimal structural scheme of the 
sentence (main components) and mandatory verbal radiators necessary for the implementation of the sentence 

nominative function. The scientific methods of analysis, synthesis, description and comparison have been used in 
order to prove that Correlative verbal features of the predictive-adverbial model of evolution semantics is 

formed by synsemantical verbs. They predict a strong position to fill it appropriate (usually noun / pronominal) 
elements at the level of semantic unities that effect obligatory verbal components in the sentence. Identified 

partial or complete lack of correlation is mostly measured by formal parameters. They were found in the sphere 
of obligatory components caused by verbs and had adverbial syntax semantics. It can be explained by the 

peculiarities of grammatical structure of each contrasted language. 

Key words: Ukrainian and English verbal systems, predicative adverbial semantic model of valuation, the basis 
of comparison, correlation. 
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МОВНІ ЗАСОБИ РИТМІЗАЦІЇ СЛОГАНІВ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ  

У статті на матеріалі німецької мови досліджується ритмічна структура слоганів комерційної 
реклами. З'ясовано, що фонетичними складовими ритму виступають звукові повтори, рима, метричні 
компоненти, співрозмірність довжини й побудови мовленнєвих одиниць (ритмічних груп і синтагм). 
Виявлено лексико-синтаксичні засоби ритмізації, домінуючими серед яких є лексичний повтор, 

синтаксичний паралелізм та прийом перерахування. Проаналізована роль ритму у стилістичному і 
прагматичному аспектах. 

Ключові слова: ритм, ритмічна група, синтагма, звуковий повтор, лексичний повтор, синтаксичний 
паралелізм, прийом перерахування, слоган, комерційна реклама. 

Постановка проблеми. Ритм є універсальною властивістю різноманітних явищ мовної та позамовної 
дійсності. За висловом Є. Г. Еткінда, ритм – це порядок, гармонія, рівномірний та злагоджений рух, 
законам якого підпорядковується весь оточуючий світ [1: 58]. На універсальний характер ритму як 
закону організації матерії вказує і М. П. Брандес, зазначаючи, що там, де предмет або явище мають 
достатньо велику протяжність у просторі та часі, вони повинні бути ритмічними у своїй будові [2: 114–
115].  

Ритм чітко простежується у багатьох природних процесах, як то рух небесних тіл, зміна дня і ночі, пір 
року, тощо. Законам ритму підпорядковуються фізіологічні процеси, що відбуваються в живих 
організмах, наприклад, серцебиття, дихання, кровообіг, рух, зміна температури, чергування фаз сну і 
бадьорості, ритм психічної активності. Ритм притаманний різним сферам людської діяльності, зокрема 
культурно-мистецькій. У художніх творах ритм набуває естетичного значення і виступає 
http://www.slogans.de/slogans.php?GInput=einfach&SCheck=1 важливим засобом композиції. 

Як іманентна ознака людського мовлення ритм вирізняється поліфункціональним характером. 
Науковці відзначають роль ритму у процесах структурування, експресивно-емоційного та смислового 
увиразнення висловлювання, у виявленні глибинних семантичних зв’язків тексту. Крім того, ритмічно 
впорядковані висловлювання є потужнім засобом емоційного впливу на реципієнта, що сприяє реалізації 
прагматичної настанови мовця. Багатогранність функціональної ролі ритму вказує на те, що це мовне 
явище потребує ґрунтовного лінгвістичного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення ритму має давню традицію і від самого початку 
ґрунтувалось на матеріалі поетичних текстів, мова яких є ритмічно структурованою. Важливі положення 
теорії віршового ритму викладені в роботах С. М. Бонді, О. М. Веселовського, М. Л. Гаспарова, 
Є. Г. Еткінда, Ю. М. Лотмана, Б. В. Томашевського, С. В. Калачової та інших науковців. Поступово 
вектор досліджень було спрямовано на розгляд ритмічної організації прозового мовлення, у першу чергу, 
ритму художньої прози. Цій проблематиці присвячені наукові розробки Ю. О. Богатової, М. П. Брандес, 
Г. М. Гумовської, Р. К. Потапової, С. В. Прокопенко та багатьох інших мовознавців. 

На сучасному етапі особливої актуальності набуває вивчення особливостей реалізації ритму в різних 
сферах мовної комунікації, зокрема в рекламі. Рекламні тексти належать до сугестивних текстів, які 
використовуються для здійснення цілеспрямованого впливу на "настанови особистості й суспільства" [3: 
43]. Специфіка рекламних текстів проявляється у відборі таких мовних засобів, які здатні 
найефективніше активізувати емоційно-чуттєву сферу реципієнта та здійснити психоемоційний вплив на 
його свідомість. Ритм виступає дієвим прийомом вербальної сугестії, оскільки здатний "безпосередньо 
впливати на психічні реакції людини (розслаблення й збудження, увагу, пам’ять)" [4: 12]. 

Важливим вербальним компонентом рекламного тексту є слоган – "мінімальний мовний зворот, у 
якому в образній формі максимально відображено смисл тексту в формі апеляції до адресата" [5: 8]. 
Впорядкована ритмічна побудова рекламного слогана дає підстави віднести його до жанрових форм 
ритмізованої прози, яка є перехідною формою між вільним та зв’язним мовленням, тобто між прозою та 
поезією.  

Ритм додає слогану структурованості, полегшує сприйняття фрази та пришвидшує її 
запам’ятовування. Н. В. Чумичова зауважує, що навмисна ритмізація слогана насичує навіювану ідею 
додатковими відтінками значення і сприяє ефективному сприйняттю сугестивного змісту, тому 
рекламним слоганам притаманна особлива сугестивно-ритмічна впорядкованість [6].  

Актуальність даної розвідки зумовлена високою ефективністю ритму як стилістичного прийому, що 
застосовується в сфері рекламної комунікації. Оскільки в більшості сучасних досліджень ритм 
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розглядається в загальному контексті вивчення мовних засобів виразності рекламного тексту або в 
контексті аналізу прийомів мовленнєвого впливу, виникає потреба провести окреме систематизоване 
дослідження засобів ритмізації рекламного тексту, що реалізуються на різних рівнях мови.  

Дослідження є також актуальним з огляду на той факт, що в наукових працях останніх років засоби 
ритмізації рекламних текстів розглядаються переважно на матеріалі англійської (див., наприклад, роботи 
В. В. Альошиної, Н. В. Власік, І. В. Волобуєва, А. О. Ворначева, В. В. Зірки, С. К. Романюк, 
Н. О. Улітіної), російської (праці Л. М. Дмитриєвої, Г. В. Литвинової, Т. А. Печеньової, 
О. С. Стрельникової, О. Г. Толкунової, Н. В. Чумичової, Л. В. Шевчук) та української мови (роботи 
Н. О. Кондратенко, Н. М. Фурманкевич).  

Мета статті – виявити особливості ритмічної побудови німецькомовних рекламних слоганів у 
системномовному та функціональному аспектах. Предметом дослідження є різнорівневі мовні одиниці, 
що виступають засобами ритмізації. Матеріалом дослідження слугували 175 слоганів німецькомовної 
реклами товарів та послуг, відібрані з інтернет-джерел.  

Наразі той факт, що ритм притаманний також і прозовій мові, не викликає сумніву. Водночас 
дослідники вказують на якісні відмінності між ритмом вірша і прози. Так, повторюваність як основа 
ритму не має у прозі стійкого, канонічного характеру [7]. Крім того, в ритмі прози немає заданої 
рівномірності ритмічних єдностей – поділ прозової мови на відтинки не регулюється якимись твердими 
нормами й межами [8]. Зважуючи на це, російські дослідниці Р. К. Потапова та О. О. Прохватилова 
визначають ритм прози як квазі-періодичну повторюваність схожих та сумірних мовленнєвих одиниць, 
чергування яких має відносний характер і не зводиться ні до строгої періодичності, ні до абсолютно 
вільного руху [9: 170]. 

Наразі проблемним питанням залишається виокремлення одиниць, які виступають 
ритмоутворювальними чинникам прозового тексту. Ми поділяємо точку зору тих науковців, наприклад, 
Г. М. Гумовської, які вважають, що ритм мовлення твориться завдяки регулярному повторенню сумірних 
одиниць будь-якого рівня мови [7], тому дане явище потребує вивчення як фонематичних, просодичних 
засобів, так і засобів на лексико-семантичному, морфологічному і синтаксичному рівнях.  

Як показує аналіз, серед фонетичних засобів ритмізації німецькомовних рекламних слоганів 
найчастотнішими виявляються різні види повторів звукового матеріалу, до яких зараховують і риму. 
Оскільки рима базується на відношеннях повторюваності, вона безпосередньо підтримує ритмічну 
структуру тексту.  

Співзвуччя слів всередині та на кінці слоганів створює внутрішню риму, яка за повнотою суголось є:  
 точною: 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); Fisch auf jeden Tisch (DEWAG); Wir machen keine halben Sachen (Elektrotechnik Rühle) та  

 неточною: Fitt statt Fett (Sattler Fleisch); Die größten Köche in meiner Küche (321kochen.tv); Liebe 
kennt keine Liga (1. FC Saarbrücken); Was die Haut zum Leben braucht (NIVEA); Haribo macht Kinder froh 
und Erwachsene ebenso (Haribo). 

Ще відчутнішою ритмотвірна роль рими є у слоганах, в яких слова, що римуються, розташовуються 
наприкінці окремих частин слогана, відокремлених для позначення пауз графічними знаками – комою 
або тире:  

 Nimm Mars, gib Gas! (Mars); Ja das macht das Essen fein, Maggi Würze muss hinein (Maggi); Willst du 
viel, spül’ mit Pril (Pril); Wer es kennt, nimmt Kukident (Kukident Zahnpasta); Wer Wurst, Brot und Schinken 
hat, der wird noch alle Tage satt (Ammerländer Landschlachterei); Meine Welt, wie sie mir gefällt (Shoppi 
Tivoli); Du bist, was du isst (WaSa);  

 Barre Bräu – Dein Herz erfreu! (Barre Brauerei). Schnell gewischt – hygienisch frisch! (Null-Null 
BlitzFrisch); Flink und leise wie ein Wiesel – Mitsubishi Turbo Diesel (Mitsubishi); Wer Kleidung pflegt – sie 
lange trägt! (Bleyle). 

У таких випадках рима допомагає відчути межі завершених ритмічних частин фрази. До того ж, рима 
забезпечує структурний зв'язок частин слогана і в такий спосіб сприяє його меморизації. По-третє, рима 
акцентує семантично навантажені лексеми, тому сприяє запам’ятовуванню тієї інформації, яка у 
непрямий спосіб спонукає адресата до вибору на користь рекламодавця.  

Ще одним проявом фонічного ритму виступають алітерація й асонанс. Найбільш відчутно на 
ритмомелодику слогана впливають: 

 багаторазовий контактний повтор звуків: Lebensmittel liefern lassen (Allyouneed.com); Wissen Werte 
Wandel (3WGroup); Und das Leben läuft leichter (VISA); Mode. Schuhe. Schönes shoppen (Baur); Schneller. 
Schöner. Stärker (Acrobat); 200 Seiten Menschen, Mode, Meinungen (1st AT); Kleidung clever kaufen bei Kik 
(KiK); Spiel, Spaß, Spannung, Schokolade (Kinder Überraschung); Jeder kann sein Traumhaus bauen 
(Sparkasse); 
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Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 

 одночасний повтор декількох звуків, що створює своєрідний перехресний звукопис: Aus dieser 
Quelle trinkt die Welt (Apollinaris); Afrika Reisen einmal anders! (Babaldar); Kölsch von seiner schönsten Seite 
(Sünner Kolsch); Katzen würden Whiskas kaufen (Whiskas); 

 поєднання асонансу з алітерацією: Die schönsten Schuhe im ganzen Land (Stiefelkönig); Möbel müssen 
Spaß vertragen (3K Möbel); Feine Fleisch – und Wurstwaren (Ablinger). 

Фонетична схожість між декількома словами у рекламній фразі створює ритм співзвуччя: Actimel 
activiert Abwehrkräfte (Actimel); Fitt statt Fett (Sattler Fleisch); ...bitte ein Bit (Bitburger); Kleine feine 
Smoothies (Innocent); Einfach einkaufen! (2Go-Shop); Wohnduft zum Wohlfüllen (Aromair).  

Вживання звукових повторів та співзвучних слів увиразнює ритмічний малюнок фрази та впливає на 
її емоційне сприйняття адресатом, адже, як влучно зауважує Т. А. Печеньова, ритмічність вживання тих 
чи інших звуків "вмикає" універсальні механізми магічного впливу [10].  

На думку дослідників, для творення ритму прози важливою є взаємодія таких ієрархічно 
структурованих одиниць, як склад, фонетичне слово, синтагма, речення, період, що повторюються з 
певною закономірністю [2: 117]. Склад не є абсолютним мірилом прозового ритму, проте оскільки для 
ритмізованої прози характерне вживання метрико-ритмічних елементів, на нашу думку, до аналізу ритму 
рекламних слоганів доцільно залучати складовий ритм. 

Ритмічна впорядкованість значної кількості рекламних слоганів твориться завдяки регулярному 
чергуванню наголошених та ненаголошених складів. Оскільки лексика слоганів характеризується 
невеликою довжиною (переважають одно- та двоскладові слова), це спричиняє щільне розташування 
наголосів – поряд або через один ненаголошений склад: 'Krämmel – 'Bauen 'leicht ge'macht (Krämmel); 
'Sprachen 'schneller 'lernen (Arcanum); 'Einfach 'immer 'günstig (01051); 'Fühl dich 'gut in 'deiner 'Haut (Dove 
Men+Care); 'Spiel und 'Spaß aus 'Holz (Bartl); Mit 'Spaß & 'Lust durchs 'Leben (AS Seniorenprodukte); Was 
'Eltern 'wissen 'wollen (Adeba.de).  

Повтор тотожних складових груп створює розмірений, монотонний ритм, який є ''інструментом 
навіювання щодо унікальних можливостей і характеристик рекламованого товару'' [4: 12]. Такий тип 
складового ритму переважає в нашій вибірці у слоганах: а) реклами харчових продуктів: 'Meica 'macht 
das 'Würstchen (Meica); 'Nimm das 'Leben 'lecker (Gervais); 'Schmeckt so 'gut wie 'hausgemacht (hanuta); 
'Puddis 'Pudding 'schmeckt wie 'Muddis 'Pudding (Puddis); 'Wenn’s mal 'wieder 'länger 'dauert (Snickers); Nur 
'Küsse 'schmecken 'besser (Eckes Edelkirsch); Mit 'Maggi 'macht das 'Kochen 'Spaß (Maggi); б) напоїв: 'Ich 
'will 'Saft (VdF); 'Kenner 'trinken 'Württemberger (Württembergische Wein); Als 'wär's für 'Sie a'llein ge'braut 
(Rolinck Pilsener); Aus 'dieser 'Quelle 'trinkt die 'Welt (Apollinaris); Die 'Heimat 'bester 'Biere (Allgäuer 
Brauhaus); 'Lieber 'trocken 'trinken als 'trocken 'feiern (Henkel trocken); в) гастрономічних закладів та 
продуктових магазинів: 'Jeden 'Tag ein 'bisschen 'besser (REWE); 'Ganz in 'Ihrer 'Nähe! (apetito). 

У більшості слоганів складовий ритм варіюється, при чому відстань між наголосами скорочується в 
тій частині висловлювання, яка несе основну змістовно-концептуальну інформацію, наприклад: Die 
'besten 'Strände im At'lantik (Fuerteventura); Ent'decken und er'leben Sie unsere 'Welt der 'Früchte (Granini); 
'Schöne 'Schuhe. Und 'andere Ver'suchungen (Aniana Umann); Ge'sundheit 'ganz 'nah (Regio Kliniken); 
'Neckermann 'macht’s 'möglich (Neckermann); Alu'minium in 'Form und 'Farbe (Alpro); 'Bringen Sie 'neue 
'Kraft auf die 'Straßen (Audi); Die 'Weltmarke mit den '3 'Streifen! (Adidas); 'Macht 'mehr aus 'Käse 
(Alpenhain). 'Schuhe, in 'denen es 'gut 'geht (Aerosoft). Концентрація наголосів маркує місця найбільшого 
згущення смислових елементів. Їх виділення сприяє досягненню перлокутивного ефекту висловлювання.  

Якщо ущільнення наголошених складів прискорює ритм та викликає відчуття емоційної 
напруженості, то збільшення відстані між наголошеними складами уповільнює ритм, надає йому 
плавності, що діє заспокійливо на реципієнта. На думку А. О. Ворначева, плавний ритм апелює до емоцій 
реципієнта та спрямований на щирість у рекламному тексті [4: 13]. Такий ритмічний малюнок 
спостерігаємо, зокрема, у слоганах реклами товарів та послуг, пов’язаних із: а) відпочинком: 'Echte 
Er'lebnisse 'weltweit (Baumeler Aktivreisen); 'Ferien für 'Körper und 'Seele (Ayurveda Team); Der 'Lockruf des 
'südlichen 'Afrika (Bwana-Tucke-Tucke); Ent'decken Sie 'Neuland (BASF); 'Schönere 'Ferien (Avrupa reisen); 
Ihr 'Werbepartner für die 'Alpen (Alpentouristik); 'Reisen, die be'wegen! (Aventoura); Be'weg dich in den 
'Ferien (Eurotrek); б) облаштуванням житла: 'Form und Funk'tion in der 'Praxis (raumplan); 'Leben ge'nießen 
& zu 'Hause sein (Volksbank eG); 'Finden Sie Ihr 'Traumhaus mit dem 'WeberHaus 'Hausfinder (WeberHaus); 
в) здоров'ям та красою: Kos'metik für emp'findliche 'Haut! (Declare); Wir 'machen Sie 'wieder Mo'bil 
(Elektromobile BERNDT); Das ge'fährlich ver'führerische Eau de Par'fum (007 for Women). 

Стрункості ритмічній структурі слоганів надають певні особливості побудови таких одиниць 
членування мовленнєвого потоку, як ритмічні групи та синтагми. У їх структурі виявлені такі елементи 
співрозмірності, як:  

 рівне співвідношення загальної кількості складів. Переважно кількість складів у зазначених 
мовленнєвих сегментах становить 3, наприклад: Das Beste / oder nichts (Mercedes-Benz); Aus Liebe / zum 
Detail (A. Kuhlmann); Appetit / auf Morgen! (Meylip); Vertrauen / in Bauen (AllegroBau); GenieЯen / macht 
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Філологічні науки. Випуск 1 (85). 

glьcklich (MEGGLE); Gemeinsam / schmeckt’s besser! (Metzgerei Walser und Schwaderer); Da weiß man, 
/ was man hat (Persil); Neckermann / macht’s möglich (Neckermann);  

Загалом кількість складів може варіюватися від 2 до 7, наприклад: Kultur / Landschaft / Leben 
(Rheinfeld); Mobilität, / die Freude macht (Weileder – tech); Wenn’s mal wieder / länger dauert (Snickers); Weil 
es Spaß macht / anders zu sein (VW); Ihr Spezialist / rund um die Küche (Küchen Block); Leben genießen / und 
zu Hause sein (Volksbank eG); Damit Sie sich in Ruhe / zur Ruhe setzen können (BW/Bank);  

 однакова кількість наголошених складів. Найчастіше мовленнєві сегменти містять 1-2 наголоси: 
'Damals / wie 'heute (OMA Bauer); 'Arbeiten / wie die 'Profis (Bosch); 'Technik / fürs 'Leben (Bosch); 'Pflege, / 
die be'rührt (NIVEA); Wir 'wachsen / mit 'Licht (O-Cells); 'Werte, / die 'bleiben! (Rundholz Doppelschaukel 
Lea); Ein 'Haus / voller 'Leben (Streif);  

'Jeden 'Tag / ein 'bisschen 'besser (REWE); 'Jede 'Woche / eine 'neue 'Welt (Tchibo); Ent'decken und er'leben 
Sie / unsere 'Welt der 'Früchte (Granini); 'Frisches 'Denken / für 'bessere 'Autos (Opel); Die 'schönsten 'Schuhe / 
im 'ganzen 'Land (Stiefelkönig); 'Afrika 'Reisen / 'einmal 'anders! (Babaldar); 'Gutes 'Futter / für ein 'gutes 
'Leben (Pedigree); Für 'sexy 'Sommerhaar … / das 'ganze 'Jahr (Beachblonde);  

 симетричне розташування наголосів. При цьому кількість складів може бути як рівною, 
наприклад: Das 'Frische / an 'Bayern (Franziskaner Weißbier); Nur 'Fliegen / ist 'schöner (Opel); Am 'liebsten 
/ das 'Beste (SieMatic-Möbel); Die 'Nordsee / Durch'atmen (DiveZone); Quali'tät, / die be'wegt (Ford Focus); 
Wir ge'hцren / zur Fa'milie (Siemens AG), так і відмінною: Der 'Traum / von 'Afrika (Tansania); Wir er'füllen 
/ Ihre 'Küchenträume (Küchen Block).  

У більшості випадків вище зазначені фактори ритмотворення взаємодіють, наприклад: Ge'nuss / am 
'Fluss (Abona); Die 'Quelle / der 'Leistung (O-Cells SE); Der 'Frьhling / kann 'kommen! (Gartenhдuser); Ihr 
'Geld / kann 'mehr (comdirect bank AG); Und der 'Hunger / ist ge'gessen (Snickers); Ge'danken / auf 'Reisen 
(PB (CH)); 'Twix kann man 'teilen / 'muss man aber 'nicht (Twix). У наведених слоганах ритмізація фрази 
твориться за допомогою гармонійного співвідношення довжини її частин, кількості наголосів та завдяки 
тотожності ритмічного рисунку.  

На лексичному рівні основним засобом ритмізації слоганів виступає повтор слів. Повторювані 
лексеми маркують межі між певними частинами фрази. Їх розташування наприкінці ритмічних груп та 
синтагм слугує також засобом римування: 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); Weil einfach einfach einfach ist (Simyo).  

Анафоричні повтори зазвичай поєднуються з повтором подібних за будовою синтаксичних 
конструкцій, наприклад: Immer da, immer nah (Provinzial-Versicherungen); Mehr wissen – mehr erleben 
(AOK); Jede Stunde, jede Klasse (Deutsche Bahn IC); Entspannt genießen. Entspannt weiter (Kinder Country); 
Echte Küste. Echtes Land. (Dithmarschen); Guter Urlaub, gutes Gewissen (Accept Reisen); Entspannte Reisen. 
Entspannte Geschäfte (First Business Travel); Es gibt bequeme Möbel – und es gibt Stressless (Stressless-
Möbel); Bewusst leben, bewusst pflegen – http://www.slogans.de/slogans.php?GInput=einfach&SCheck=1 ein 
gutes Gefühl! (Apeiron). 

Трапляються поодинокі випадки хіазматичного розташування повторюваних слів (Vertrauen Sie 
Nescafe – Ihrem Nescafe vertraut die Welt! (Nestlé), повтору спільнокореневих слів (Schönheit beginnt mit 
schönem Haar (Haar-System) або компонентів складних слів (Finden Sie Ihr Traumhaus mit dem WeberHaus 
Hausfinder (WeberHaus)). В усіх випадках періодичне відтворення слова не тільки ритмізує слоган, а й 
посилює його смисловий, експресивно-оцінний компонент та прагматичний потенціал. 

На думку М. П. Брандес, ритм прози визначається також синтаксичною будовою та автоматично з неї 
витікає [2: 117]. На синтаксичному рівні головним засобом ритмізації слоганів виступає повтор 
однорідних синтаксичних конструкцій (синтаксичний паралелізм). Оскільки структура слогана тяжіє 
до мовної економії, серед речень з однотипною синтаксичною побудовою домінують односкладні та 
неповні: Vertrau pink. Vergiss Flecken (Vanish); Nimm Mars, gib Gas! (Mars); Haftet einfach, reinigt 
gründlich (00WC Aktiv Streifen); Meinung machen. Menschen bewegen. (A&B One); Unverschämt locker. 
Unverschämt lecker (Miree). У поодиноких випадках повторюються двоскладні поширені речення, 
наприклад: Wir verstehen Handel. Wir entwickeln Software. Wir gestalten Prozesse (Act’o-soft).  

Симетрія у синтаксичній побудові поєднується з антитетичним протиставленням смислових 
компонентів висловлювання, виражених загальномовними антонімами (Große Weine – Kleine Preise 
(52weine.de); Einmal Block – immer Block (Küchen Block)), або лексемами, які набувають антонімічних 
відношень у контексті: Unsere Erfahrung – Ihr Vorteil (Cruisetour); Ihre Gesundheit – unsere Aufgabe 
(Krankenhaus Buchholz); Es gibt bequeme Möbel – und es gibt Stressless (Stressless - Möbel); Ihre Gesundheit 
– unsere Aufgabe (Krankenhaus Buchholz). Прийом протиставлення стає засобом ритмізації слогана, 
реалізованим на семантичному рівні. 

Актуальним для вираження ритму слоганів є використання синтаксичного прийому перерахування 
однорідних членів речення, а також нанизування окремих речень, поєднаних за принципом 
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перерахування. Однорідні елементи найчастіше виражаються прикметниками та іменниками, що 
називають предмет реклами та його якості:  

Mild, sonnig, frisch (Bit Sun); Leistungsstark, flexibel, effizient (H&B Electronic); Schnell, flexibel, 
preisgünstig (Z.M.D.); Menschlich – Nah – Modern – Kompetent (Klinikum Fürstenfeldbruck); TÜV – 
kompetent – professionell – serviceorientiert (TÜV-geprüfte Baufinanzierung); Individuell – zuverlässig – 
kompetent (H&I);  

Wochenmagazin für Marketing, Werbung, Medien und E-Business (W&V); Jede Woche Spaß, Spannung, 
Abenteuer (Zack); Projekte – Prozesse – Qualität (2doo); Güte. Kompetenz. Sicherheit (Pius-Hospital 
Oldenburg).  

Рідше однорідні компоненти виражені дієсловами або дієслівними словосполученнями: Heilen, 
pflegen, helfen (Klinik Hessisch Lichtenau); Probleme lösen, Potentiale erschliessen, Werte schaffen (Alvarez & 
Marsal).  

Повтор граматично та логіко-семантично однорідних частин висловлювання створює чіткий, 
передбачуваний ритм, а також увиразнює й емоційного підсилює зміст, як у випадку градаційних 
конструкцій, в яких перерахування однорідних синтаксичних компонентів розгортається в напрямку 
збільшення їх смислового та емоційно-експресивного значення, наприклад: Neu. Intensiv. Besser (5 Gum); 
Kürzer, dicker, besser (Afri Filter); Frisch, pfundig, lecker, mmh... (Hahn im Korb); Leistung. Vertrauen. Erfolg 
(Deutsche Bank); Kultur / Landschaft / Leben (Rheinfeld); Putzen, strahlen, wohlfühlen! (Spontex); Entdecken. 
Erleben. Wohlfühlen. (41061.info); Prozesse vereinfachen. Kunden begeistern. Erwartungen übertreffen (Adobe 
Solutions).  

У більшості випадків ритм твориться за рахунок взаємодії багатьох факторів, роль яких може бути 
нерівноцінною Так, наприклад, у слогані Puddis Pudding schmeckt wie Muddis Pudding (Puddis) ритмізації 
сприяє рівномірне чергування наголошених та ненаголошених складів, співзвуччя лексем (Puddis – 
Pudding – Muddis), що будують внутрішню риму, повтор слів (Pudding – Pudding), однотипна 
синтаксична структура групи підмета (Puddis Pudding) та предикативної частини (Muddis Pudding). Ритм 
посилює зв'язок між основними смисловими компонентами висловлювання – Puddis та Muddis, які 
порівнюють смак рекламованого продукту (пудингу) зі смаком родинних страв, що слугує фактором 
емоційного впливу на реципієнта.  

У ритмізації рекламного слогана магазину одягу C&A "Schön zu sehen – gut zu gehen" ключову роль 
відіграє симетрична синтаксична побудова частин слогана, які з погляду фонетичного членування є 
окремими синтагмами, пропорційними за довжиною, кількістю та розташуванням наголосів. Іншим 
елементом ритмотворення є римування слів наприкінці синтагм (sehen – gehen). Завдяки цим факторам 
створюється римована фраза, частини якої мають симетричний ритмічний рисунок, що сприяє швидкому 
запам’ятовуванню рекламного повідомлення.  

У слогані Milch macht müde Männer munter (Milchwirtschaft) відсутність лексичних та синтаксичних 
засобів ритмотворення компенсується наявністю звукового повтору (алітерації). Концентрований повтор 
ініціального приголосного, характерний для прозових тавтограм, надає висловлюванню жартівливого 
відтінку. Слід також відмітити упорядкованість наголосів та їх високу щільність, що створює енергійний 
стакатоподібний ритм. Такий ритм увиразнює логічний зміст реклами, яка заохочує до споживання 
молока для відновлення життєвих сил та енергії. 

Висновки. Ритм рекламних слоганів твориться завдяки взаємодії мовних елементів різних рівнів. 
Основними фонетичними засобами ритмізації слоганів виступають звукові повтори (алітерація, асонанс) 
та рима. У значній кількості слоганів спостерігається впорядковане чергування наголошених і 
ненаголошених складів, притаманне ритмізованому прозовому мовленню. Характерними особливостями 
просодичної організації ритмічних груп і синтагм є рівномірне співвідношення загальної кількості 
складів, кількості наголошених складів та симетричний розподіл наголосів. Засобом ритмізації на 
лексичному рівні виступають повтори, серед яких найбільш поширеними є простий лексичний повтор та 
анафора. Основними засобами ритміко-синтаксичної побудові слоганів виступають паралельні 
конструкції, прийом перерахування, які поєднуються з антитезою та градацією. Ритм забезпечує 
структурну цільність слоганів, що прискорює їх запам’ятовування, і слугує засобом їх емоційно-
смислового увиразнення. Ритм здійснює емоційно-естетичний вплив на адресата і сприяє реалізації 
прагматичних аспектів рекламної комунікації. 

Перспективним у плані дослідження, на наш погляд, можна вважати зіставлення особливостей 
ритмічної побудови слоганів різних видів реклами з метою виявлення взаємозв’язку ритмічних форм з 
тематикою та емоційним насиченням рекламних звернень.  
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Ковалева Т. П. Языковые средства ритмизации слоганов немецкоязычной коммерческой рекламы. 

В статье на материале немецкого языка исследуется ритмическая структура слоганов коммерческой 
рекламы. Установлено, что фонетическими составляющими ритма выступают звуковые повторы, 
рифма, метрические компоненты, соизмеримость длины и строения речевых единиц (ритмических 
групп и синтагм). Выявлены лексико-синтаксические средства ритмизации, доминирующими среди 
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которых являются лексический повтор, синтаксический параллелизм и прием перечисления. 
Проанализирована роль ритма в стилистическом и прагматическом аспектах. 

Ключевые слова: ритм, ритмическая группа, синтагма, звуковой повтор, лексический повтор, 
синтаксический параллелизм, прием перечисления, слоган, коммерческая реклама. 

Kovalyova T. P. Language Means of Rhythmization of German Commercial Advertising Slogans. 

Investigation of the rhythm is one of the central problems of modern linguistics. It has already been 
acknowledged, that rhythm is inherent not only in poetry, but also in prosaic texts belonging to different 

functional styles. Rhythm is a complex concept and it is usually created by using different language means. The 
role of the article is to define specific rhythmic features of German commercial advertising slogans. It has been 
stated, that assonance, alliteration and rhyme are the most frequent phonetic tools, used to create rhythm. In a 

considerable number of slogans rhythm is produced by the regular alteration of stressed and unstressed 
syllables. It was found out, that rhythmic and tone groups constituting a slogan tend to be of equal length, to 

have the same number of stressed syllables and a symmetrical or a near-symmetrical location of accents. At the 
lexical level rhythm is produced by different types of word repetition, most often by ordinary and anaphoric 

repetition. Syntactic parallelism and enumeration combined with such stylistic devices as anthisesis and 
gradation are the most frequently used means of rhythmization on a sentence level. The rhythmic pattern of a 
slogan results from the interaction of the above mentioned factors, their role being however quite different in 

every concrete case. The functional analysis has shown that rhythm is an important phonaesthetic device, 
exploited to create pleasant, harmonious effects, to strengthen the emotional impact of the utterance, to 

emphasize its logical content, to increase the memorability of a slogan thus leading to the intended 
perlocutionary effect. 

Key words: rhythm, rhythmic group, syntagma, sound repetition, lexical repetition, syntactic parallelism, 
enumeration, slogan, commercial advertising.  
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ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ ПОЕТІВ-
ВІСІМДЕСЯТНИКІВ 

У статті актуалізовано поетичну творчість Т. Шевченка крізь призму лірики поетичного покоління 80-
х років XX століття. Метою статті є з’ясування інтертекстуальних зв’язків з поезіями Т. Шевченка, 

зокрема визначення особливостей трансформації змістовних та формальних чинників у творах 
Н. Білоцерківець, О. Пахльовської, П. Медянки, П. Гірника, О. Забужко. Акцентовано на семантичній 
ролі паратекстуальних (заголовок-провокація, епіграф), інтертекстуальних (алюзії, прямі цитати, 

імена, центони) складників. 

Ключові слова: інтертекстуальні зв’язки, алюзії, заголовок, епіграф, альтернативна пародія. 

Постановка проблеми. Творчість Тараса Шевченка є відкритою для розуміння та сприймання, 
текстуальної інтерпретації для багатьох поетичних поколінь, оскільки зорієнтована на універсальну 
художню метасистему, в якій оприявнюються культурософські, історичні, національні, суспільні 
парадигми людства. Як слушно зауважує Т. Гундорова, "великий поет і класика як така озвучуються, так 
би мовити, онтологічно в різні часи і в різних модусах – політичних, художніх, гуманітарних, 
біографічних'' [1]. Вплив Шевченкового доробку на розвиток українського письменства є досить 
ґрунтовним: шевченківські теми й мотиви, топоси і образи, цитати і посилання, алюзії і колажі 
оприявнено у сучасному літературному процесі, зокрема і в творчості поетичного покоління 80-х років 
XX століття. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Зауважимо, що рецепція постаті та творчості 
Т. Шевченка розглядається дослідниками від традиційно канонічного народницького потрактування 
(С. Єфремов, Ю. Івакін) до модерних (І. Дзюба, Г. Грабович, О. Сліпушко, О. Забужко) та 
альтернативних постмодерних парадигм (Т. Гундорова, Г. Клочек), зокрема і профанної деканонізації 
образу (О. Бузина, Ю. Андрухович, С. Жадан), що пов’язано із процесами "поп-культурної індустрії 
присвоєння класики'' [1: 363], постмодерної гри, явищ кітчу та перфомансу.  

До того ж, спорадично творчість поетичного покоління 80-х років стала об’єктом дослідження у 
наукових студіях Н. Анісімової [2], Н. Лебединцевої [3]. Поезію вісім десятників, як міфо-ритуальну 
форму, охарактеризовано у роботі І. Борисюк [4].  

Попри те, на сьогодні малодослідженим є шевченківський інтертекст у ліриці покоління 80-х років та 
потребує більш ґрунтовної літературної рецепції з погляду сучасного читача, чим і зумовлено 
актуальність розвідки.  

Мета дослідження – простежити інтертекстуальні зв’язки з творчістю Тараса Шевченка, визначити 
особливості трансформації шевченківських ремінісценцій, алюзій, центонів у поезіях вісімдесятників. 

Виклад основного матеріалу. Національний імператив Шевченкового слова трансформується також 
у творах поетичного покоління 80-х років XX століття, серед яких до літературної рецепції нами 
залучено тексти Н. Білоцерківець, П. Гірника, П. Медянки, О. Пахльовської, О. Забужко, в яких найбільш 
репрезентовано художні коди творчості Т. Шевченка. Як відомо, формування літературної спадщини 
поетів-вісімдесятників припало на часи краху тоталітарного СРСР, років перебудови, відтак вони 
"витворили естетику бунту проти найбільшої хвороби ХХ століття – тоталітаризму'' [5: 6]. Поети 
апелюють до особливої естетичної моделі, вибудовуючи свою творчість на індивідуально-авторській 
рецепції посттоталітарного світу із його хворобами часу, філософськими розмислами про сенс життя, 
вивільнення художньої свідомості з-під колоніальної заангажованості та закорінення в національну 
традицію. Прикметно, що у їхньому поетичному доробку взаємодіють різноманітні словесно-художні 
коди творчості Т. Шевченка (від пафосно сповідальних до метафорично ускладнених), утворюючи 
багатоголосся та своєрідні інтертекстуальні зв’язки. 

У творчості митців найбільше проявляються відсилання до текстів Т. Шевченка через прямі та 
приховані цитати, алюзії, ремінісценції, що, в свою чергу, свідчить про інтертекстуальний дискурс. Як 
відомо, термін "інтертекстуальність'', був запроваджений у 1967 році теоретиком постструктуралізму 
Ю. Крістевою під впливом робіт М. Бахтіна і пов’язаний із структурно-семіотичним та філософсько-
естетичним напрямами в літературознавстві. Французький дослідник Ж. Женетт запропонував такі 
різновиди взаємодії текстів різних типів: 1) інтертекстуальність як "співприсутність'' в одному тексті 
двох або більше текстів (цитата, алюзія, плагіат тощо); 2) паратекстуальність як відношення тексту до 
свого заголовка, післямови, епіграфу тощо; 3) метатекстуальність як співвідношення тексту і підтексту; 
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4) гіпертекстуальність як висміювання та пародіювання одним текстом іншого; 5) архітекстуальність, що 
розуміється як жанровий зв'язок текстів. У свою чергу, Н. Корабльова виокремлює три основні типи 
інтертекстуальних відношень: текстуальні, контекстуальні та метатекстуальні зв’язки [6: 9]. Вона робить 
спробу узагальнити підходи до тлумачення поняття, інтертекстуальність – "це властивість твору 
асоціюватися з іншими творами'' [6: 23]. 

У поетичному доробку відомої поетеси, журналістки, Н. Білоцерківець, яка дебютувала у 70-х роках 
XX століття, інтертекстуальний дискурс актуалізується через образи, мотиви, сюжети як світової, так і 
української літератури. Вони специфічно оприявнюються в реаліях сучасного для неї життя, порушуючи 
актуальні проблеми буття. Так, у збірці "Листопад'' (1989), авторка вміщує поезію "Русалочка'', 
застосовуючи архетипний образ відомої Шевченкової балади про русалку, яку "мати…понесла серед 
ночі у Дніпро скупати'' [7: 127] і яку просила залоскотати батька, коли той вийде погуляти "над синьою 
водою'' [7: 127]. Натомість "дніпрові дівчата'' випадково залоскотали саму матір. У Шевченка твір 
відсилає реципієнтів, як відомо, до мотиву інцесту, який у контексті романтичної спадщини митця може 
тлумачитися як хаотичність, деструктивність світу. Послуговуючись паратектстуальністю семантики 
заголовку, Н. Білоцерківець модифікує цей образ, видозмінюючи традиційний художній код 
шевченківської балади до альтернативної пародії. Відповідно, це призводить до формування принципово 
нового естетичного досвіду у вигляді іронічної медитації: 

 Русалочка плаче вночі під мостами Дніпра – 
 Вже й літо минає. 
 Минула любов, сигарета в руці догора – 
 І не догорає. 
 Три літа, чотири – відкрию вікно на Дніпро… [7: 210].  
Назву твору актуалізовано як заголовок-провокація, заголовок-загадка, пройнятий сюрреалістичною 

іронією сприйняття сучасного десакралізованого образу русалоньки. До того ж, читач може упізнати 
алюзію до збірки Т. Шевченка "Три літа'', а також водної стихії Дніпра, яка була однією із провідних 
сакральних міфологем у доробку митця. Позаяк у поетичній модернізації Н. Білоцерківець магічна сила 
цієї річки набуває профанних ознак. Також важливим структуротвірним чинником у творі є 
композиційне обрамлення: "Русалочка плаче вночі під мостами Дніпра / Вже під не мостами уже не-
Дніпра Русалочка плаче'' [7: 210], що створює особливу драматичну картину постчорнобильської 
дійсності.  

Шевченківський топос Дніпра окреслюється у поетичному дискурсі Оксани Пахльовської, яка у 2010 
році стала лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка. Найбільш цікавою, з цього 
погляду, видається поезія "Старий вітер. Дніпро'', у якій за допомогою прямих інтертекстуальних зв’язків 
із заспівом шевченківської балади "Причинна'' ("Реве та стогне Дніпр широкий'' створено фактично нову 
адаптацію вже не романтичної картини бурі на Дніпрі, а сучасної техногенної загрози та екологічного 
лиха: 

 Вночі він бродить площами Подолу, 
когось про щось питає крізь туман: 
 – Де ж верби ті, що я їх гнув додолу? 
І хвилі ті, що я тут підіймав? 
А ті сичі, що тут перекликались? 
А ясен той, що раз у раз скрипів? 
Чого ж вони мене не дочекались? –  
живі, реальні або хоч напівживі 
– А де ж той дим – отих домашніх вогнищ? 
Гарчать кругом сталеві двигуни. 
– Чого ж ти, Дніпре, не ревеш, не стогнеш? 
Ревти забув – то хоч би застогни [7: 146].  
Як бачимо, ретранслювання такої катастрофи відбувається через уведення до поезії численних 

риторичних запитань, які поступово нарощуються і засвідчують вкрай суб’єктивний моральний 
імператив авторки, її незгоду із наслідками постіндустріального життя ("Гарчать кругом сталеві 
двигуни''), що загрожує природним локусам країни. Така риторична діалогічність вибудовує іронічну 
фінальну антитезу ("Чого ж ти, Дніпре, не ревеш, не стогнеш? / Ревти забув – то хоч би застогни'') [7: 
146], символізуючи хвору реальність сьогодення. Прикметно, що О. Пахльовська не змінює у поезії 
шевченківську строфіку: дванадцятирядкова строфа природним чином упорядковує власне віршову 
композицію. 

Оригінальний інтертекстуальний дискурс ідилії "Садок вишневий коло хати'' Т. Шевченка 
репрезентовано у представника поетичної ґенерації 80-х років, Лауреата Шевченківської премії 
2012 року – Петра Мідянки. Вже у самій назві поезії "Травнева варіація з хрущами'' застосовується 
алюзія, яка генерується із прототекстом. У жанровій формі варіації, тобто "повторенні теми чи мотиву 
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якогось твору у дещо зміненому вигляді при збереженні основного змісту'' [6: 10], реалізується 
візуально-художній вимір Шевченкового твору – відтворення ідилічного топосу України. Цей автор 
змальовує у поезії сучасний маргінальний часопростір Львова, художню культуру рідного краю, однак 
акцентуючи на колоритних шевченківських праобразах "травневих хрущів'', "вишневого листя у 
заквітчаних садах'':  

Хрущі травневі! Ваш тепер політ 
У цій долині, у блакитній димці... 
їсте вишневе листя, тішить цвіт, 
А хтось затявся: шкідники, ординці!... 
Як солодко клекоче з нір вода: 
З водою разом се тремке гудіння. 
І сяють по заквітчаних садах 
їх крильця – перламутрові одіння. 
Ми прагнули цих райдужних створінь, 
Мов паростків бузку і жимолості, 
Від льоту їх, надривчастих гудінь 
Поля були зелені – стоголосі [7: 104].  
Варто зауважити, що в поетичній рецепції П. Мідянки спостерігаємо стилістичну гру із претекстом 

Т. Шевченка: він послуговується національними архетипними образами саду, вишень, хрущів, котрі 
поєднуються із осмисленням спільних історичних чинників імперського дискурсу, адже Шевченкова 
поезія була написана, як відомо, на самоті в казематі. Творчість поетів-вісімдесятників (зокрема, і 
П. Мідянки) тяжіє в цьому аспекті також до звільнення від радянського колоніального Я, повернення до 
фольклорної стихії, першовитоків буття людини. У фіналі поезії окреслюється філософська констатація 
риторичного уславлення країни: "Та травень наш! Ще й як гудуть хрущі, / Народжені по всенькій 
Україні!'' [7: 104]. Окрім того, у тексті конкретизується постать Т. Шевченка як одного із духовних 
батьків поколіннєвої літератури 80-х років. 

Альтернативний образ Шевченка та інтертекстуальні зв’язки з його творами актуалізовані також у 
поемі-циклі "Спадщина'' Павла Гірника, чий літературний дебют відбувся у 1983 році (збірка поезій 
"Спрага''. У рецепції постаті духовного Пророка нації поет тяжіє до сповідальної манери та 
декларативної пафосності:  

 Шевченкові слова, 
 що може окови, 
 Навіть мури міцні розтрощити.  
 Може сіяти зерна любові,  
 З бідаками ножі освятити. 
 Чи вербою схилитися в тузі,  
 Добрим сонцем зійти над полями,  
 Чи розвитись калиною в лузі  
 І затьохкать над гроном духмяним [7: 108]. 
У творі повсякчас з’являється стереотипізований образ Шевченка-романтика, "бунтаря'', "мученика'', 

селянина у кожусі або творця національної історії. У другій частині поеми "Шевченко. Автопортрет зі 
свічкою'' привертають увагу прямі інтертекстуальні зв’язки – цитати, імена, центони, котрі уведено до 
основного тексту. Наприклад, риторичне ствердження "Возвеличу малих отих рабів німих!'' [7: 109], 
безумовно, звертають погляд реципієнта на Шевченкове "Подражаніє 11 Псалму'' (1859), метафорика 
якого пов’язана також із мотивом мистецтва як оберега національного буття людини. Вочевидь, такі 
залучення поглиблюють біографічний та духовнотворчий контексти поеми. Окрім того, П. Гірник 
увиразнює образ ліричного героя, вводячи літературно-художній антропонім Тараса Трясила з 
Шевченкової поеми "Тарасова ніч'': "Назвали батька, як Сковороду / Мене – Тарасом, як Трясила'' [7: 
110]. Як бачимо, інтертекстуальні зв’язки з творчістю Шевченка у поемі П. Гірника чисельні та 
різноманітні. Вони стають основою для розпізнавання, з’ясування нових семантичних кодів у межах 
твору. Попри сприймання Шевченкової творчості через наявну декларативність, поет-вісімдесятник 
відчуває внутрішнє прагнення "о-мовити'' травматичні місця нашої історії разом зі словом Кобзаря, яке 
"лікує, плаче й попелить " [7: 110]. 

Своєрідним метатекстом Тараса Шевченка є творчість Оксани Забужко, чий поетичний дебют припав 
на "імперські'' 80-і роки, коли 1985 р. вийшла збірка "Травневий іній''. Слід звернути увагу на той факт, 
що у доробку мисткині простежується стійка потреба звільнити Шевченкове слово від нав’язаних 
посттоталітарною добою стереотипів інтерпретації поета як борця проти кріпосництва, пророка, месії та 
розробленням власної моделі рецепції його образу. Такою репрезентацією стала монографія "Шевченків 
міф України. Спроба філософського аналізу'' (1997), у якій творчість митця актуалізована у 
постколоніальному контексті "кінця профанної історії перед лицем глобальних (...) катастроф'' як 
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"головного духовного набутку України'' [8: 111]. У свою чергу, поезія для О. Забужко стала джерелом 
звільнення від імперських впливів та ідеологем. У книзі есе "Хроніки від Фортінбраса'' вона підкреслює, 
що "поезія – це обіцянка визволення (навіть якщо слугує для визволу виключно самим поетам!)'' [9: 146].  

У культурній матриці поетичної спадщини О. Забужко, як представниці молодшого покоління вісім 
десятників, неодноразово виникає шевченківський інтертекст, закодований як через прямі, так і 
приховані алюзії та ремінісценції. Такими прямими інтертекстуальними зв’язками є, передовсім, 
епіграфи. З цього погляду цікавим видається звернутися до функціонування у поезії "Полон Рогніди'' 
(збірка "Травневий іній'') надтекстової цитати, взятої з четвертої частини поеми Т. Шевченка "Царі'': 
"Владимир князь перед народом / Убив старого Рогволода, / Потя народ, княжну поя, / Отиде в волості 
своя…''! [10: 26]. Ця частина поеми, як відомо, побудована як драматична оповідь про історію князя-
завойовника Володимира та полоцької княгині Рогніди у площині російського імперського дискурсу 
злодіянь "отих царів, катів людських'' [10: 145].  

За допомогою паратекстуальності (епіграфу) О. Забужко веде уявний діалог із Т. Шевченком, позаяк 
модернізуючи сюжет києворуської оповіді: актуалізує моделі взаємодії маскулінної жінки (Рогніди) та 
злочинного чоловіка – державотворця-підкорювача (Володимира): "Я явлюсь тобі – наче сила, на ім’я 
ворожбитом названа. / Як ти люто мене запрагнеш – мов голодна утроба скорини!...'' [7: 28]. Попри те, 
звільнення для Рогніди від поганця можливе за умови його вбивства: "Я ховаю під сукню ножа / У 
чеканні цієї ночі, / Я звільнюся, коханий, поклич мене, любий, поклич…'' [7: 28]. Отже, епіграф не лише 
виявляє концепцію твору, але й задає модель творення альтернативного образу княгині.  

Поезію "Зворотня адреса, або Поема проводу'' (збірка "Автостоп'') випереджають два епіграфи. 
Перший взятий із Шевченкового послання "І мертвим, і живим, і ненародженим…'': "Ох, якби те сталось, 
щоб ви не вертались…'' [10: 114]. Цікаво, що поетеса розпочинає свій твір із стилістичного прийому 
апосіопези, відповідаючи на шевченківські слова з епіграфу: "…І ми повернулись'' [7: 114]. У центрі 
поезії – різнополюсні картини сучасної руїни на Вкраїні, часи колоніально-тоталітарної дійсності. З 
одного боку –  

Земля розволочена, наче жона чужоложна, 
З-під ніг нам сочила, мов пасоку, яловий піт.  
З остиглих чавунок тягнуло снітявим і трупним. 
Луна відзивалась на брязк – ніби мала цей звук на слуху [7: 114]. 
З іншого – О. Забужко використовує постмодерністські ремінісценції, що апелюють до містерії 

Т. Шевченка "Великий льох'', яка стала, як відомо, втіленням філософсько-поетичної концепції історії 
України – злуки з Москвою та фатальних для нації політичних, соціокультурних наслідків. Маркерами 
проімперської ситуації у поемі є русифікована та жаргонна лексика новітніх "гречкосіїв'' – "…. синів'' [7: 
114]. 

Ачей докопаємось, .., до Великого льоху!  
Плювали в долоні – й вганялись лопатами в персть!... [7: 114]. 
Авторка осмислює, як в умовах бездержав’я, жорсткого колоніального тиску українці продовжують 

поступ додому – до вільної України: 
 Прости нас, о Боже: нам просто хотілось додому – 
 До того, який ми наснили за кілька століть. 
 Куди ж нам тепер – погорільцям, скитальцям з саквами? 
 В які небеса нам гугнявити звуком пустим…[7: 118].  
Тож метонімічний епіграф з Шевченкового твору ніби "цементує'' всю поему О. Забужко і 

сприймається як частина діалогу митців двох епох, породжених розлогими імперативами російської 
експансії на території України та потребою захисту своєї нації від колонізаторів.  

Відгомін шевченківських ремінісценцій імперського дискурсу реалізується також у поезії О. Забужко 
"Крим. Ялта. Прощання з імперією'' (1994 р.). Тут окреслюється "парадигма української історії'', 
мікросвітом якого постає "розвалений час'' приморського міста, який викликає страх: 

Недовіра до місця – ось те, чого справді учила 
Нас імперія: тим я з дитинства й боялася щілин [7: 110].  
Страх, як бліки крізь листя, торкає юрбу ворушку, 
Що тече по бульвару, – сюд-туд в ній мигне ветеранське карчило, 
Та з повітря московський акцент обпікає, мов чилі,  
Піднебіння – гортань – стравохід – і гузничу кишку… [7: 111].  
Попри таку приречено-скорбну тональність у вірші накреслюється оптимістичний мотив: "А 

попереду – море, яке не здолаєш убрід. / Пропливу! Проживу!'' [7: 111]. Ці слова відсилають читача до 
Шевченкового кавказького топосу, де суголосно звучить: "Борітеся – поборете, / Вам бог помагає! / За 
вас правда, за вас слава / І воля святая!'' [10: 11]. 
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Тож, на сторінках поетичних збірок О. Забужко повсякчас з’являються тексти Т. Шевченка, в яких 
оприявнюються художні коди творчості великого митця із сакральними словами: "Бог'', "народ'', 
"Україна'' (з розкотистим "р-р'' "батьківщина'' [8: 126]. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Таким чином, у художньому 
світі поетичного покоління 80-х років XX століття (Н. Білоцерківець, П. Гірника, О. Пахльовської, 
П. Медянки, О. Забужко) представлений значний ряд інтертекстуальний зв’язків Шевченкового 
дискурсу, які присутні на різних рівнях (від традиційної декларативно-сповідальної патетики (поезії 
П. Гірника), до проекцій "постчорнобильського'' покоління (лірика Н. Білоцерківець, О. Пахльовської) та 
у світлі постколоніальної рецепції (поезії О. Забужко).  

У перспективі дослідження знаходиться вивчення літературного доробку Тараса Шевченка в 
інтерпретаційному дискурсі поетичної спадщини неоаванґардного угруповання "Бу-Ба-Бу'', учасники 
якого репрезентують явища масової карнавальної сміхової рефлексії у постчорнобильську добу. 
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Косарева Г. С. Творчество Тараса Шевченко в интертекстуальном дискурсе поэтов-
восьмидесятников. 

В статье актуализировано поэтическое творчество Т. Шевченко сквозь призму лирики поэтического 
поколения 80-х годов XX века. Целью статьи является выяснение интертекстуальних связей с поэзией 
Т. Шевченко, в частности, определение особенностей трансформации содержательных и формальных 

факторов в произведениях Н. Белоцерковец, А. Пахлёвской, П. Медянки, П. Горняка, А. Забужко. 
Акцентировано на семантической роли паратекстуальних (заголовок-провокация, эпиграф), 

интертекстуальних (аллюзии, прямые цитаты, имена, центоны) составляющих. 

Ключевые слова: интертекстуальные связи, аллюзии, заголовок, эпиграф, альтернативная пародия. 

Kosarieva H. S. Taras Shevchenko's Works in the Intertextual Discourse of the Poets of the Eighties. 

Despite of diversity of study of Taras Shevchenko’s works in terms of intertextual relations of different literary 
generations of writers, today Shevchenko’s intertext in lyric of generation of 80-s of XX century is underexplored 
and requires a more thorough literary reception from the point of view of a contemporary reader, what explains 

expedience of the study. Moreover, relevance of this issue is caused by the necessity to deepen theoretical 
notions on the category of intertext and principles of analysis of intertextual characteristics of literary texts. The 
object of study is poetic heritage of N. Bilotserkivets, A. Pachlovska, P. Medyanka, P. Girnyk and O. Zabuzhko. 

The purpose of this article is to trace intertextual discourse Shevchenko’s imperative that is updated via 
transformation of content and formal factors in the works of the above artists. Scientific methods used in the 

article are as follows: intertextuality, hermeneutic, method of motive analysis, as well as elements of 
myphocriticism. The study makes a focus on the semantic role of paratextual (title-provocation and epigraph) 

and intertextual components (allusions, direct quotes, names and pastiches). Based on study of specific features 
of intertextual relations with creative works of T. Shevchenko in the lyric of generation of 80-s of XX century we 
may conclusion that intertextual discourse of Shevchenko in the art world of poets of 80-s is represented at the 

level of genre specificity of poetry (from traditionally declarative pathetic of poetry of P. Girnyk) to poetic 
reflections of ''post-Chernobyl generation'' (lyrics of N. Bilotserkivets and O. Pachlovska) and in the light of 

postcolonial reception (poetry of A. Zabuzhko). 

Key words: intertextual relations, allusion, title, epigraph, alternative parody. 
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ВОЕННАЯ ПОЭЗИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И 
АЗЕРБАЙДЖАНА 

В поэзии Азербайджана и Великобритании начала ХХ века наблюдаются схожие принципы творчества, 
идейно-содержательные качества. У каждого из указанных народов до Первой мировой войны в поэзии 
больше отражалась тематика лирического содержания, любовь, красота, любовные переживания, 

писались произведения, прославлявшие красоты природы в лирико-романтическом стиле. Однако после 
начала войны сформировалась новая идейно-содержательная система в литературе, актуальной стала 
тематика войны и человека в этой войне. Идейно-содержательное сходство, привнесенное в поэзию 
войной, больше всего проявляется в георгианской поэзии и творчестве азербайджанских романтиков. 
Именно это сходство и будет подвергнуто сравнительному исследованию. Анализ военной поэзии дает 

возможность выявить в литературе Великобритании и Азербайджана идейные направления в 
литературе по вышеуказанной проблематике, сходство в художественно-философских подходах 

поэтов, как на Западе, так и на Востоке, проблемы отражения войны в литературе. Сравнительные 
исследования поэзии Великобритании и Азербайджана дают возможность выявить интересные 

научные факты. Проблема, поставленная в статье, была анализирована на основе научных принципов 
сравнительного литературоведения, в основном применялся метод сравнительно-типологического 
анализа. При исследовании проблемы были использованы возможности типологического подхода и 

системного анализа. 

Ключевые слова: сравнительное литературоведение, поэтическое творчество Великобритании и 
Азербайджана, Большая война, георгианская поэзия, ужасы войны. 

Актуальность проблемы. Известно, что в начале прошлого столетия в Великобритании были 
популярны георгианские произведения, а также имажинизм, декадентство и другие литературные 
течения, а в Азербайджане – литература романтизма, литература реализма. Георгианская поэзия, 
воспевавшая романтические, сентиментальные чувства, а также тех поэтов, которые были близки в этом 
отношении к нему, близка по своим позициям к поэзии азербайджанских поэтов благодаря своим 
определенным романтическим принципам. В этом отношении сравнительное исследование поэзии 
указанных регионов даст возможность получить более широкие сведения по содержанию и 
общественному звучанию литературно-художественных воззрений каждого из указанных народов, 
выявить общественное содержание и гуманистическую сущность художественного творчества.  

Степень разработанности проблемы. Вопросы развития военной поэзии в Великобритании и 
Азербайджане рассматривались в рамках общих исследований вопросов поэзии и в целом литературы, 
искусства, стилей и направлений развития и т.д. Несомненен интерес к данному направлению поэзии, в 
том числе и в сравнительном плане, потому что общие тенденции развития мировой духовной культуры 
обусловлены периодом, эпохой исторического развития. Великие события в мировой истории 
захватывают в свой круговорот событий все страны и народы. Это отражается на умонастроении людей, 
отношении к миру, эмоциональное и художественное восприятие событий и явлений действительности. 
В английском литературоведении вопросы военной прозы изучали Т. Роджерс, Ч. Берберич, Р. Росс, 
Б. Виолт, Ч. Гассал, М. Бредбери, Дж. Джонстон и другие; в азербайджанском литературоведении 
вопросы военной поэзии указанного периода рассматривали в рамках общего анализа вопросов развития 
поэзии и прозы.  

Цели и задачи исследования. Нами была поставлена задача сравнительного анализа процесса 
развития и формирования военной прозы двух стран – Великобритании и Азербайджана, причем в 
определенный период – это конец ХIХ и начало ХХ столетий, который считается переломным в развитии 
истории современной цивилизации. Известны сходные процессы в содержании и формах 
художественного творчества, нам было интересно выявить, насколько схоже отразятся мировые 
процессы развития на духовном восприятии действительности творческой интеллигенцией обеих стран. 

Метод и методология. Для ответа на вопросы, поставленные в данной статье, мы выбрали 
возможности анализа конкретных произведений английских и азербайджанских авторов, а также 
критическую литературу вокруг этих произведений. В каждом случае мы выразили ко всему этому свое 
отношение.  

Основное содержание. В начале прошлого века одно из ведущих мест в литературе Великобритании 
занимала георгианская поэзия. В 1910 году, когда к власти пришел король 
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Георг Фредерик Эрнст Альберт (1865–1936), сформировалось новое идейно-художественное течение, 
которое и было названо георгианским. В 1912 году Эдвард Марш (Edward Marsh) писал, что английская 
поэзия вновь демонстрирует силу и красоту, и этот сборник стихов поможет вновь представить нам себя 
в начале ''георгианской эпохи'', но уже другой [1: 66]. 

Здесь можно указать таких знаменитых представителей георгианской поэзии, чьи произведения лежат 
в основе истоков художественного творчества XX века, как Эдмунд Бланден (Edmund Blunden), 
Руперт Брук (Rupert Brooke), Роберт Грейвз (Robert Graves), Уолтер де ла Мар (Walter de la Mare), 
Зигфрид Сaccун (Siegfried Sassoon), и др. 

Поэты георгианской поэзии привнесли в современную поэзию качества традиционного английского 
стиха, восстав против промышленного развития, в целом против городской жизни.  

Георгианская поэзия не развивалась в едином русле. Именно поэтому она исследуется в двух 
направлениях:  

1. Исследования произведений, изданных в 1912–1915 годы, и их особенностей.  
2. Исследования новой георгианской поэзии.  
В английской поэзии, представляющей первый период, т.е. ''истинной георгианской поэзии'', 

слышится, как пишут исследователи, ''голос нового протеста, возражения против поэтических стандартов 
в поэзии'' [2: 40]. Представители данного направления сформировали общую идейную платформу, тем 
самым стремясь показать свою солидарность с общим духом периода. По их мнению, поэзия должна 
быть далека от индивидуализма, следует выражать и популяризировать ценности национальной 
идентичности, духовные ценности, обладать богатым поэтическим содержанием, торжественным стилем. 
Эти три качества были основными требованиями и целями первого периода и направления.  

Представители же второго направления, напротив, уделяли большее внимание субъективным 
размышлениям, личному взгляду на поставленные проблемы, выражению своей обеспокоенности 
современным бытием и его качеством [2: 186], они предпочитали использовать обыкновенный 
разговорный язык.  

Одной из своеобразных особенностей георгианской поэзии было формирование веры в любовь 
религиозного содержания, помочь восприятию мира в романтическом образе, путем нежных чувств, 
силой любви. К примеру, Уилфрид Гибсон (Wilfrid Gibson) так пишет в своем стихотворении ''Когда 
ужас сменяется милосердием'':  

I watched the mother sing to rest 
The baby snuggling on her breast [3], 
(Я наблюдал как мама пела песню, отдыхая 
Ребенку, спавшему на ее груди).  
Представители георгианской поэзии тяготели к традиционному размеру стиха, стояли далеко от 

символизма, свойственному декадентству, от идеалистической ненависти к современному миру. Эти 
поэты не писали о тяжелом, трудном состоянии, порожденном трудностями современного мира в 
духовной и материальной жизни человека, они больше уделяли внимания воспеванию семантических, 
романтических чувств.  

Георгианская поэзия, уделявшая внимание традиционным формам стихосложения, потерпела 
поражение по двум причинам: с одной стороны, из-за проблем, порожденных имажинистами, 
пробудивших у читателей интерес к свободному стиху, а также из-за новых социальных проблем, 
порожденных Первой мировой войной. Часть представителей этой школы, в том числе Зигфрид Сaccун 
(Siegfried Sassoon), Руперт Брук (Rupert Brooke), Вильфред Оуэн (Wilfred Owen), Исаак Розенберг 
(Isaac Rosenberg) и др. получили признание, как ''поэты войны''.  

Другие писатели, в том числе Р. Грейвз, Д. Х. Лоуренс, отдалились от стиля поэзии георгианской 
эпохи, и перешли в лагерь модернистского творчества. Исследования еще раз подтвердили, что 
большинство этих поэтов, хотя и обращались к темам, отвечающим на требования современной им 
эпохи, по своим взглядам до самого конца были традиционалистами и консерваторами [1: 19]. 

В азербайджанской литературе и поэзии этого периода, так же, как в Великобритании, появилась 
современная поэзия нового содержания, но при этом сохраняются образцы поэзии классической 
традиции. Это больше проявляет себя в романтической поэзии. Например, М. Хади, Дж. Джаббарлы, 
Сабир, Джавид и другие поэты писали в классическом стиле, но также ими написаны произведения на 
основе традиционного подхода. Как и в британской поэзии, в азербайджанской поэзии, наряду с 
сохранением интереса к традиционной литературе и стилю изложения, формируются качества новых 
жанров и стихосложения.  

Как и в георгианской поэзии, азербайджанские поэты-романтики в первое десятилетие прошлого 
столетия больше уделяли внимания сентиментальным, романтическим чувствам. Лишь в последующие 
периоды в романтической поэзии можно повстречать образцы романтической поэзии, где 
пропагандируются общественные проблемы, идеал общечеловеческого единения, более глубокое 
исследование художественно-философских идей. На первом этапе же эта поэзия, несомненно, близка к 
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георгианской по своему содержанию, тематике и идейности. Воспевание любовных чувств, страданий, 
печали, любовные мотивы и проч., есть характерная черта поэзии каждого из указанного регионов.  

Эта романтическая лирика, воспевающая любовь, сострадание и другие тонкие чувства, так же, как и 
в георгианской лирике, с началом Первой мировой войны, отдалилась от своих прежних позиций, 
постепенно стала анализировать социальные проблемы, сущность и существование человека, понятие 
справедливости, и т.д. Данное состояние поэзии, очевидно, связано у каждого народа с развитием 
определенных социально-политических событий.  

Известно, что одной из причин, приведшей к Первой мировой войне, была растущая конкуренция 
между ведущими империалистическими странами. Историки подчеркивают, что до 1870 года основная 
часть колоний принадлежала Англии и Франции. Германия и Италия же считали, что для развития своей 
промышленности следует обязательно приобрести колонии и искали для этого необходимый повод [4: 
371]). Таким образом, против Англии и Франции образовалась коалиция Германия-Италия, и в 1914 году 
началась война. Эта война оказала влияние, наряду с другими сферами общественной жизни, также и на 
дальнейшее развитие ''военной поэзии'', как важного раздела литературы указанного периода.  

Одним из отличительных качеств британской поэзии начала Первой мировой войны является 
радостное, приподнятое настроение, одобрение войны. Так, Р. Брук (Rupert Brook), Р. Николс (Robert 
Nichols) и другие поэты верили в то, что ''война уничтожит старое мировое устройство, выбросит его в 
мусорный ящик вечности'' [5: 510], они верили в то, что ''война станет поворотом к обновлению, 
очищению, священному времени'', приветствуя ее от всей души [6: 21]. Р. Брук писал, что ''честь и 
гордость по-королевски вернулись в этот мир'' ''[5: 471–472], его сторонник Т. Э. Ньюм же писал, что 
''мы, возражая оппонентам-сторонникам мира, можем говорить о преимуществе военных действий, как 
проявлении справедливости и чести'' [7: 249]. В целом многие поэты характеризовали войну как 
проявление чести и справедливости. Для их творчества характерны националистические идеи типа ''Rule, 
Britannia, rule the waves'' [8: 62], то есть ''Властвуй, Британия, властвуй над волнами''. Эти высказывания 
свойственны были поэтам-националистам, которые с пафосом провозглашали патриотизм и идеи 
национальной идентичности.  

Однако азербайджанские поэты встретили весть о начале войны с большим сожалением, на них эта 
весть подействовала удручающе. Они понимали, что война подействует разрушающе на достижения 
культуры, на духовные ценности, ''наука и философия будут потрясены'' [9: 237]. Это единственное 
серьезное различие между мировоззрением поэтов обеих стран, создававших военную поэзию.  

Однако по истечении времени, у британских поэтов оптимизм сменился воспеванием чувства 
обреченности. Вскоре и британские поэты, увидев и поняв ужасы войны, потеряли надежду в лучший 
исход войны, подверглись духовному кризису. Эти поэты, отдалившись от торжественного воспевания 
чувств патриотизма и героизма, начинают переходить к выражению чувств сожаления, проявляя 
сомнение в ценностях, которые они ранее проповедовали. Они постепенно стали отдаляться от крайнего, 
ограниченного, примитивного национализма. Таким образом, война привнесла в дух усвоенной 
георгианской традиционной поэзии другое умонастроение; воспеваемому и преподносимому в 
символическом смысле содержанию здесь стал придаваться новый смысл.  

Понятия любви, весенних потоков и ручьев, дождя, птичьих песен, заката, зеленых деревьев, кустов и 
других подобных понятий, воспевающих природные красоты, потеряли с началом войны свой 
символический смысл, приобретая смысл, соответствующий военной поре. К примеру, в стихах 
И. Розенберга ''Возвращение. Мы слышим жаворонков'' (''Returning, We Hear the Larks''), ''В окопе'' (''İn 
the Trenches'') и др. понятия о песне, жаворонке, любви, цветах, весне и другие, присущие романтической 
поэзии, отдалившись от первоначального и символического смысла, постепенно превращаются в 
символы конца жизни, конца надежд, бессмысленности мечтаний, смерти и т.д. В стихотворении 
И. Розенберга ''Возвращение. Мы слышим жаворонков'' песня жаворонков представляется как 
провозвестник смерти; песня жаворонка, которую услышал ослепший солдат, становится для него зовом 
смерти:  

But song only dropped, 
Like a blind man's dreams on the sand 
By dangerous tides… [10: 49], 
Но песня только упала, 
Как и мечты слепого человека, на песок, 
В опасные приливы и отливы.  
Следует отметить, что в поэзии каждого из исследуемых народов религиозно-философская оценка 

поэзии на военную тематику показывает здесь много сходства. Так, часть поэтов посредством 
поэтических образов вспоминают строки из священной Библии, деяния пророка Иисуса Христа, который 
отдал свою жизнь за людей, иногда касаются этих вопросов вскользь. Тем самым они пытались 
характеризовать смерть на войне как самопожертвование во имя других людей, как святое дело. 
Характерным в этом отношении является стихотворение Р. Киплинга ''Гефсимания'':  
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I prayed my cup might pass.  
It didn’t pass – it didn’t pass 
It didn’t pass from me.  
I drank it when we met the gas  
 Beyond Gethsemane! [11]. 
 
Я молился, чтобы моя чаша прошла мимо. 
Этого не произошло – она не прошла, 
Не прошла мимо.  
Я испил ее, когда мы встретили газ за Гефсиманией 
Ясно, что слово Гефсимания и выражение ''пусть минет эта чаша меня'' взято из текста Библии. 

Иногда это выражение встречается в форме ''испить чашу до дна''. В Ветхом Завете (Книга пророка 
Исайи, гл. 51, ст. 17) сказано: ''Воспрянь, воспрянь, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа 
выпил чашу ярости Его, выпил до дна чашу опьянения, осушил'', что означает: сполна принял наказание, 
уготованное городу Господом. Поэт представляет гибель обреченных на смерть солдат как испытание, 
ниспосланное им судьбой, и их состояние сравнивает с жертвой Иисуса Христа во имя человеческого 
рода. 

В азербайджанской литературе обращение к религиозным идеям и образам более всего присуще 
таким поэтам, как А. Гусейнзаде, Г. Джавид, М. Хади. А. Гусейнзаде сравнивает кровь погибшего 
солдата в окопе с солнечным закатом:  

Красной кровью обагрилась в окопе земля, 
В предзакатном сияньи нам предстал солдат [12: 22]. 
При этом он говорит о видении, которое предстало перед солдатом: это ангел, стоящий перед вратами 

рая. Тем самым А. Гусейнзаде, как и Р. Киплинг, определяет место воина-шехида среди святых.  
Однако некоторые поэты пользуются святыми изречениями для того, чтобы выразить свое отчаяние и 

неверие в лучшее будущее. Так, в азербайджанской литературе М. Хади, обращаясь и к священной 
Библии, и к Корану, стремится описать известные здесь события в мрачном свете. В своей поэме 
''Исторические драмы людей'' он подчеркивает, что с тех пор, как люди появились на свет, они 
непрерывно проливают кровь [13: 340–341]. При этом он приводит рассказ из священной Библии о Каине 
и Авеле, исследует некоторые кровавые события в истории, выражая в тексте неверие в возможность 
нормального существования человека. Подобное неверие, пессимизм в отношении своей жизни и жизни 
других выражают и представители британской литературы Р. Грейвзин и др.  

Так, выражая неверие в религиозные идеи, эти поэты подчеркивают бессмысленность существования 
и самого мира, и человека, обращаются с разными вопросами к богу, начинают писать стихи, 
выражающие сомнение в отношении содержания священных текстов. К примеру, у Р. Грейвзина есть 
стихотворение ''Давид и Голиаф''. Оно является ярким подтверждением раскола в умах верующих, 
потери надежды, доверия к нравственным ценностям. Р. Грейвзин изображает Давида как наивного и 
глупого человека, поскольку он верит в свою защиту Богом. Но поэт считает, что ''God’s eyes are dim, His 
ears are shut'' [14], то есть ''у Бога глаза слабы, а уши не слышат''.  

Поэты в поисках счастья считают, что ценности, уничтоженные войной, на самом деле являются 
традиционными ценностями Великобритании, потерпевшие крах, а в целом – последними ценностями 
Европы, находящейся в кризисном состоянии [15: 86]. Подобные рассуждения о горькой 
действительности, о людях, переносящих душевные потрясения, об их душевном состоянии, ставшими 
хаотичными размышлениями, нашли художественное выражение в произведениях авторов той поры. В 
тексте это выражалось во внутренних монологах лирического героя, в потоке мыслей и сознания, 
риторических вопросах, других формах, выражавших смятение и панику. В этом отношении 
показательным является стихотворение Т. Е. Ньюма ''Окопы'' (Trenches). В этом стихотворении будто бы 
все ощущения, чувства поэта застыли, такое впечатление, будто и здесь, как и во всем обществе, 
властвует хаос. Лирический герой не может мыслить и что-то воспринимать. В итоге теряется всякая 
связь с миром и с самим собой: 

My mind is a corridor. The minds about me are corridors. 
Nothing suggests itself. There is nothing to do but keep on [16]. 
Мой ум коридор. Рассуждения обо мне коридоры. 
Ничто не приходит в голову. Там нет ничего, чтобы сделать, но это продолжается.  
В то же время в произведениях другого большого поэта З. Сассуна в необычной форме 

рассматривается трагическая судьба человека, мир его чувств, который на войне ''не для того, чтобы 
думать, а чтобы быть в первых рядах сражающихся'' [16: 145]. При написании стихотворения 
''Контратака'', подчеркивает З. Сассун, ''я себя почувствовал маленьким пророком, или же захотел себя 
этим почувствовать'' [17: 48]. Это стихотворение откладывается в памяти изображением сцен массовой 
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гибели людей, мертвых тел, лежащих друг на друге. Тем самым была попытка воссоздать настоящую 
картину войны: 

The place was rotten with dead; green clumsy legs 
High-booted, sprawled and groveled along the saps 
And trunks, face downward, in the sucking mud, 
Wallowed like trodden sand-bags loosely filled [19: 38]. 
Место было заполнено мертвыми, запах гнили; зеленые неуклюжие ноги, 
По всему окопу прогнившие ноги в сапогах.  
И тела, лицом вниз, всасывая грязь, 
Валяются как разбросанные, наполовину заполненные мешки с песком.  
Подобное изображение войны можно найти в стихах Г. Джавида. Это характерно и для него:  
Душа в крови, цветы в крови, поля, равнины – везде кровь. 
Моря в крови, и воздух, облака в крови, везде эта кровь … [20: 99]. 
Наиболее характерным свойством стихов другого известного поэта У. Оуэна является изображение 

страшных сражений, в которые вынуждены вступать солдаты в бою, превращения солдат из нормальных 
людей в роботов, изображение невообразимых мучений смерти, и других подобных картин. В 
стихотворении ''Сладка и прекрасна'' (''Dulce et Decorum est'') он пишет о смерти солдат после страшной 
газовой атаки, когда они погибают от рук беспощадной смерти; он все это изображает очень 
реалистически, называя почетную смерть за родину обманом и профанацией:  

The old Lie: Dulce et decorum est 
Pro patria mori [21: 60]. 
Мой друг, тебя бы не прельстила честь 
Учить детей в воинственном задоре 
лжи старой: ''Dulce et decorum est 
Pro patria mori''. 
(''Сладка и прекрасна за родину смерть'', из стихотворения Горация). 
Обобщая сказанное, можно в целом так охарактеризовать особенности развития поэзии в 

исследуемый период в Великобритании:  
1. Вначале поэты увлеклись внешней атрибутикой войны, считая ее естественным процессом, 

который способен все разложить по местам в обществе. Войну называли знамением времени, ее 
величественным событием.  

2. Большая часть поэтов относилась к проблемам войны также и с точки зрения религиозной 
догматики. Они вспоминали, как И. Христос пожертвовал собой ради людей, считая, что на войне 
каждый должен пожертвовать собой, и это его священный долг.  

3. Однако через некоторое время ужасы войны стали преподноситься читателям в художественно-
философском контексте.  

4. Затем, будучи потрясенными от этих ужасов войны, они стали ставить вопросы, на которые трудно 
было ответить, но которые пробуждали очень тяжелые, неотвратимые мысли и чувства.  

Интересно, что последние три особенности можно проследить в той же последовательности в 
азербайджанской поэзии. Это можно объяснить, с одной стороны, равным воздействием социальной 
среды на самосознание людей, прежде всего творчески мыслящих людей, с другой стороны тем, что 
гуманистические идеалы не знают границ и национальной принадлежности; великие люди всегда 
осмысливают общечеловеческие проблемы. Исследование, наряду со многими идейными особенностями 
военной поэзии, идеалов воцарения мира на земле, протеста против войны, общечеловеческого единения, 
человеческого счастья является исключительно актуальным. Сравнительное исследование военной 
поэзии в литературе разных народов, по существу, есть способ выявления солидарной мысли у 
мыслителей человечества, возможных путей развития единения всех народов на Земле, объединяющих 
всех высоких нравственных принципов и ценностей.  

Заключение и выводы. Полученные научные результаты дают основание заявить о том, что в начале 
ХХ столетия в литературе указанных стран разрабатывались одинаковые проблемы, сформировалась 
сходная идейная база. Поэты обоих народов подходили к теме войны с различных позиций, однако со 
временем они объединились в едином подходе к военной проблематике. 

Впервые была изучена военная литература и поэзия Азербайджана и Великобритании в 
сравнительном плане, были анализированы и выявлены схожие идеи, тематика и содержание. 
Обращение азербайджанских поэтов к священной Библии, что больше было принято в британской 
литературе, выдвижение на этой основе литературно-философских идей, также стало предметом 
исследования в данной статье. Сходство в указанном направлении обусловлено также и применением 
поэтов религиозно-философского рассуждения вокруг проблемы. 

Данная статья может быть полезна тем, кто хочет изучить литературу Великобритании и 
Азербайджана начала ХХ века, военную поэзию, художественное решение проблемы войны и человека, 
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вопросы воздействия общественно-политических процессов на литературу, в целом проблемы 
сравнительного литературоведения. 
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Мамедова Дж. А. Військова поезія початку ХХ століття в літературі Великобританії і 
Азербайджану. 

У поезії Азербайджану і Великобританії початку ХХ століття спостерігаються схожі принципи 
творчості, ідейно-змістовні якості. У кожного із зазначених народів до Першої світової війни в поезії 
більше позначалася тематика ліричного змісту, любов, краса, любовні переживання, писалися твори, що 
прославляли красу природи в лірико-романтичному стилі. Однак після початку війни сформувалася нова 
ідейно-змістовна система в літературі, актуальною стала тематика війни і людини в цій війні. Ідейно-

змістовна подібність, внесена в поезію війною, найбільше проявляється в георгіанській поезії і 
творчості азербайджанських романтиків. Саме ця подібність і буде піддано порівняльному 
дослідженню. Аналіз військової поезії дає можливість виявити в літературі Великобританії і 

Азербайджану ідейні напрямки в літературі за вищевказаною проблематикою, схожість в художньо-
філософських підходах поетів як на Заході, так і на Сході, проблеми відображення війни в літературі. 
Порівняльні дослідження поезії Великобританії і Азербайджану дають можливість виявити цікаві 
наукові факти. Проблема, поставлена в статті, була проаналізована на основі наукових принципів 
порівняльного літературознавства, в основному застосовувався метод порівняльно-типологічного 

аналізу. При дослідженні проблеми були використані можливості типологічного підходу та системного 
аналізу. 

Ключові слова: порівняльне літературознавство, поетична творчість Великобританії і Азербайджану, 
Велика війна, георгіанська поезія, жахи війни. 

Mamedova J. A. Military Poetry in the Early 20th Century in the Literature of Great Britain and Azerbaijan. 

There are observed similar principles of creativity and quality and ideological content in the poetry of 
Azerbaijan and Great Britain in the early twentieth century. Prior to World War I, each of these nations 

concentrated on lyrical and romantical topics of love, beauty and nature. However, the war had impact on 
literature and after its completion there prevailed topics of war and place of people in this war. Ideological and 
substantial similarity, brought into the poetry by war, is most vividly seen in Georgian poetry and the works of 
Azerbaijani romantics. This similarity will be subjected to comparative research. The analysis of war poetry 
makes it possible to identify ideological flows in the literature of Great Britain and Azerbaijan, similarities in 

artistic and philosophical approaches of the poets in the West and in the East, and reflection of war in literature. 
Comparative studies of the poetry of the Great Britain and Azerbaijan allow identifying interesting scientific 

facts. The problem posed in the article was analyzed on the basis of scientific principles of comparative 
literature, with prevailing usage of the method of comparative-typological analysis. Typological approach and 
system analysis were also used in the course of study of the problem. The received results give the reason to say 
that in the early twentieth century in the literature of these countries there have been developed similar problems 

and a similar ideological base has been formed. The poets of the both nations approached the topic of the war 
from different perspectives, but over time they united in a single approach towards the military theme. 

It is for the first time that Azerbaijan's and Great Britain’s military literature and poetry has been studied in 
comparative terms, analyzed and revealed similar ideas, themes, and content. The appeal of Azerbaijani poets to 

the Holy Bible, which was more often made in British literature, and the popularization of the literary and 
philosophical ideas on this basis has also become a subject of study in this article.  

Key words: comparative literature, poetry of Great Britain and Azerbaijan, the Great War, Georgian poetry, the 
horrors of war. 
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ЛЕКСИЧНИЙ ОБСЯГ ДІЄПРИКМЕТНИКА СУЧАСНОЇ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ 

В статті розглядається семантико-граматичний статус дієприкметників сучасної турецької мови. 
Аналізуються морфологічна будова та синтаксичні функції дієприкметника. Також описуються 
категорійні ознаки класу дієприкметників сучасної турецької мови. На основі семантичних, 
морфологічних та синтаксичних ознак визначається лексичний обсяг дієприкметника. 

Ключові слова: атрибутивні відношення, ізафетна модель, морфологічна категорія, вербатив, 
прикметник, категорія присвійності. 

Неоднозначно трактується у лінгвістиці, і в турецькому мовознавстві зокрема, статус дієприкметників, 
що позначають ознаки предметів за дією і синтезують дієслівні та прикметникові граматичні ознаки. 

У русистиці семантико-граматичний статус дієприкметників визначається як змішана частина мови 
(О. М. Пєшковський), як гібридна дієслівно-прикметникова форма, проміжна між дієсловом та 
прикметником, як атрибутивна форма дієслова (В. В. Виноградов [1: 80]). В українському мовознавстві 
дієприкметник кваліфікується як віддієслівний прикметник (Л. А. Булаховський, І. Р. Вихованець, 
А. П. Грищенко, І. К. Кучеренко); як неособова атрибутивна форма дієслова (В. М. Русанівський).  

У тюркології дієприкметники розглядаються як віддієслівні форми прикметників (М. К. Дмитрієв [2], 
Т. Бангуоглу [3]) або як неособові атрибутивні форми дієслова (Ш. С. Айляров [4], Т. Н Генджан [5], 
З. Коркмаз [6], П. І. Кузнецов [7], Ю. В. Щека [8], М. Хенгірмен [10]), проте всі тюркологи беззаперечно 
характеризують дієприкметники, як слова, що відповідають на питання (nasıl? hangi?) і синтезують ознаки 
прикметника та дієслова. 

Отже, у сучасній тюркології дієприкметниками називаються слова, які об’єднують властивості дієслова 
і прикметника: дієслівні ознаки – стан, аспект, час, перехідність / неперехідність, здатність керувати 
іменником; прикметникові – атрибутивні синтаксичні відношення з означуваним іменником (функція 
означення за визначеннями більшості граматик), які і формують категорійне питання nasıl? hangi?. 

Актуальність теми дослідження зумовлена недостатнім вивченням проблеми лексичного обсягу класу 
дієприкметників.  

Мета пропонованого дослідження – визначити лексичний обсяг класу дієприкметників. Поставлена 
мета вимагає розв’язання наступних завдань: 1) визначити поняття дієприкметника; 2) описати категорійні 
ознаки дієприкметника; 3) проаналізувати морфологічну будову та синтаксичні функції дієприкметника; 
4) на основі семантичних, морфологічних та синтаксичних критеріїв визначити лексичний обсяг класу 
дієприкметників. 

Більшість турецьких граматик відносять до дієприкметника всі форми на -dık, -acak, враховуючи і ті, що 
мають афікси приналежності -diğ-i, -acağ-ı (З. Коркмаз [6], Т. Н. Генджан [6], М. Хенгірмен [9] та ін.).  

Такої думки дотримуються А. Р. Рахімова, та Ш. С. Айляров [4], проте більшість російських тюркологів 
(Е. А. Груніна, В. Г. Гузєв, М. К. Дмитрієв [2], А. М. Кононов, П. І. Кузнєцов [7], Ю. В. Щека [8]) 
розмежовують форми на -dık, -acak та форми на -dığ-ı, -acağ-ı: форми на -dık, -acak без афікса 
приналежності відносять до дієприкметників, а статус форм на -acağ-ı, -dığ-ı із афіксами приналежності 
визначається по-різному: як віддієслівні іменники, субстантивно-ад'єктивні форми дієслова, герундій. 

Тюркологи, які протиставляють ці форми, зазначають, що форми на -dığ-ı, -acağ-ı можуть самостійно 
виконувати у реченні функції підмета, додатка. На нашу думку, це не може бути диференційною ознакою 
форм на -dığ-ı, -acağ-ı, оскільки у цих синтаксичних функціях виступають не ад'єктивні незмінювані форми 
на -dığ-ı, -acağ-ı, а утворені на їх базі субстантиви з відмінковими іменниковими афіксами (Ali'nin 
rahatsızlandığ-ı (Н.в.) bizi üzüldü / Те, що Алі захворів (досл. хворіння Алі) нас засмутило /; Bu metni tercüme 
ettiğ-in-i (З.в.) biliyorum / Я знаю, що ти переклав (досл. твоє перекладання) цей текст /). Крім того, 
субстантивуватися можуть і форми на -dık, -acak, а також на -mış, -ar, -an. Спільною ознакою форм на -dığ-ı, 
-acağ-ı та дієприкметників на -dık, -acak, а також на -mış, -ar, -an, за даними турецьких граматик, є те, що ці 
незмінювані форми та утворюваний ними розгорнутий атрибутивний член речення виражають атрибутивні 
відношення до означуваного іменника, але синтаксична функція цих форм визначається неоднозначно.  

У дослідженні не приймається теоретичне положення турецької граматики про те, що форми на -dığ-ı, -
acağ-ı та дієприкметники на -dık, -acak, -mış, -ar, -an утворюють той розгорнутий член речення, яким 
виступає означуваний ними іменник, тобто утворюють розгорнутий підмет, додаток чи обставину.  

Такої думки дотримується більшість тюркологів як турецьких (М. Хенгірмен [8], З. Коркмаз [6], та ін), 
так і російських (М. К. Дмитрієв [2], Ю. В. Щека [8], та ін.).  
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У теоретичній граматиці Дж. Дені [10: 713] дієприкметники разом із залежними словами визначаються 
як уточнювальний член речення стосовно того члена речення, від якого залежить, проте в якій 
синтаксичній функції виступає уточнювальний члена не зазначається.  

Інше теоретичне положення обґрунтовує П. І. Кузнецов [7: 28], який керуючись, перекладним аспектом, 
визначає дієприкметникові розгорнуті члени речення як підрядні речення, в яких дієприкметники на -dık, -
acak, -mış, -ar, -an виконують функцію присудка, а підмет виражений родовим відмінком іменника 
/ займенника. Таке трактування, на нашу думку, не обґрунтоване, тому що дієприкметник не має 
абсолютного часу, отже, не виражає первинної предикації, а родовий відмінок не може бути граматичним 
суб’єктом, а отже, не утворюється речення. 

На нашу думку, проста атрибутивна синтагма (одиничний дієприкметник + іменник) та розгорнута 
(складена) атрибутивна синтагма (дієприкметник разом із залежними словами + іменник) однаково 
синтаксично членується на два члени речення, з яких перший – дієприкметникове означення (автономне 
або розгорнуте), що виражає атрибутивні відношення до другого – означуваного члена речення, 
вираженого іменником / займенником, який в реченні може виступати додатком, підметом, обставиною або 
у складі іменного присудка, наприклад: Bütün sorunlara doğru cevap veren öğrenciler ödül kazandı / Учні, які 
дають / дали (рос. дающие / давшие) всі правильні відповіді, виграли премію/; Bu dağa çıkan adamı gördük / 
Ми побачили чоловіка, який підіймається / підіймався (рос. подымающегося / подымавшегося) на цю скелю 
/; Bu adam yardımıza yetişen ilk insandı / Цей чоловік був першою людиною, яка йшла / іде (рос. идущую / 
шедшую) нам на допомогу/.  

Такі атрибутивні відношення оформлюються у реченні синтаксичним зв’язком прилягання 
препозитивних форм на -dığ-ı, -acağ-ı та дієприкметників на -dık, -acak, -mış, -ar, -an до означуваного 
іменника і в цій позиції виконують функцію означення.  

Виступаючи у функції препозитивного присубстантивного означення, форми на -dığ-ı, -acağ-ı та 
дієприкметники на -dık, -acak, -mış, -ar, -an називають ознаку за дією і відрізняються лише характером 
суб'єктно-об'єктних атрибутивних відношень із означуваним іменником, які можна визначити при 
трансформації атрибутивної конструкції (означення, вираженого цими формами, і означуваного ними 
іменника) у просте речення. Саме ця функціональна ознака визначається російськими тюркологами 
диференційною у протиставленні форм на -dığ-ı, -acağ-ı та дієприкметників на -dık, -acak, -mış, -ar, -an  

Зміст ситуації, описуваної активною та пасивною предикативними конструкціями (простим реченням) 
можна передати атрибутивною конструкцією: означальним дієприкметником (самостійним або із 
залежними словами) і означуваним іменником. Наприклад:  

Oğlan kitap okuyor / okudu. / Хлопець (логічний суб’єкт = граматичному суб’єкту) читає / прочитав 
книгу (логічний об’єкт = граматичному об’єкту)/ – активна предикативна конструкція, в якій дія, виражена 
дієсловом активного стану, виконується логічним суб’єктом, вираженим підметом, і переходить на 
логічний об'єкт, виражений додатком. Це речення можна трансформувати у такі атрибутивні конструкції:  

1) kitap okuyan oğlan /хлопець (логічний суб’єкт = граматичному суб’єкту), читаючий (який читав, 
рос. читающий, читавший) книгу/: означуваний дієприкметником іменник oğlan виступає у 
трансформованому реченні граматичним і логічним суб’єктом активної дії, на базі якої утворена 
дієприкметникова ознака цього суб’єкта – активна атрибутивна конструкція;  

2) oğlanın okuduğ-u kitap / книга (логічний об’єкт = граматичному об’єкту), яку читає / читав (рос. 
читаемая / прочитаная мальчиком) хлопець /: означуваний дієприкметником іменник kitap виступає у 
трансформованому реченні граматичним і логічним об’єктом активної дії, на базі якої утворена об’єктна 
дієприкметникова ознака, а суб’єкт трансформованої дії виражений Р.в. – пасивна атрибутивна 
конструкція. Іменник oğlanın /хлопець/ виступає логічним суб'єктом трансформованої дії, на основі якої 
утворено дієприкметник, але граматичним об'єктом стосовно утвореного дієприкметника, оскільки 
дієприкметник вступає в атрибутивні об’єктні відношення не з oğlanın /хлопець/, а з kitap /книга/. 

Kitap (oğlan tarafından) okunuyor / okundu / okunacak. / Книга (логічний об’єкт = граматичному суб’єкту) 
читається / прочиталася / прочитається (хлопцем)/ (логічний суб’єкт = граматичному об’єкту) – 
пасивна предикативна конструкція, в якій дія, виражена дієсловом пасивного стану, може утворювати 
речення: 

1) без вказівки на її виконавця (логічного суб’єкта): Kitap okunuyor /Книга читається/;  
2) із вираженням логічного суб’єкта іменниковою сполукою – Н.в / Р.в. + tarafından – (у поданому 

прикладі oğlan tarafından – /з боку хлопця/), якщо логічний суб'єкт відомий і мовець хоче цей факт 
комунікативно актуалізувати: Kitap (oğlan tarafından) okunuyor / okundu / okunacak / Книга читається / 
читалась / буде читатись (хлопцем)/.  

Пасивне речення можна трансформувати у такі атрибутивні конструкції:1) okunmuş kitap /книга 
(логічний об’єкт = граматичному суб’єкту), яка прочиталася (рос. читавшаяся)/; 2) oğlan tarafından 
okunmuş kitap /книга (логічний об’єкт = граматичному суб’єкту), яка прочиталася (рос. читавшаяся) 
хлопцем (досл. з боку хлопця)/.  
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У таких конструкціях означуваний дієприкметником іменник виступає у трансформованому реченні 
граматичним (нелогічним) суб’єктом пасивної дії, на базі якої утворена дієприкметникова ознака цього 
суб’єкта – активна атрибутивна конструкція. 

Описані трансформації показують, що атрибутивні відношення дієприкметника з іменником 
утворюються шляхом синтаксичної трансформації суб’єктно-об’єктних предикативних граматичних 
відношень присудка з його актантами в активній та пасивній конструкції простого речення у суб’єктно-
об’єктні атрибутивні відношення дієприкметника-означення, тобто формуються на функціонально-
граматичному рівні. Вербативи на -dık, -acak, -mış, -ar, -an виражають тільки суб’єктні атрибутивні 
відношення, що дає підстави визначити утворену атрибутивну конструкцію активною, а вербативи на -dığ-ı, 
-acağ-ı виражають тільки об’єктні атрибутивні відношення і утворюють пасивну атрибутивну конструкцію.  

На нашу думку, диференціація атрибутивних форм на -dığ-ı, -acağ-ı, -dık, -acak, -mış, -ar, -an на основі 
суб'єктно-об'єктних граматичних атрибутивних відношень до означуваного іменника не є підставою для 
протиставлення цих форм як віддієслівних дериватів різних семантико-граматичних класів слів, оскільки 
визначальним для всіх вербативів є їх здатність виражати атрибутивні відношення до означуваного 
іменника, що формує спільну ад’єктивну категорійну семантику цих слів. Отже вербативи на -dığ-ı, -acağ-ı, 
-dık, -acak, -mış, -ar, -an є дієприкметниками.  

Синтаксична трансформація предикатив -> атрибутив дозволяє утворити просте речення з 
поліпредикативною структурою, в якому дієприкметник називає атрибутивну ознаку за дією і виконує 
напівпредикативну функцію: виступає вторинним (трансформованим) атрибутивним предикатом, 
залежним від головного предиката – присудка: Kitap okuyan (вторинний атрибутивний предикат) oğlan 
masanın başında oturdu (головний предикат) /Хлопець, який читав (читаючий) книгу, сидів за столом/.  

У широкому розумінні предикації як функції речення, вираження предикації не обмежується 
присудком, предикативними вважаються також ті компоненти речення, в яких виявляється зв'язок 
предиката, не вираженого дієсловом, із актантами. Таким чином, дієприкметник бере участь у вторинній 
предикації – виконує дві функції:  

1) функцію співвіднесення ознаки за дією із часовою площиною головної дії в реченні;  
2) атрибутивну функцію стосовно означуваного актанта, в якій виражає особливі суб’єктно-об’єктні 

атрибутивні відношення; а отже бере участь у співвіднесенні змісту речення до дійсності.  
Про наявність у другорядних членів речення часткової (неповної) предикативності зазначав 

О. О. Потебня та О. О. Шахматов, які синтаксичну функцію дієприслівника визначили як другорядний 
присудок.  

Означуване дієприкметником слово вступає у поліпредикативному реченні також у відношення із 
дієслівним предикатом (дієсловом-присудком) як суб’єкт або як об’єкт.  

Якщо актант виступає у реченні підметом, то він означається двома словами: перше – дієслово у функції 
присудка, друге – дієприкметник у функції означення: Her gün yüzer ben çok erken kalkıyorum / Я, який 
плаваю (плаваючий) щодня, встаю дуже рано/; İçilir su kötüleşti / Питна вода погіршилась, (досл. 'вода, яка 
п'ється (рос. пьющаяся)/).  

Якщо актант виступає у реченні додатком, то він означається атрибутивним предикатом – 
дієприкметником у функції означення, а з присудком вступає в об’єктні відношення: Oğlum yüzer beni 
gördü / Син побачив мене плаваючого/; Ben akar su içiyorum / Я п'ю проточну воду (досл. рос. текущую)/. 

У поліпредикативних реченнях із дієприкметниковими конструкціями головна дія-предикат (присудок) 
співвідноситься, але не пов’язується безпосереднім синтаксичним зв’язком з атрибутивним предикатом, 
який є вторинним, другорядним у реченні, тому що атрибутивні відношення дієприкметника із іменником, 
послаблюють зв'язок вторинної дієприкметникової предикації з первинною предикацією дієслова-
присудка. 

Отже, в атрибутивних відношеннях із дієприкметником означуване слово є трансформаційним актантом 
простого речення, в якому він виступає як граматичний суб’єкт або граматичний об’єкт дії. Дієприкметник, 
який виступає ад’єктивним морфолого-синтаксичним транспозитом дії трансформованого речення, 
відображає (успадковує) відношення цієї дії до граматичного об’єкта або суб’єкта в атрибутивній функції і 
формує нові суб’єктно-об’єктні відношення атрибутивного характеру, що дозволяє визначити два 
функціонально-граматичні типи дієприкметників – активні та пасивні. 

Дієприкметники на -dık, -acak, -mış, -ar, -an, що пов'язані із означуваним іменником атрибутивно-
предикативними суб'єктними відношеннями (за винятком обмеженої групи дієприкметників), 
називаються дієприкметниками активного стану. Наприклад, Yarın yapılacak toplantı (граматичний 
суб'єкт = логічному об’єкту) saat 12'de başlayacak /Збори, які будуть проводитись завтра, розпочнуться о 
12 годині/. Активні дієприкметники морфологічно оформлені афіксами -dık, -acak, -mış, -ar, -an і є 
незмінюваними. 

Дієприкметники на -dığ-ı, -acağ-ı, що пов'язані із означуваним іменником атрибутивно-
предикативними об'єктними відношеннями, називаються пасивними дієприкметниками. Наприклад, 
Okuduğ-um kitap (граматичний об'єкт = логічний об’єкт) hoşuma gitti. /Книга, прочитана мною, мені 
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сподобалась./. Пасивні дієприкметники морфологічно оформлені афіксами -dık, -acak та афіксами 
присвійності (-ım, -ın, -ı, -ımız, -ınız, -ları), які формують їх словозмінну парадигму. Афікси приналежності 
дієприкметників на -dığ-ı, -acağ-ı маркують потенційний або лексично виражений логічний суб’єкт 
трансформованої дії, вираженої дієприкметником, і водночас атрибутивну граматичну об’єктність із 
означуваним іменником, який у конструкціях із формами на -dığ-ı, -acağ-ı завжди виступає і логічним, і 
граматичним об’єктом. 

У турецькій граматиці пасивні дієприкметникові конструкції на -dığ-ı, -acağ-ı визначаються як ізафетні 
словосполучення, оскільки форми на -dığ-ı, -acağ-ı вважаються віддієслівними іменниками [7:340; 8:407]. У 
попередньому викладі доведено, що форми на -dığ-ı, -acağ-ı у функції означення є прикметниками, а не 
іменниками, оскільки вони набувають морфологічних ознак іменника (афікси відмінка) тільки в 
іменникових синтаксичних функціях додатка та підмета.  

У розгорнутих конструкціях, в яких використовується присвійний афікс та родовий відмінок залежного 
від дієприкметника іменника, виявляється ад’єктивна категорійність дієприкметників, що пояснюється 
особливими атрибутивно-предикативними об'єктними відношеннями з означуваним словом. Тому 
дієприкметникові конструкції відрізняються від іменникового ізафету. Ізафет утворює означальне 
словосполучення на базі двох іменників, в якому головний член має присвійний афікс, що виражає 
атрибутивні відношення залежного члена у родовому відмінку до головного члена: baba-nın (Р. в.) ses-i 
(афікс присвійності) / голос батька/, досл. / батька голос-його/. В ізафетному словосполученні головний 
член стає морфологічно маркованим і вказує на наявність при ньому залежного атрибутивного елемента. 
Такі атрибутивні відношення маркуються присвійним афіксом не у слові, яке виражає ознаку, а в 
означуваному слові.  

У дієприкметникових конструкціях (oğla-nın (Р. в.) okuduğ-u (присвійний афікс) kitap /книга, яку 
прочитав (прочитана) хлопець/) присвійний афікс виражає не присвійність залежного іменника (oğla-nın), а 
пасивність віддієслівної ознаки дієприкметника, який виступає означенням до іншого іменника – 
означуваного дієприкметником okuduğ-u (присвійний афікс) kitap. Присвійний афікс маркує саму ознаку і 
переводить її в пасивну ознаку стосовно означуваного слова, яке є трансформованим об’єктом означальної 
дії. Формуються особливі атрибутивно-предикативні відношення, в яких означуване слово виступає 
логічним і граматичним об'єктом трансформованої дії, вираженої дієприкметником, а логічний суб'єкт цієї 
дії виражається залежним від дієприкметника іменником (Р. в.) і формує з ним єдину означальну синтагму: 
oğla-nın okuduğ-u kitap /книга, яку прочитав (прочитана хлопцем) хлопець/. У такому словосполученні 
атрибутивні відношення виражаються між kitap /книга/ та okuduğu /прочитана/, а між okuduğu /прочитана/ 
та oğlanın /хлопець/ встановлюються не означальні, а граматичні об'єктні відношення (хлопець виступає 
логічним суб'єктом трансформованої дії, на основі якої утворено дієприкметник, але граматичним об'єктом 
стосовно утвореного дієприкметника).  

Отже, синтаксичні відношення між двома іменниками в ізафетному словосполученні (власне 
атрибутивні) та відношення між іменником і дієприкметником в дієприкметниковій конструкції 
(граматично об'єктні) є абсолютно різними за своєю функцією. Це дозволяє зробити висновок: ізафетна 
модель [Р. в.+присвійний афікс] використовується в обох словосполученнях, але виражає різні синтаксичні 
відношення.  

Дієприкметник, який керує відмінком залежного від нього граматичного об'єкта, утворює із ним єдину 
означальну синтагму, яка поєднується зв'язком прилягання до означуваного об'єкта і знаходиться із ним в 
об’єктних атрибутивно-предикативних відношеннях. Пасивність атрибутивних відношень маркується 
присвійним афіксом дієприкметника.  

Як демонструють наведені попередньо приклади, суб’єктно-об’єктні відношення в атрибутивних 
пасивних та активних конструкціях, не відповідають суб’єктно-об’єктним відношенням у предикативних 
конструкціях і не мотивуються лексико-граматичним значенням стану корелюючого дієслова. Активні 
дієприкметники можуть утворюватися трансформацією як активних, так і пасивних дієслів та дієслів інших 
станів. Пасивні дієприкметники регулярно утворюються від дієслів активного та спонукального стану, 
нерегулярно від дієслів інших станів. Ознака активного стану дієслова не має спеціальних афіксальних 
маркерів, а ознаки інших станів дієслів виражаються спеціальними становими афіксами, які зберігаються в 
основі утвореного дієприкметника: 1) активний: tut-mak /тримати/ → tut-acak (el) /(рука), яка буде 
тримати/; (oğlan-ın) tut-acağ-ı (el) /(рука), яку буде тримати (хлопець); 2) пасивний: /tutul-mak 
/триматись/ → tutul-acak (el) /(рука), яка буде триматися/; 3) взаємний: /tutuş-mak /триматись/ → tutuş-
acak (insanlar) /(люди), які будуть триматися (один одного)/; 4) зворотний: tutun-mak /триматись/ → tutun-
acak (biz) /(ми), які будемо стримуватись/; 5) спонукальний: yaptır-mak /наказати / заставити зробити/ → 
yaptır-acak (adam) /(людина), яка накаже / заставить зробити/. 

Це свідчить про нейтралізацію в дієприкметниках граматичної семи лексико-граматичної дієслівної 
категорії стану, яка виражає відношення між дією і її логічними актантами (суб’єктом та об’єктом), з 
одного боку, і граматичними актантами (підметом та додатком), з іншого, у структурі простого речення. 
Станова ознака дії, що передається у дієприкметнику становим афіксом дієслівної основи, повністю 
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лексикалізується. Дієприкметники, як слова іншої семантико-граматичної категорії, набувають в 
атрибутивних конструкціях інших функціональних суб’єктно-об’єктних відношень із означуваним словом, 
ніж корелюючі з ними фінітні дієслова із підметом чи додатком у предикативних конструкціях. 

Суб'єктно-об’єктна атрибутивна ознака дієприкметників, яка визначається функціональною 
самостійністю цих слів в атрибутивно-іменних конструкціях і є морфологічно маркованою, формує 
функціональну варіативність дієприкметників і системно узагальнює активні та пасивні дієприкметники у 
функціонально-граматичну категорію стану, якій підпорядковується морфологічна словозмінна категорія 
присвійності, що характеризує пасивні дієприкметники.  

Функціонально-граматична категорія стану, з одного боку, виокремлює дієприкметники як окремий 
лексико-граматичний розряд відносних прикметників із розряду власне відносних, які називають ознаку за 
дією, яка реалізує у реченні атрибутивні відношення до означуваного слова без актуалізації суб’єктно-
об’єктних відношень означального прикметника до означуваного іменника. Для порівняння: çalış-kan 
/працьовитий/, gez-egen /подорожній/ – віддієслівні прикметники, які не мають станової ознаки; yap-an 
/працюючий/, yap-acağ-ı /той, який буде зроблений (кимось)/ – дієприкметники, які мають станову ознаку. З 
іншого боку, стан дієприкметника визначає категорійну самостійність дієприкметників і протиставляє їх 
дієсловам як окремий семантико-граматичний клас слів, що називають статичну (активну і пасивну) 
атрибутивну ознаку предмета за дією, а не активну / пасивну дію як динамічну предикативну ознаку 
предмета. 

Традиційно в турецькому мовознавстві дієприкметники класифікуються за часовою ознакою вираженої 
дії, що маркується спеціальними афіксами. Ці афікси вважаються словотвірними, а утворені за їх 
допомогою дієприкметники – прикметниковими вербативами – неособовими формами дієслова. За 
традицією турецького мовознавства, у дієприкметнику визначається сім часових форм дійсного способу, 
які не виражають грамем особи і числа. 

Для розуміння відмінності часової ознаки дієприкметників від граматичного значення часу фінітних 
форм необхідно проаналізувати їхні функціонально-синтаксичні ознаки у мовленні (синтаксисі) та 
морфологічні ознаки у системно-структурних відношеннях парадигм дієслівних категорій способу та часу. 

Як доведено у попередньому викладі, дієприкметники займають препозицію до означуваного іменника 
і, поєднуючись із ним зв’язком прилягання, виражають атрибутивно-предикативні відношення в реченні. Ці 
відношення не виражають основної предикації, оскільки вони не утворюють речення, і тому 
характеризуються відношенням до дійсності в аспекті реальності/нереальності дії тільки через 
співвідношення з головним предикатом, тому дієприкметники виражають способову і часову ознаку 
відносно способу і часу головної дії-присудка.  

Концепція дієприкметника як прикметникового вербоїда докладно досліджена в українському 
мовознавстві такими вченими, як І. Кучеренко, І. Вихованець, К. Городенська. Незважаючи на визначення 
різного статусу дієприкметників у системі української граматики, ці вчені докладно проаналізували 
вираження дієприкметниками часової ознаки, зазначаючи, що дієприкметники української мови мають 
лише часову співвідносність із фінітними часовими формами, але не виражають граматичного 
(морфологічного) дієслівного значення часу. Керуючись теоретичною концепцією дієприкметника, 
розробленою українськими лінгвістами, розглянемо часове значення дієприкметників турецької мови у 
зіставленні із фінітними часовими формами. 

Дієприкметники теперішньо-майбутнього на -(ı)r, минулого на -mış та майбутнього категоричного на -
acak є граматичними омонімами із фінітними часовими формами третьої особи однини відповідних 
граматичних часів дієслова, що реалізовуються у різних синтаксичних функціях: присудок – фінітне 
дієслово; автономне означення або розгорнуте означення – дієприкметник. Наприклад:  

1) Oğlan şarkı söyle-r-ø /Хлопець співає/ (дієслово теперішньо-майбутнього часу, в якому суфікс -r 
виражає часову грамему, а ø афікс - третю особу однини); Şarkı söyle-r oğlan yolda yürüdü /Співаючий 
хлопець йшов по дорозі/ (дієприкметник теперішньо-майбутнього часу, в якому суфікс -r виражає постійну 
ознаку за дією, яка відбувається одночасно із дією присудка, а отже перебуває у площині минулого часу 
дієслова-присудка); 

2)  Tren gel-miş-ø. /Потяг приїхав/ (дієслово минулого суб'єктивного часу, в якому суфікс -mış виражає 
часову грамему, а -ø афікс – третю особу однини); Gel-miş tren üçüncü hatta bulunuyor. /Потяг, який приїхав 
(рос. прибывший), стоїть на третій колії / (дієприкметник минулого суб'єктивного часу, в якому суфікс -
miş виражає результативну ознаку за дією, що в часовому плані вказує на попередність цієї дії стосовно 
головної дії-присудка); 

3)  Tren gel-ecek-ø. / Потяг приїде / (дієслово майбутнього категоричного часу, в якому суфікс -ecek 
виражає часову грамему, а -ø афікс – третю особу однини); Gel-ecek tren yolda iki saattir geç kalıyor. /Потяг, 
який повинен приїхати, затримався у дорозі на дві години/ (дієприкметник майбутнього категоричного 
часу, в якому суфікс -ecek виражає обов’язкову ознаку за дією, яка в часовому плані характеризується 
наступністю стосовно головної дії-присудка).  
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Як показують приклади, часові ознаки фінітних форм та дієприкметників різні за своєю суттю, що 
пояснюється різними способами зв'язку та синтаксичними відношеннями цих форм із означуваним словом.  

Фінітні форми займають постпозицію до підмета і узгоджуються із ним в особі і числі, що виражається 
нульовим афіксом третьої особи однини. Зміна особи суб'єкта зумовлює іншу особову форму дієслова, 
наприклад ben gel-ir-im /я приїжджаю /, sen gel-ir-sin /ти приїжджаєш/ та ін. Якщо суб'єкт виступає 
першою та другою особою однини чи множини він може бути нульовим – не виражатися займенником, але 
на його присутність у реченні вказує особове закінчення дієслова. За умови такого зв'язку між означуваним 
словом та фінітною часовою формою виражаються предикативні відношення, тобто утворюється речення, 
яке характеризується предикативністю – відношенням до дійсності. 

У предикативній функції фінітні дієслова турецької мови виражають встановлюване мовцем 
відношення дії:  

1) до реальної дійсності, що передається визначальними для дієслова грамемами дійсного способу (дія 
реальна, як факт дійсності) та грамемами інших способів, що виражають нереальну дію: наказового, 
умовного, зобов’язального та бажального;  

2) до моменту мовлення, що передається грамемами часу (теперішній час - дія виконувана суб'єктом 
відбувається у момент мовлення; минулий час - дія виконувана суб'єктом відбулась до моменту мовлення; 
майбутній час - дія виконувана суб'єктом відбудеться після моменту мовлення) з різними модальними 
відтінками і характеризує кожний спосіб, крім наказового. 

Категорії способу і часу оформлюють предикативні відношення фінітних форм у реченні як відношення 
присудка до підмета, в яких предикативна ознака завжди є пізнаваною у часі і / або способі. 

Час, який виражається відповідними часовими афіксами у морфологічній будові дієприкметника, 
успадковується ним від фінітної форми в процесі трансформації простого речення в атрибутивну 
конструкцію, але не оформлює атрибутивну функцію дієприкметника в реченні, тому що для атрибутивних 
конструкцій не потрібне встановлюване мовцем відношення дії до моменту мовлення, тому час 
дієприкметників, як транспозиційна ознака вихідної фінітної форми, виражає часове відношення до часової 
площини головної дії-присудка у поліпредикативній конструкції. Дієприкметники виражають відносний 
час: одночасність, попередність або наступність дії-ознаки стосовно головної дії-присудка. Кореляція 
дієприкметникових форм із відповідними часовими фінітними формами дозволяє асоціювати семантику 
дієприкметника, як атрибутивну ознаку предмета за дією у певній часовій площині, а не дію у часовій 
формі як ознаку предмета, що виражає відношення до моменту мовлення.  

Реалізуючись у функції предикативної ознаки, дієприкметники на -(а)n можуть виступати простим або 
складеним іменним присудком, а всі інші дієприкметники утворювати складений іменний присудок. У 
функції простого іменного присудка дієприкметники актуалізують граматичний час, особу і число за 
допомогою спеціальних часово-особових (присудкових) афіксів, а у функції складеного іменного присудка 
за допомогою дієслова-зв’язки, що характерно для всіх прикметників. Наприклад: 1) простий іменний 
присудок: Kitap okunan-ø-dır. /Книжка є [такою, що читається] (рос. читаемая)/; Ben başlayan-dı-m. /Я 
була [такою, що починає] (рос. начинающей)/; 2) складений іменний присудок: Kitap okunmuş ol-acak-ø. 
/Книжка буде прочитана/; Öğrenci okuyan ol-du-ø. /Студент був читаючий (перебував у стані читання)/; 
Öğrenci okur ol-du-ø. /Студент був читаючим (вмів читати)/; Ben sevinecek ol-du-m. /Я повинен був 
зрадіти/; O tanıdık ol-muş-ø. /Він став відомим/; Kitap okuduğum ol-du-ø. /Книга була прочитана мною./; İş 
yapacağım ol-du-ø. /Робота повинна була зробитись мною/.  

Розмежування часових ознак дієприкметника й фінітних форм доводить, що часова ознака 
дієприкметника має не граматичний характер, який мають грамеми морфологічної категорії часу дієслова, а 
виражає лексикалізований час подібно до слів şimdi /зараз, нині/, bügün /сьогодні/, yarın /завтра/, gelecekte 
/у майбутному/ тощо. 

Це підтверджує диференціація активних та пасивних дієприкметників на розряди за часовою ознакою, 
яка і в турецьких граматиках описується не за відношенням дії до моменту мовлення, а за тим, як ознака 
пов’язана в часі з головною дією-присудком.  

Активні дієприкметники теперішнього-минулого часу на -(a)n називають ознаку предмета / особи за 
дією, що здійснюється або здійснювалася: Uçan kuş dala biniyor / bindi / binecek. /Пташка, яка летить / 
летіла (рос. летящая / летевшая) сідає / сіла / сяде на гілку/. Такі дієприкметники називають ознаку за дією 
як набуту властивість предмета, що не має конкретного відношення до моменту мовлення, але ця ознака 
знаходиться у тій часовій площині, яку виражає присудок. Дієприкметники теперішнього-минулого не 
мають співвідносних часових фінітних форм. 

Активні дієприкметники теперішнього-майбутнього часу на -(ı)r називають постійну ознаку 
предмета за дією, що здійснюється і буде здійснюватися: Akar su kovayı dolduruyor / doldurdu / dolduracak. 
/Проточна вода (яка тече / тектиме; рос. текущая) наповнює / наповнила / наповнить відро/. Корелюючі з 
такими дієприкметниками часові фінітні форми виражають дію, що відбувається не чітко у момент 
мовлення, а виходить за точку мовлення в майбутнє – теперішній загальний або постійний. 
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Дієприкметники теперішнього-майбутнього часу актуалізують сему постійності дії в ознаці, яка 
знаходиться у тій часовій площині, яку виражає присудок. 

Активні дієприкметники минулого результативного часу на -mış називають результативну ознаку 
предмета за здійсненою дією: Düşmüş yapraklar toprakta bulunuyor / bulundu / bulunacak. /Опале листя (яке 
опало) лежить / лежало / буде лежати на землі/. Корелюючі з такими дієприкметниками часові фінітні 
форми виражають дію, що відбулася до моменту мовлення, але мовець не був її свідком, тому визначає її 
минулість за результатом цієї дії в момент мовлення, або за сторонніми свідченнями – минулий 
суб’єктивний. Дієприкметники минулого результативного часу актуалізують сему результативності в 
ознаці за дією, а в часовій площині вказують на попередність віддієслівної ознаки стосовно головної дії-
присудка. 

Активні дієприкметники майбутнього категоричного часу на -acak називають потенційно можливу 
ознаку предмета за дією, яка обов’язково здійсниться: Satılacak mal trenle getirilir / getirilecek / getirildi 
/Товар, який повинен (буде) продаватися, везуть / привезли / привезуть потягом/. Корелюючі з такими 
дієприкметниками часові фінітні форми виражають дію, що достовірно відбудеться після моменту 
мовлення – майбутній категоричний. Дієприкметники майбутнього категоричного часу актуалізують сему 
обов’язковості / повинності дії в ознаці, а в часовій площині вказують на наступність віддієслівної ознаки 
стосовно головної дії-присудка. 

Активні дієприкметники минулого безрезультативного часу на -dık називають безрезультативну 
ознаку предмета за дією, яка точно здійснена, є фактом, який здійснився: Bu sunum, ona görülmedik başarıyı 
getirilecek / getirilir / getirildi. /Цей виступ принесе / приносить / приніс йому небачений (який не бачився) 
успіх/. Ці дієприкметники тільки частково семантично корелюють із фінітними формами минулого 
категоричного часу, оскільки часові форми виражають як результативну, так і нерезультативну дію, що 
достовірно відбулася до моменту мовлення. Очевидно, тому дієприкметники минулого часу, які називають 
ознаку за дією тільки закінченою в минулому, за даними турецьких граматик, функціонально обмежені – 
виражають ознаку лексично обмеженої групи іменників. Дієприкметники минулого безрезультативного 
часу актуалізують сему достовірності ознаки за дією, а в часовій площині вказують на попередність 
віддієслівної ознаки стосовно головної дії-присудка. 

Пасивні дієприкметники минулого часу на -dığı називають ознаку предмета / особи за дією, що 
здійснюється або здійснювалася іншим предметом / особою: Öğrettiğim Mehmet başarılı sınavlardan geçiyor / 
geçti / geçecek. /Мехмед, якого я навчив (навчений мною), успішно складає / склав /складе іспит/. Такі 
дієприкметники називають ознаку за дією, що не має конкретного відношення до моменту мовлення, але 
вживаючись у реченні вони виражають відносний час – і одночасність, і передування віддієслівної ознаки 
стосовно головної дії, вираженої присудком: Ezberlediğim metni okuyorum. /Я читаю текст, який вчиться 
(рос. изучаемый) мною/ (одночасність ознаки у площині теперішнього); Ezberlediğim metni okudum. /Я 
читав текст, який вчився (вивчений) мною/ (одночасність у площині минулого); Ezberlediğim metni 
okuyacağım. /Я буду читати текст, який вчиться (рос. изучаемый) мною/ (одночасність у площині 
майбутнього); Ezberlediğim metni okuyacağım. /Я буду читати текст, який вивчився (вивчений) мною/ 
(передування ознаки у площині майбутнього).  

Валентність пасивних дієприкметників на -dığı не має функціонально-семантичної обмеженості, 
порівняно із активними формами на -dık, оскільки вони називають пасивну ознаку предмета за 
результативною (закінченою) та нерезультативною (незакінченою) дією. 

Пасивні дієприкметники майбутнього категоричного часу на -acağı називають ознаку предмета / 
особи за дією, що буде обов'язково здійснюватися іншим предметом / особою: Okuyacağım metin bana 
getirildi. /Текст, який я буду диктувати, мені принесли /. Вживаючись у реченні, такі дієприкметники 
виражають відносний час – наступність ознаки за дією стосовно головної дії, вираженої присудком: 
Okuyacağım metni veriyor. / Він дає текст, який буде диктуватися мною/ (наступність ознаки у площині 
теперішнього); Okuyacağım metni getirdi. /Він приніс текст, який буде диктуватися мною/ (наступність 
ознаки у площині минулого); Okuyacağım metni getirecek / Він принесе текст, який буде диктуватися 
мною/ (наступність ознаки у площині майбутнього). 

Зіставлення часової семантики дієприкметників із корелюючими з ними фінітними формами показує, 
що в дієприкметниках граматичне значення часу нейтралізується (втрачається семантика процесуальної 
ознаки), натомість актуальними для дієприкметникової семантики стають модальні семи постійності / 
непостійності дії, завершеності / незавершеності дії, результативності / безрезультативності дії, 
обов’язковості / необов’язковості дії, за якими формується лексичне значення дієприкметника та 
категорійна семантика ’статична (непроцесуальна) ознака предмета’.  

Семантико-граматичний аналіз часових ознак різних дієприкметникових форм також дозволяє зробити 
висновок про те, що часова відносна ознака не визначається у дієприкметниках чітко. Для актуалізації 
часових значень у реченні активними дієприкметниками можуть використовуватись перифрастичні форми. 
Ці форми також виражають відносний час стосовно головної дії, вираженої присудком, але за необхідності 
недвозначного вираження часових значень дієприкметники конкретизують одночасність, попередність або 
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наступність ознаки стосовно дії присудка у тому функціонально-часовому полі, в якому перебуває 
присудок.  

Перифрастичні форми утворюються аналітичним способом: форма активного дієприкметника + 
допоміжне слово, виражене дієприкметниковими формами дієслів olmak / bulunmak: на -an, які виражають 
одночасність; на -mış, які виражають попередність; на -acak, які виражають наступність: Bu akşam için 
hazırlanmış olan sandalım iskelede duruyor. /Мій човен, приготовлений для цього вечора, стоїть на пристані 
/ (попередність дієприкметникової ознаки головній дії). 

Часове співвідношення, яке виникає між присудком і дієприкметником у поліпредикативній структурі 
простого речення вводить дієприкметник у синтаксичну категорію таксису. Таксис – це граматична 
категорія синтаксичної природи, яка виражає співвідношення дій у поліпредикативних конструкціях за 
шкалою одночасність / неодночасність (попередність – наступність) у рамках одного часового простору.  

Для того, щоб дієприкметники вийшли за рамки одного часового поля, визначеного дієсловом-
присудком, необхідні додаткові часові детермінанти (наприклад, завтра, сьогодні, у четвер, ввечері, о 
сьомій годині тощо), які вказують на часовий порядок дії-присудка та дієприкметника, для порівняння: 
Okunduğu mektup masadadır. / Прочитаний лист лежить на столі / (результативна ознака за дією у рамках 
теперішнього часу); Dün okunmuş mektup masadadır /Вчора прочитаний лист лежить на столі/ 
(результативна ознака за дією в минулому); Satılacak mal getirildi. /Товар, який продаватиметься, привезли/ 
(потенційно можлива ознака за дією у рамках минулого часу); Yarın satacağımız mal getirildi / Товар, який 
будемо продавати завтра, привезли/ (потенційно можлива ознака за дією в майбутньому). 

Аналіз функціонально-граматичних та лексико-семантичних особливостей дієприкметників дозволяє 
зробити висновок про граматичну оформленість дієприкметника як класу слів і визначити його статус у 
граматичній системі турецької мови.  

Дієприкметник – це прикметниковий вербатив, в якому актуалізується дієслівне лексико-граматичне 
значення аспекту, а дієслівні значення стану, способу та часу нейтралізують граматичну семантику і 
набувають лексикалізованого характеру. Натомість, дієприкметники характеризуються: 

– такими морфологічними ознаками: визначальною для них функціонально-граматичною 
(двограмемною) категорією стану, що має спеціальне морфологічне оформлення; морфолого-синтаксичною 
словозмінною категорією присвійності (пасивні дієприкметники); лексико-морфологічними часовими 
розрядами;  

– синтаксичними ознаками: атрибутивно-предикативними відношеннями з означуваним словом у 
функції препозитивного присубстантивного означення, а також предикативними відношеннями у функції 
іменного присудка. Ці ознаки корелюють із категорійною семантикою дієприкметника 'статична ознака 
предмета', яка визначається питанням nasıl? hangi? і оформлюється спеціальними словотвірними 
дієприкметниковими афіксами, а у змінюваних морфологічних формах – словозмінними афіксами.  

Незмінними є атрибутивні форми активних дієприкметників: теперішнього-минулого часу на -(a)n, 
теперішнього-майбутнього часу на -(ı)r, минулого результативного часу на -mış, майбутнього 
категоричного на -acak, минулого часу на -dık.  

Змінюваними є: 1) пасивні дієприкметники теперішнього-минулого часу та майбутнього категоричного, 
які утворюють присвійну словозмінну парадигму; 2) присудкові синтетичні форми активних 
дієприкметників теперішнього-минулого часу на -(a)n, які утворюють часово-особову парадигму. 

Категорійна семантика, синтаксичні функції, морфологічна незмінність атрибутивних форм активних 
дієприкметників та морфологічна словозмінна парадигма присудкової дієприкметникової форми на -(a)n 
мають прикметниковий характер і дозволяють визначити дієприкметник як вербатив, який належить до 
частини мови прикметника.  

Віддієслівна похідність дієприкметників, що надає їм лексикалізовані дієслівні станові та часові ознаки, 
здатність вступати у синтаксичну категорію таксису, а також морфологічна словозмінна категорія 
присвійності виокремлюють дієприкметники в окремий лексико-граматичний розряд відносних 
прикметників. 
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Михайлова Е. В. Лексический объем причастия современного турецкого языка. 

В статье рассматривается семантико-грамматический статус причастий современного турецкого 
языка. Анализируются морфологическое строение и синтаксические функции причастия. Также 
описываются категоричные признаки класса причастий современного турецкого языка. На основе 
семантических, морфологических и синтаксических признаков определяется лексический объем 

причастия. 

Ключевые слова: атрибутивные отношения, изафетная модель, морфологическая категория, вербатив, 
прилагательное, категория притяжательности. 

Mykhaylova E. V. Lexical Scope of the Participle in Modern Turkish Language. 

Participles form, signifying subjects characteristics by operation and synthesizing verb and adjective grammar 
features, is interpreted in an ambivalent manner both in philology and in Turkish linguistics particularly.  

Goal objective of suggested research is to define lexical class scope of Participles. Target goal requests the 
solution of the following problems: 1) to determine Participle concept; 2) to describe categorical characteristics 
of Participle; 3) to analyze Participle semantic structure and syntactic functions; 4) to specify lexical class scope 

of Participles in terms of semantic, morphologic and syntactic criterion.  
In attributive relation with Participle the signified word means transformational actant in simple sentence being 

grammatical subject or grammar action object. 
Participle, being Adjectival morphological-syntactic operation transposit of transformed sentence, reflects 

(inherits) the relation of this action to grammar object or subject in attributive function and forms new subject-
object relationships of attributive character allowing to specify two functionally grammatical types of 

Participles, both Active and Passive. 
Syntactic relations between two Nouns in izafet phrases (attributive in particular) and relationships between 

Noun and Participle in participial construction (being grammatically objectal) are completely different by their 
functions. This equates to draw a conclusion: izafet model (G.c. + possessive affix) is used in both phrases but 

expresses diverse syntactic relations. 
Differentiation of Participle and finite forms time tags proves that Participle time tag has non-grammar 
character having grammems of morphological categories of verb tense but expresses lexicalized time. 

Categorical semantics, syntactic functions, morphological permanence of attributive forms of Active Participles 
and morphologic word modification paradigm of predicative participial form to – (a)n have adjective character 

and allow define Participle as verbative referring to adjective part of speech. 

Key words: attributive relation, izafet model, morphological category, verbative, adjective, possessive category. 
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ВІДТВОРЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТЕКСТІВ 
ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ 

Боротьба за владу як головний мотив політичної діяльності неможлива без політичної комунікації. 
Успіх політика значною мірою залежить від того, наскільки переконливо прозвучав його виступ. 

Логічність, чіткість і послідовність промови важливі, проте у виступі перед масовою аудиторією не 
меншого значення набуває емоційність, здатність захопити і повести слухачів за собою. У статті 
розглядається політична лексика у перекладацькому аспекті, висвітлюються прийоми відтворення 

мовних засобів експресії сучасного англомовного політичного дискурсу на матеріалі політичних статей, 
розміщених у мережі Інтернет. 

Ключові слова: політичний дискурс, політична лексика, експресивна лексика, ЗМІ, стратегії перекладу. 

Постановка проблеми. У наукових дослідженнях, присвячених політичній лексиці, актуальними є 
питання різних аспектів її перекладу. Даний інтерес зумовлений підвищенням уваги суспільства до 
питань політики, що пояснюється її активним впливом на всі сфери життя соціуму, на долі народів і 
держав, на повсякденне життя й інтереси простих громадян. 

Аналіз основних досліджень з проблеми. Феномен політичного дискурсу цікавить представників 
різних галузей знання, таких як соціологія, культурологія, соціальна психологія, масова комунікація, 
лінгвістика, що вказує на багатоаспектність явища. Одне із питань, яким займається сучасна лінгвістика, 
є вивчення механізмів реалізації функції переконання політичного дискурсу, що передбачає дослідження 
здатності мовних одиниць здійснювати результативний експресивний вплив, спонукаючи цільову 
аудиторію до певних дій. Дана проблема досліджується у працях М. Р. Желтухіна, І. П. Лапінської, 
О. Л. Міхальової, А. С. Плохінова, Н. Феарклау, А. П. Чудінова, О. Й. Шейгал та інших. Отже, 
актуальність окресленої проблеми, її недостатня розробленість зумовили мету нашої публікації, яка 
полягає у висвітленні механізмів відтворення експресивності політичної лексики мови оригіналу 
засобами мови перекладу. Матеріалом дослідження слугували тексти політичного дискурсу, розміщені у 
мережі Інтернет. 

Виклад основного матеріалу. Висловлюючи думку за допомогою мовних засобів, автор 
повідомлення неминуче передає і своє ставлення до предмета чи ситуації. Досить часто таке ставлення є 
суб’єктивним. Тому експресію розглядають як виявлення індивідуальності промовця, що проявляється в 
емоціях і оцінках. Авторська експресія втілюється у доборі мовних засобів і здійснює певний вплив на 
адресата. Експресивність, таким чином, виступає як феномен мовної особистості. 

Необхідно відмітити, що серед лінгвістів немає єдності у розумінні поняття "експресивність". Це 
пов’язано з тим, що як специфічна категорія мови, експресивність являє собою результат синтезу 
декількох базових конотативних аспектів оціночності, емоційності, образності, інтенсивності, які 
репрезентують суб’єктивність змісту відповідної вербальної одиниці. Ш. Баллі, В. Матезіус, 
Р. О. Якобсон ототожнюють поняття "експресивності" й "емотивності". І. В. Арнольд під експресивністю 
розуміє таку властивість тексту чи його частини, яка передає смисл з більшою інтенсивністю і своїм 
результатом має емоційне чи логічне підсилення, яке може бути чи не бути образним [1: 63]. Інші 
дослідники – О. І. Блінова, О. І. Єфімов, В. І. Шаховський та інші, експресивність розуміють як 
категорію більш широку за емотивність. В. А. Чабаненко стверджує: "Все, що служить у мові для 
вираження і збудження емоцій, є експресивним, але не всяка експресивність передбачає емоційну 
реакцію, тобто експресивність як лінгвостилістична категорія ширша за емоційність" [2: 14]. 

Найбільш повно категорія експресивності реалізується у текстах публіцистичного стилю, зокрема у 
публічних виступах, промовах. Сила емоційного впливу слова визначається не тільки об’єктом, про який 
йде мова, і ситуацією виступу, але й тим, хто і як промовляє. 

Політичний дискурс по суті є вираженням усього комплексу взаємовідносин між людиною та 
суспільством, і, отже це явище за суттю своєї функціональності спрямоване на формування у реципієнтів 
певної картини світу. Г. С. Соловей в результаті наукових пошуків визначає політичний дискурс як 
''особливий вид інституціонального дискурсу, детермінований основними критеріями "політичного" і 
базовим лінгвоконцептом ПОЛІТИКА / ПОЛІТИК" [3: 7]. До політичної лексики дослідник відносить 
будь-які одиниці, що мають ознаку "політичний" як у тексті оригіналу, так і в тексті перекладу, тобто 
співвіднесеність з суспільством, публічність, директивність, конфліктність, аксіологічність, 
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експресивність та емотивність, наприклад: primaries, global terrorism, hybrid war, політична свідомість, 
референдум, імпічмент, кланово-олігархічна система тощо. 

У залежності від формально-структурної приналежності, засоби вираження експресивності 
традиційно поділяються на фонетичні, лексичні, словотвірні, морфологічні й синтаксичні. Лексичні 
експресивні засоби представлені експресивно зарядженими словами та сталими виразами, що вже за 
своєю природою несуть у собі позитивну чи негативну оцінність. 

Проаналізувавши праці, присвячені питанню класифікації політичної лексики (О. І. Воробйова, 
Н. О. Рєзникова, Г. С. Соловей, О. І. Шейгал) за перекладознавчого підходу, зазначимо, що у ній 
виділяють: 1) політичні терміни, 2) політичні реалії, 3) політичні символи. Наведемо приклади до 
кожної групи, дібрані з політичних текстів ЗМІ. 

Термінологія слугує засобом спілкування спеціалістів певної галузі та виражає різні поняття. На 
відміну від більшості термінів природничих і технічних наук, політична термінологія має низку 
характерних рис: неточність найменування, емоційно-оцінна конотація, відомість широкому колу носіїв 
мови завдяки вживанню у ЗМІ, відносна стійкість через нечасту появу нових понять в ідеології, 
залучення термінів з інших сфер науки і людської діяльності. 

Термінологічний апарат політичної лексики ЗМІ передає багатогранність, гостроту соціальних 
процесів, є досить різноманітним і залежить від ідеологічної установки автора чи промовця. Політична 
термінологія виступає засобом формування у масовій свідомості відповідної картини світу. Це 
проявляється, наприклад, при найменуванні та інтерпретації фактів і явищ у медійних ресурсах, які 
висвітлюють події в Україні в 2013–2016 роках. Описуючи події, пов’язані з Кримом, англомовні та 
українські ЗМІ вживають таку експресивну лексику, як Putin’s takeover of Crimea, a blatant land grab, 
Russia’s military led annexation of the Crimean peninsula from Ukraine (BBC), анексований Росією 
український Крим (Крим. Реалії), окупований Крим, звільнення півострова (Правда тут), окупаційна 
влада Криму (tsn.ua), що має яскраво виражену негативну конотацію, моделює у свідомості аудиторії 
образа ворога і вказує на протиправність дій Росії. Саме тому у російських ЗМІ використовуються 
терміни присоединение Крыма к России и вхождение Крыма в состав России (Известия, life.ru, 
Газета.ru), які не суперечать офіційній позиції влади і формують образ країни-визволителя. 

Складність при перекладі політичних термінів полягає в їх багатозначності, яка відрізняється від 
багатозначності інших слів. Якщо значення багатозначного слова, яке належить до інших семантичних 
полів, стає зрозумілим у контексті, то значення політичного терміна доволі часто залишається розмитим. 

Окрім політичних термінів у структурі політичної лексики виділяються політичні реалії. Необхідно 
зазначити, що кордони між цими групами є доволі нечіткі. З однієї сторони, політична термінологія 
характеризується зв’язком з певною ідеологією, з іншої сторони, частиною реалій є ті чи інші політичні 
терміни. Ідеологічна спрямованість слів-реалій іноді закладена у словникових дефініціях, проте частіше 
ідеологічна конотація реалізується у мовленні, де окрім інформації загального характеру міститься 
соціальна інформація. Слова-реалії – це своєрідні орієнтири, що відсилають до певного суб’єкта 
політики і слугують ознакою прихильності політика до певної ідеології. Прикладом реалій можуть бути 
наступні: President, Vice President, Secretary of State, the White House, Bill of Rights, Congress 
(використовувались у виступах Джорджа Буша), Верховна Рада. 

Дана група політичної лексики відносно стабільна, її рухливість пов’язана зі змінами, що 
відбуваються в політичному устрої держави. За появи нових реалій, відповідно, виникає необхідність у 
нових назвах, і навпаки, коли якісь реалії перестають існувати, зникають і лексичні одиниці, що їх 
позначали. 

Політичні символи, як правило, несуть конотативне навантаження, здатні викликати колективні 
емоції. Досить часто вони використовуються як слова-лозунги, ключові слова політичних текстів. 
Експресивну конотацію дані слова отримують як у певному політичному, так і в стилістичному 
контексті. 

Головною цінністю сучасних демократичних суспільств є свобода. Прикметник "free" та іменник 
"freedom" набувають для громадян і керівників цих держав ідеологізоване значення. Вживання цих слів 
дозволяє політичним діячам висловити свою відданість основним принципам демократичної держави: 
"Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward, and freedom will be defended" 
(George W. Bush) [4]. 

Аналіз перекладів англомовної преси засвідчує, що перекладачі використовують різні прийоми 
відтворення англійської політичної лексики українською мовою. Найуживанішими з них є наступні: 

– транслітерація: Tony Blair is back in the bully pulpit [5]. – Тоні Блер знову виступає в ролі 
задиркуватого промовця (тут і далі переклад С. Б. Моркотуна); 

– транслітерація з коментарем перекладача: David Miliband is expected to be appointed to a "top" US 
government position if Hillary Clinton becomes president in January 2017, it was reported on Thursday [6]. – У 
четвер було повідомлено, що Девіда Мілібенда, колишнього міністра іноземних справ Великобританії, 
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можливо, буде призначено на одну з найвищих посад в уряді Сполучених Штатів, якщо Хіларі Клінтон 
стане президентом у січні 2017 року; 

– калькування: New Labour was the dominant political force in the UK for more than a decade, but even its 
biggest devotees proclaim it over [7]. – Упродовж більш ніж десяти років Нові Лейбористи були 
домінуючою політичною силою у Великобританії, проте навіть найбільш віддані їх послідовники 
оголосили про кінець цього періоду в історії партії. 

– описовий переклад: Perhaps Tony Blair’s hastily convened Downing Street summit on asylum and 
immigration policy, held on Tuesday in the wake of last week’s ministerial resignation and a swathe of further 
embarrassing newspaper revelations, will serve some useful purpose [8]. – Можливо, спішно скликаний Тоні 
Блером саміт у Міністерстві закордонних справ Великобританії з питань політики надання притулку 
й імміграційного курсу, проведений у вівторок в результаті відставки міністрів минулого тижня, а 
також низка подальших газетних викриттів, принесе певну користь. 

На основі аналізу випадків використання транслітерації, калькування й описового перекладу, можна 
зробити висновок, що ці способи відтворення англійських політичних реалій є достатньо ефективними за 
умови, що перекладачу вдається висловити засобами мови перекладу найсуттєвіші ознаки й 
найважливіші у даному контексті компоненти значення поняття, що перекладається. 

Необхідно відмітити наступне: у сучасній політиці відбуваються значні перетворення, що засвідчує 
відмову від дотримання стереотипів, усталеної картини світу, застарілих оцінок. Політичні зміни 
зумовлюють виникнення політичних неологізмів і оказіоналізмів, які створюють певні труднощі 
перекладачу. Неологізми в подальшому можуть увійти до лексичного складу мови і фіксуються у 
словниках, наприклад red state, blue state, swing state, multipolar world, 9 / 11, реприватизація. 
Оказіоналізми, найчастіше, залишаються надбанням мовлення, наприклад: How will Brexit affect your 
finances? (BBC News); У наземних операціях сербські війська зможуть протистояти силам НАТО 
ефективніше, ніж у повітрі. Це може призвести до афганізації, тобто затягування конфлікту (Україна 
і світ сьогодні). Їх переклад вимагає від перекладача творчих прийомів, наприклад, утворення авторських 
аналогів. 

Скориставшись перекладознавчою класифікацією політичної лексики, серед нових одиниць можна 
виділити політичні новотерміни (demilitarization, remilitarization, брифінг, вотум), новореалії (sit-down 
protest, скандалотворець), новосимволи (grexit, rogue states, державотворення, новонезалежна держава). 
При перекладі текстів з новими лексичними одиницями необхідно намагатись зберегти політичну 
семантику, новизну і статус кожної одиниці. Проте, у більшості випадків дотримання всіх умов при 
перекладі видається неможливим, тому перекладач має вирішити чим він нехтує й обрати відповідні 
способи перекладу. 

Проаналізувавши праці дослідників політичного дискурсу (Р. Водак, Г. Вудвард, Д. Грейбер, 
В. З. Дем’янков, Р. Дентон, Г. С. Соловей, О. І. Шейгал) зазначимо, що основними функціями політичної 
статті є аксіологічна, апелятивна, емотивна, експресивна і фатична. При перекладі політичної лексики 
для збереження її експресивності можуть використовуватись політичні терміни, реалії та символи. 
Відтворення політичних текстів у різних лінгвокультурних традиціях передбачає власне переклад чи 
адаптування тексту. Збереження або зміна лексичними одиницями свого статусу (термін – реалія – 
символ) впливають на збереження або зміну типу перекладеного тексту (переклад чи адаптація). 
Відповідно, якщо текст створюється у близькоспоріднених лінгвокультурах, лексичні одиниці 
відтворюються переважно одиницями того самого статусу: термін – терміном, реалія – реалією, символ – 
символом. У разі приналежності тексту до віддалених лінгвокультур, статус лексичних одиниць у 
перекладі може змінюватись, що призводить до підсилення чи послаблення мовної етноспецифічності 
[3: 9–11]. Наприклад, статус реалії "Правий сектор" змінився на статус символу радикального 
українського націоналістичного руху як для україномовної, так і для англомовних культур. У текстах 
ЗМІ використовується транслітерація даної лексеми "Pravy Sektor" або комбінована реномінація, що 
поєднує транслітерацію та буквальний переклад – "Pravy Sektor (Right Sector)" (The Telegraph). Завдяки 
ЗМІ іншокультурний комунікант побачив і пережив події в Україні 2013–2016 років практично 
синхронно з українцями. Ці події стали емблематичними як для України, так і для інших країн. Таким 
чином, лексема "Правий сектор" в англійській мові не встигла пройти традиційно довгий етап 
покомпонентного перекладу, а майже відразу почала перекладатися графічною калькою без коментарів і 
конкретизаторів й набула статусу символу. 

Будь-який дискурс, зокрема і політичний, за своїм характером спрямований на навіювання, враховує 
систему поглядів потенційного інтерпретатора з метою модифікувати наміри, думки і мотиви дій 
аудиторії. Як зазначав А. Шопенгауер, мистецтво переконання полягає в умілому використанні ледь 
помітно дотичних понять людини. Завдяки цьому відбуваються несподівані переходи від одних 
переконань до інших, іноді всупереч очікуванням промовця [9: 58]. 

Підводячи підсумки, можна зробити наступний висновок: розуміння політичного дискурсу 
передбачає знання фонy, очікувань автора й аудиторії, прихованих мотивів, що існують в конкретну 
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епоху. Незважаючи на прагнення перекладачів дотримуватись чіткості, точності й однозначності при 
перекладі, вибір лексичних одиниць обумовлюється суспільно-політичним курсом країни, стратегіями 
висвітлення подій у ЗМІ, світоглядом громадян і набором засобів для досягнення поставлених цілей. 

Дослідження шляхів та способів відтворення ідей, суджень засобами цільової мови у перекладі дають 
змогу висвітлити закономірності передачі значень у кожній з мов та можливості й умови їх збереження; 
виявити чинники, які впливають на відтворення імпліцитної інформації першотвору у перекладі. 
Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у необхідності проводити порівняльні дослідження 
україно й англомовних медійних дискурсів, результати яких знайдуть своє застосування в створенні 
двомовного інформаційного порталу суспільно-політичної термінології. 
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Моркотун С. Б. Воспроизведение экспрессивности лексических единиц при переводе текстов 
политического дискурса. 

Борьба за власть как главный мотив политической деятельности невозможна без политической 
коммуникации. Успех политика в значительной степени зависит от того, насколько убедительно 
прозвучало его выступление. Логичность, четкость и последовательность речи важны, однако в 
выступлении перед массовой аудиторией не меньшее значение приобретает эмоциональность, 

способность увлечь и повести слушателей за собой. В статье рассматривается политическая лексика в 
переводческом аспекте, освещаются приемы воспроизведения речевых средств экспрессии современного 
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англоязычного политического дискурса на материале политических статей, размещенных в сети 
Интернет. 

Ключевые слова: политический дискурс, политическая лексика, экспрессивная лексика, СМИ, стратегии 
перевода. 

Morkotun S. B. Reproduction of Expressiveness of Lexical Units Translating Texts of Political Discourse. 

The power struggle as the main motive of political activity is impossible without political communication. A 
politician’s success largely depends on how convincingly his speech sounded. The speech consistency, clarity 
and sequence are important, but in the speech to a mass audience of no less importance is emotionality, the 

ability to inspire and involve the audience. The article deals with the political lexicon in the translation aspect, 
techniques of reproduction of linguistic means of expression of the modern English political discourse on the 

material of political articles posted in the Internet. 
The expression is treated as the demonstration of a speaker's personality, which is manifested in emotions and 

assessments, is realized through language means and has an effect on a recipient. Political discourse is the 
display of the whole complex of relations between the individual and society. Thus the expression of political 

texts is aimed at the formation of recipients’ defined picture of the world. 
The analysis of works on the issue of the classification of the political lexicon within the framework of the 

translation approach indicates that it contains political terms, realities, symbols, new terms, new realities, and 
new symbols. Translating this lexicon the following techniques are used: transliteration, transliteration and 

explication, loan translation, and descriptive translation. 

Key words: political discourse, political lexicon, expressive lexis, the media, translation techniques. 
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СЕМАНТИЧНІ ПОЛЯ ЛЕКСЕМ РІД, НАРОД, НАЦІЯ, МОВА У СПРИЙМАННІ СТУДЕНТІВ 
НЕФІЛОЛОГІЧНОГО ВНЗ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ МОВИ 

У статті йдеться про специфіку сприймання студентами нефілологічного ВНЗ лексем рід, народ, нація, 
мова на сучасному етапі розвитку мови. Матеріал статті базується на результатах асоціативного 
експерименту, в якому взяли участь 100 студентів Житомирського національного агроекологічного 
університету. Автори статті пропонують власне бачення ментального та ґендерного аспектів 

сприймання молодими людьми слів-стимулів рід, народ, нація, мова. 

Ключові слова: асоціативний експеримент, асоціативний ряд, семантичне поле, семантичне ядро, 
лексема, рід, народ, нація, мова, національне самоусвідомлення, ментальність, ґендерні відмінності. 

Постановка проблеми. До написання цієї статті нас спонукали два чинники: І – досвід роботи зі 
студентами, який засвідчує поступову зміну системи цінностей молодих людей, та ІІ – події, що 
сколихнули свідомість українців у 2013–2014-му роках. Нас цікавило: чи вплине якимось чином 
становище в країні на традиційне сприймання таких лексем, як рід, народ, нація, мова, та чи зміниться 
внаслідок цього множина усталених значень цих лексем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми стану та розвитку мови в суспільстві є об’єктом 
дослідження соціо- та психолінгвістики. Дослідженням таких впливів на мову займаються 
психолінгвістика та соціолінгвістика, обираючи асоціативний експеримент як метод. Як зазначає 
О. Денисевич, у ХХ ст. лінгвістом А. Тумбом та психологом К. Марбе було доведено, що вербальна 
асоціація є не тільки психологічним, а й лінгвістичним явищем, адже в ході її дослідження, в більшості 
випадків, інформатори реагували на слово-стимул словом тієї ж частини мови, до якої належав стимул: 
на прикметники – прикметниками, на прислівники – прислівниками тощо [1: 336]. Асоціативний 
експеримент використали також О. Горошко у вивченні ґендерної специфіки засвоєння та вираження 
мови [1: 335], Д. Терехова під час дослідження особливостей типології вербальних асоціацій [1: 335], 
О. Холод у вивченні особливостей жіночої та чоловічої мовленнєвих картин світу [1: 335], О. Денисевич 
у дослідженні рекламної лексики в мовній картині світу українців [2: 189–195; 3: 270–276]. У цих 
дослідженнях філологи на основі отриманих даних в ході асоціативного експерименту аналізують мовну 
форму, якої набуває слово-стимул в процесі асоціювання, а в центрі їх уваги – мовні фактори [1: 334]. 

Мета статті – описати специфіку сприймання студентами нефілологічних спеціальностей ВНЗ лексем 
рід, народ, нація, мова на сучасному етапі розвитку мови. Поставлена мета передбачає виконання таких 
завдань: 

- провести асоціативний експеримент; 
- у множині отриманих асоціацій окреслити семантичні поля лексем рід, народ, нація, мова; 
- описати специфіку сприймання цих лексичних одиниць студентською молоддю на сучасному 

етапі, зважаючи на ґендерні відмінності. 
Предмет дослідження – специфіка сприймання лексем-стимулів рід, народ, нація, мова студентами 

нефілологічного ВНЗ. 
Об’єкт дослідження – семантичні поля лексем-стимулів рід, народ, нація, мова. 
Методи дослідження – експериментальний, статистичний, метод аналізу та інтерпретації даних. 
Виклад основного матеріалу. Оскільки мова – це не лише знакова система, а й соціальне явище і 

засіб спілкування, накопичення, зберігання та передачі суспільством знань, то суспільство і зміни, що 
відбуваються в ньому (соціальні, економічні та культурні) не можуть не чинити впливу на різні мовні 
рівні. Асоціативний експеримент дає можливість побудувати семантичну структуру слова, є цінним 
матеріалом для вивчення психологічних еквівалентів тих значень, що утворюють семантичне поле слова-
стимулу, розкриває об’єктивно існуючі в психіці носія мови семантичні зв’язки слів. З огляду на мету 
нашого дослідження, для нас це важливо. 

В експерименті взяли участь 100 студентів І і ІІ курсів Житомирського національного 
агроекологічного університету напрямів підготовки "Правознавство", "Екологія", "Агрономія" та 
"Геодезія"), серед яких була однакова кількість представників жіночої і чоловічої статі (з метою 
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підвищення достовірності результатів). Для проведення експерименту були підготовлені опитувальники 
– бланки, в які вже були вписані лексеми-стимули рід, народ, нація, мова, навпроти яких потрібно було 
написати ряд асоціацій. Семантичні поля цих слів у свідомості українців, логічно, мали б мати множину 
спільних значень. Нас цікавило, які саме значення складають цю множину, тобто до яких саме понять 
звертається свідомість молодої людини під час сприймання тієї чи іншої лексеми-стимулу. 

Під час експерименту було встановлено, що лексема рід у студентів асоціюється здебільшого із 
такими поняттями, як сім’я, родина, рідні, покоління, предки, батьки, нащадки. Такого типу асоціації 
відображають семантику самого поняття "Рід", тому їх умовно можна назвати "семантичними". 
Натомість, асоціації душа, тепло, ти не один, приналежність (причетність), гордість, величність, 
мужність, незламність пов’язані із емотивною та моральною сферами та містять у собі психологічний і 
морально-етичний аспекти. Це дає право назвати їх "психологічними" та "соціокультурними". Асоціація 
Україна, яка зацікавила нас в аспекті її зв’язку із поняттям "Патріотизм", займає з-поміж інших 
асоціацій 1 %, що свідчить про незначне пов’язування молодими людьми у свідомості понять "Рід" та 
"Україна". Цікаво, що дівчатами було дано 2 асоціації – жіночий, чоловічий, середній рід, які стосуються 
суто лінгвістичного аспекту значення слова-стимулу рід. Проте, нас більше цікавили не поодинокі 
асоціації, а ті, що повторюються у різних піддослідних. Так, наприклад, і дівчата, і хлопці, однаково 
активно (найбільша кількість асоціацій) асоціюють лексему рід із такими значеннями, як сім’я, родина, 
рідні, тоді як із поколінням лексема рід більше асоціюється чомусь у хлопців, ніж у дівчат. До того ж, 
серед дівчат є певний відсоток тих, у кого слово-стимул рід не викликало ніяких асоціацій (!), що на наш 
погляд, для жінок є неприродним. Натомість, у хлопців слово рід завжди із чимось асоціюється. Також 
цікавим є те, що лексема рід в однаковій мірі асоціюється із продовженням роду і у дівчат, і у хлопців. 
Як видно з діаграми, для дівчат рід – це, насамперед, сім’я, родина, родичі, предки і нащадки (в останніх 
асоціаціях наявні часові аспекти – минуле, майбутнє. Для хлопців рід – це сім’я, родина, родичі, 
покоління, прадіди (минуле), батьки (знову ж таки, попереднє покоління). Відмінність сприймання 
лексеми рід у дівчат і хлопців, таким чином, полягає у тому, що дівчата підсвідомо пов’язують поняття 
роду однаково із минулим і майбутнім, в той час як хлопці частіше, ніж дівчата, пов’язують його із 
минулим, зі старшими поколіннями (прадіди, батьки). 
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Рис. 1. Найуживаніші асоціації до слова-стимулу рід 

 
Тлумачний словник української мови пропонує такі значення лексеми рід: 1) форма спільності людей 

за первіснообщинного ладу, господарське і соціальне об’єднання кровних родичів; 2) ряд поколінь, що 
походять від одного предка; 3) вид, тип чого-небудь; 4) біол. група тварин або рослин, що об’єднує 
близькоспоріднені види; 5) лог. поняття, що включає в себе ряд менш загальних, видових понять; 
6) лінгв. граматична категорія, властива іменникові багатьох мов [4: 1225]. Натомість словник-довідник 
В. Жайворонка фіксує в українській етнокультурі такі значення лексеми рід: 1) (з великої літери Рід = 
Род): у дохристиянських віруваннях – бог життя, долі, талану, суду-присуду, зачинатель усього живого; 
2) (з малої літери) ряд поколінь, що походять від одного предка [5: 500–501]. Таким чином, асоціації 
студентів семантично ближчі до другого значення слова рід, яке подають обидва словники – ряд 
поколінь, що походять від одного предка. Інші, пропоновані словником значення, крім 6-го (граматична 
категорія роду: чоловічий, жіночий,середній), залишилися поза увагою молодих людей. Семантичне ж 
ядро лексеми рід, з точки зору сприймання її студентами, складають такі значення: сім’я, родина, рідні, 
покоління, тобто сукупність осіб, пов’язаних кровним зв’язком. Саме із значенням кровної спорідненості 
дослідники Ю. Макарець і О. Сліпчук пов’язують зміст концепту РІД у дослідженні специфіки його 
функціонування в мовній картині світу українців [6: 78].  
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З лінгвістичної точки зору, слово-стимул рід – іменник, що спонукає до продукування асоціацій-
іменників сім’я, родина, покоління, предки, батьки, нащадки, душа, Україна (40 % усіх асоціацій до 
слова), словосполучень іменника або займенника із дієсловом або прикметником (продовження роду, 
родовідне дерево, ти не один, передавання знань) (20 %), прикметника теплий (10 %) та іменників 
прикметникового походження рідні, незламність, мужність, величність, гордість, приналежність, 
причетність (35 %). Як бачимо, найбільшу частотність утворення мають асоціації-іменники. 

Діаграма на Рис. 2 показує, що найближчими за значенням до лексеми народ у свідомості студентів є 
лексеми люди, український, нація. 
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Рис. 2. Найчастіше вживані асоціації до лексеми-стимулу народ 

 
Таку ж семантику лексеми народ подає і тлумачний словник української мови: 1) населення держави, 

жителі країни; 2) форма національної та етнічної єдності (нація, народність); 3) взагалі люди, переважно 
у великій кількості; певна кількість людей, які мають що-небудь спільне (у поведінці або зовнішньому 
вигляді) [4: 733]. В українській етнокультурі лексема народ=нарід також виступає у значенні етнічної 
та національної єдності людей (етнос, народність, нація); єдності людей, що проживають у тій чи іншій 
країні незалежно від національності; оточення [5: 386]. Якщо взяти до уваги найбільш часто продуковані 
хлопцями асоціації, то семантичне ядро лексеми народ виглядає так: люди-український-громада-єдність. 
У дівчат маємо такий асоціативний ряд: люди-український-нація-єдність. Із множини отриманих 
асоціацій, проте, не можна виключати також ''одиничні'' асоціації, дані один раз однією особою, оскільки 
вони, на відміну від часто вживаних асоціацій, зачіпають дещо іншу площину значень, наприклад тих, 
що пов’язані із психоемоційною сферою та морально-етичними установками особистості піддослідних, а 
також частково відображають національно-історичний та культурно-міфологічний аспекти української 
ментальності. Так, одиничними асоціаціями на слово-стимул народ є патріотизм (морально-етич.); 
вічний, славетний, розумний, багатство, (міфолог., ментальн.); легко маніпулювати, ти не один 
(психолог.); українське село (нац.-істор.), дані хлопцями, та сильний, незламність, величний (міфолог., 
ментальн.); вечорниці (культ.-істор.); українці (нац.-істор.), дані дівчатами. З-поміж одиничних асоціацій 
важливими, на наш погляд, є ті, які відображають розуміння самої суті лексеми народ на сучасному етапі 
розвитку української мови й українського суспільства, охоплюючи політичне тлумачення слова народ як 
терміну в соціології, політології тощо. Так, у представників чоловічої статі одиничні асоціації на слово-
стимул народ пов’язані із суто політичною площиною: спільність інтересів, єдина держава, єдина 
економіка. Натомість, у свідомості представниць жіночої статі лексема народ пов’язується не так з 
політичною сферою життя суспільства (народу), як із соціокультурною: громадяни, культура. Слово-
стимул народ (іменник чол. роду однини) найчастіше викликає асоціації-іменники люди, українці, 
громадяни, громада, Україна, нація, сім’я, родина, незламність, патріотизм, єдність, культура, 
вечорниці, багатство (54 % усіх асоціацій до слова), прикметники український, величний, вічний, 
славетний, сильний, розумний (23 %) та словосполучення єдина держава, єдина економіка, спільна мета, 
спільність інтересів, українське село, легко маніпулювати (23 %). 

З-поміж асоціацій, даних студентами до слова-стимулу нація, найуживанішими є народ, спільність 
(інтересів, території), люди, український, українці, незламність, жагучий, нестримний (див. Рис. 3). 
Чим були викликані одиничні асоціації російський, братерство і майбутнє без окремого дослідження 
сказати важко. Ми припускаємо, що однією із можливих причин появи таких асоціацій є розуміння 
ситуації в країні (експеримент проводився восени 2014 року) і вплив засобів ЗМІ, які у своїх 
повідомленнях часто оперували такими поняттями, як "Братерство", "Український народ" та "Українська 
нація", "Російський народ" і "Російська нація", "Майбутнє народу / нації" тощо.  
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У лінгвістичному аспекті сприймання лексеми нація цікавим є те, що значна частина асоціацій (39 % 
від усіх даних на цей слово-стимул) є прикметниками, одні з яких (43 % прикметників) позначають 
національну приналежність (українці, українська, російська), а інші (57 % прикметників) окреслюють 
психологічний аспект сприймання лексеми-стимулу нація (жагучий, нестримний, велична, сильна). 
Решта (61 %) асоціацій, даних на слово-стимул нація, є іменниками народ, люди, майбутнє, братерство, 
самосвідомість, українці, добробут (39 %), іменниками прикметникового походження єдність, 
незламність (11 %) та словосполученнями іменників з прикметниками спільна територія, спільність 
інтересів (11 %). 

Оскільки описані вище три слова-стимули є семантично близькими один до одного, то з-поміж 
асоціацій, даних на ці слова-стимули, має бути певна кількість спільних для двох з них чи усіх трьох. 
Так, наприклад, до слів-стимулів рід і народ студентами були дані однакові асоціації сім’я, родина, рідні, 
що водночас становлять семантичними домінанти цих двох слів-стимулів (сім’я-родина-рідні). 
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Рис. 3. Найчастіше вживані асоціації до лексеми-стимулу нація 

 
Спільними асоціаціями слів-стимулів народ і нація виявилися люди, український, єдність 

(спільність), які становлять семантичну домінанту лексеми нація. В асоціативних рядах лексем-стимулів 
рід та нація близькими за змістом виявилися асоціації нащадки і майбутнє, чим окреслили зв’язок 
понять "Рід" і "Нація" у свідомості піддослідних із майбутнім. Що ж до спільних асоціацій до усіх трьох 
лексем-стимулів, то ними виявилися часто уживані асоціації до слів-стимулів народ і нація та одиничні – 
до слова-стимулу рід: 

народ – незламність, величний, український, сильний, спільність; 
нація – незламність, велична, український, українці, сильна, спільність (території, інтересів); 
рід – незламність, величність, Україна, мужність, ти не один (разом із кимось, спільно).  
Важливими асоціаціями до слів-стимулів народ і нація, на наш погляд, є український та українці: 

якщо народ – то український; якщо нація – то українська (українці). Асоціація люди виявилася спільною 
лише для слів-стимулів народ і рід і чомусь не була дана молодими людьми на слово-стимул нація. 
Незначний відсоток, порівняно із асоціацією український, має також асоціація російський, дана на слово-
стимул нація. Слід зауважити, що якщо асоціацією український молоді люди відповідають на два слова-
стимули, – народ і нація, – то асоціацією російський – лише на слово-стимул нація. З діаграми видно, що 
слово-стимул нація сприймається як народ, натомість народ як нація чомусь не сприймається.  

Звісно, що нас як філологів найбільше цікавили результати асоціативного експерименту з лексемою-
стимулом мова. Мова, як відомо, завжди національна. Тому ми очікували продукування піддослідними 
стосовно цього слова-стимулу асоціацій на зразок український, українець, народ, єдність тощо. Проте, 
результати експерименту виявилися дещо іншими (див. Рис. 4). Розташувавши найчастіше уживані 
асоціації відповідно до їх кількості, отримаємо такий асоціативний ряд: мова – спілкування, українська, 
рідна, милозвучна, пісня, Україна, душа, книжка, унікальність, самосвідомість, з-поміж яких перших 4 – 
спілкування, українська, рідна, милозвучна – утворюють семантичне ядро поняття ''Мова'' у сприйманні 
його студентами, а наступні 6 – пісня, душа, Україна, книжка, самосвідомість, унікальність – 
доповнюють асоціативне поле лексеми-стимулу, окреслюючи, специфіку сприймання цього поняття 
молодими людьми на сучасному етапі. 
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За словником-довідником В. Жайворонка, лексема мова має такі значення: 1) здатність людини 
говорити, висловлювати свої думки; 2) мовна система, характерна для того чи того народу, етносу, 
словесний продукт певного етносу; мова образна і анімістична, виступає щедрим джерелом для 
розкриття етнокультури в усіх її проявах; 3) мовлення, розмова, спрямовані на спілкування з іншими 
[5: 371–372]. Значення лексеми мова у тлумачному словнику співпадають із 1-м і 3-м варіантами 
тлумачення її словником-довідником В. Жайворонка, а стосовно 2-го варіанту значення є такі 
відмінності: мова – сукупність довільно відтворюваних загальноприйнятих у межах даного суспільства 
звукових знаків для об’єктивно існуючих явищ і понять, а також загальноприйнятих правил їх 
комбінування у процесі вираження думок [4: 682]. 
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Рис. 4. Найчастіше вживані асоціації до лексеми-стимулу мова 

 
Таким чином, семантичне ядро лексеми мова, яке було окреслене під час експерименту, охоплює 

лише два варіанти із трьох запропонованих обома словниками значень, відображених в асоціаціях 
спілкування та українська (рідна), натомість такі її значення, як здатність говорити та культура народу 
(етнокультура), система знаків у семантичних рядах піддослідних не трапляються. 

Отже, у свідомості молодих людей мова асоціюється насамперед із такими поняттями, як 
"Спілкування", з національною приналежністю (асоціація український), з колом тих реалій, що 
утворюють, так би мовити, рідний простір (асоціація рідна), тим самим підкреслюючи вагоме значення у 
свідомості сучасної молоді саме рідної мови. Асоціація милозвучна може здатися на перший погляд 
буквальною, бо українську мову часто називають милозвучною та вже тривалий час популяризують цей 
її мовний статус. Проте, слід зауважити, що лексемою-стимулом не було поняття "Українська мова", а 
лише мова, тобто будь-яка, мова як явище взагалі, безвідносно до будь-якої національності. На наш 
погляд, студенти майже в рівній кількості (3 % дівчат і 2 % хлопців) дали асоціації милозвучна з тієї 
самої причини, що й асоціації українська та рідна: у свідомості піддослідних мова – це, насамперед, 
рідна мова, українська, а відтак і милозвучна та солов’їна, адже цей епітет через його часте вживання 
вчителями-словесниками на означення саме української мови ще в період навчання у школі міг 
закріпитися у свідомості як сталий епітет, вживаної стосовно української мови. Якщо ж узяти кількість 
асоціацій (32), що складають семантичне ядро лексеми-стимулу мова за 100 %, то частка асоціації 
милозвучна – це 15 %, українська – 25 %, рідна 25 %, спілкування – 34 %. Оскільки переважна більшість 
наших студентів – це вихідці із сіл, то для них рідною є саме українська мова. Це дає підстави вважати, 
що насправді відсоток піддослідних, котрі пов’язують лексему мова саме з українською мовою ще 
більший. Асоціацію пісня продукували двоє піддослідних різних статей з тією лише відмінністю, що 
дівчина-піддослідна, на відміну від хлопця-піддослідного, пов’язує лексему мова не просто з піснею, а з 
піснею матері. Одиничні ж асоціації на слово-стимул мова такі: унікальність, талант, книжка, краса, 
важко вивчити, самосвідомість, Україна. Гадаємо, що аналізувати їх більш детально немає потреби, 
оскільки асоціативні пари мова – Україна, мова – самосвідомість, мова – унікальність, мова – краса, 

84 



Філологічні науки. Випуск 1 (85). 

мова – книжка, мова – талант, мова – важко вивчити говорять самі за себе і є доволі прозорими в 
аспекті їх семантичного навантаження.  

Лінгвістичні особливості асоціацій до слова-стимулу мова така: 50 % даних на це слово асоціацій 
становлять іменники спілкування, краса, талант, книжка, унікальність, самосвідомість, багатство, 
незламність, душа, Україна, пісня; 27 % – прикметники рідна, милозвучна, українська, солов’їна, багата, 
іноземна; 23 % – словосполучення єдність мови, єдність звичаїв, мамина пісня, перше слово, складно 
вивчати. 

Результати дослідження дозволяють зробити такі висновки: найбільшою різноманітністю даних 
асоціацій вирізняється слово-стимул народ (26 різних асоціацій). До слова-стимулу мова було дано 22 
різні асоціації, до слова-стимулу рід – 20, до слова-стимулу нація – 18. Можливо, найменше асоціацій 
дано на слово, суть якого для учасників експерименту зрозуміла менше, ніж інших слів-стимулів, або 
через те, що зміст поняття, яке позначає лексема стимул (у нашому випадку – нація) не має особливої 
ваги у їх системі цінностей. 

З огляду на ґендерний аспект отриманих в результаті дослідження асоціацій, можемо говорити про 
такі відмінності у сприймані запропонованих лексем-стимулів дівчатами й хлопцями: 

дівчата 
- порівняно з хлопцями, переважає частотність асоціації нащадки до слова-стимулу рід, 

окреслюючи своєрідний семантичний вектор у майбутнє; 
- у 4 % опитаних дівчат слово-стимул рід не викликала ніяких асоціацій; 
- дівчатам властиве майже тотожне сприймання лексем народ і нація: народ у дівчат асоціюється 

із нацією, а нація – із народом; спільними асоціаціями у сприйманні обох лексем дівчатами стали люди, 
українці, єдність; 

- частотність асоціації українська стосовно слів-стимулів нація і мова у дівчат значно більша; 
- лексему мова дівчата, на відміну від хлопців, пов’язують також зі значеннями душа, Україна; 
- спільна для обох статей піддослідних асоціація пісня у дівчат вжита з означенням – пісня 

матері; 
хлопці 
- на відміну від дівчат, слово-стимул рід у хлопців завжди із чимось асоціюється; 
- у сприйманні хлопцями лексеми рід простежується її смислове тяжіння до минулого;  
- хлопці асоціюють народ більше із громадою, ніж з нацією; 
- лексема-стимул нація викликала у хлопців більш активне продукування асоціацій, ніж дві 

попередні, що особливо видно по кількості таких асоціацій спільність (інтересів, території), 
незламність, жагуча, нестримна, яка значно перевищує кількість продукованих дівчатами асоціацій; 

- до слова-стимулу мова хлопці, на відміну від дівчат, частіше дають асоціацію рідна, ніж 
українська; 

- лексему мова хлопці, на відміну від дівчат, пов’язують також зі значеннями унікальність, 
самосвідомість, книжка. 

Завдяки отриманим результатам вимальовується ментальний ''портрет'' учасників експерименту. 
Проте, описувати його тут, гадаємо, буде зайвим, оскільки представлена у статті інформація прямо й 
опосередковано розкриває особистісні характеристики піддослідних. До того ж, такий опис більш тяжіє 
до сфери наукових інтересів психологів та соціологів.  

Отже, із множини отриманих асоціацій нами були виокремлені семантичні поля лексем-стимулів: 
рід – сім’я, родина, рідні, покоління, нащадки, предки, продовження роду (дівчата); 
сім’я, родина, рідні, покоління, предки,батьки, продовження роду (хлопці); 
народ – люди, український, нація, єдність,Україна, сім’я, родина, рідні (дівчата); 
люди, український, єдність, громада, нація (хлопці); 
нація – народ, люди, український, спільність (дівчата); 
народ, спільність інтересів, люди, незламність, жагучий, нестримний (хлопці); 
мова – спілкування, українська, рідна, милозвучна, душа, пісня матері (дівчата); 
спілкування, рідна, українська, милозвучна, унікальність, самосвідомість, книжка (хлопці). 
На наш погляд, слова-асоціації номінують поняття, що є складовими національного 

самоусвідомлення й ментальності учасників експерименту (єдність, братерство, гордість, незламність, 
сила, велич, розум, жагучий, вічний, нестримний, спільність інтересів, звичаїв і території, мужність, 
патріотизм), дають можливість виділити семантичні домінанти у сприйманні лексем-стимулів, а відтак і 
визначити семантичні акценти понять, позначуваних лексемами-стимулами, що є важливими для самих 
студентів (сім’я, мати, родина, рідні, продовження роду, майбутнє, Україна, український, предки, 
нащадки, покоління, добробут, культура, люди, громада, народ, нація, пісня, душа) для піддослідних а 
також окреслюють специфічні риси та ґендерні особливості сприймання лексем-стимулів студентською 
молоддю на сучасному етапі розвитку української мови та українського суспільства. 
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Прищепа Е. П., Плечко А. А. Семантические поля лексем род, народ, нация, язык в восприятии 
студентами нефилологического ВУЗа на современном этапе развития языка. 

В статье идет речь о специфике восприятия студентами нефилологического ВУЗа лексем род, народ, 
нация, язык на современном этапе. Материал статьи базируется на результатах ассоциативного 

эксперимента, в котором приняли участие 100 студентов Житомирского национального 
агроэкологического университета. Авторы статьи предлагают собственное видение ментального и 

гендерного аспектов восприятия молодыми людьми слов-стимулов род, народ, нация, язык. 

Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, ассоциативный ряд, семантическое поле, 
семантическое ядро, лексема, род, народ, нация, язык, национальное самосознание, ментальность, 

гендерные отличия. 

Pryshchepa O. P., Plechko A. A. The Perception of Semantic Fields of Lexemes Family, People, Nation, 
Language by the Students of Non-Philological Higher Education Institution on the Modern Stage of 

Language Development. 

The article reveals peculiarities of the perception of lexemes family, people, nation, language by the students of 
non-philological higher education establishment on the modern stage of language development. The material 
represented is based on the results of associative experiment conducted in Zhytomyr National Agroecological 
University with the participation of 100 students. The authors of the article suggest their own vision of mental 

and gender aspects of interpreting by young people such words-stimuli as family, people, nation, language. The 
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research proves that the perception of such lexemes as family, people, nation, language by the students of non-
philological higher education establishment has the gender as well as cultural and mental differences related to 
the environmental influence and general cultural level of the young people development. The research also gives 

an opportunity to observe the patriotic attitude of modern Ukrainian youth. 
In authors’ judgment, the word associations nominate concepts that are constituents of national consciousness 
and mentality of the participants involved in the experiment (unity, brotherhood, pride, invincibility, strength, 
greatness, intelligence, passionate, eternal, unrestrained, common interests, customs and territory, courage, 

patriotism). These words make it possible to identify the semantic dominants in the perception of lexical units-
incentives, and thus define the semantic concepts accents, denoted with lexical units-incentives. The lexical units 
(family, mother, relatives, procreation, future, Ukraine, Ukrainian, ancestors, descendants, generation, welfare, 

culture, people, community, people, nation, song, soul) are important for the students and outline the specific 
features and gender peculiarities of perceiving the lexical units-incentives by the student youth at the present 

stage in the development of the Ukrainian language and Ukrainian society. 

Key words: associative experiment, associative line, semantic field, semantic kernel, lexeme, family, people, 
nation, language, national self-consciousness, mentality, gender differences. 
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КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ЛІНГВАЛЬНОГО СТАТУСУ ІМЕННИКІВ-ЮКСТАПОЗИТІВ ЯК 
САМОСТІЙНИХ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ОДИНИЦЬ 

У статті заналізовано підходи до визначення типів зв’язку між компонентами іменників-юкстапозитів. 
Для вивчення структурно-семантичних особливостей іменників-юкстапозитів, з’ясування їхньої 

словотвірної мотивації, визначення типу відношень між складниками, рекомендовано використовувати 
насамперед семантичний критерій. Залежно від семантичного зв’язку іменники-юкстапозити 

розподілено на іменники-юкстапозити зі значеннєво нерівноправними та значеннєво рівноправними 
компонентами. 

Ключові слова: іменник-юкстапозит, семантичний зв’язок, значеннєво нерівноправні та значеннєво 
рівноправні відношення. 

Постановка проблеми. Юкстапозиція (словоскладання) – активний спосіб творення компактних за 
структурою лексичних одиниць, що вможливлюють економно та сконденсовано виразити складне явище 
в одному понятті. Такі одиниці відрізняються своєю високою інформативністю, семантичною місткістю 
та є структурно не громіздкими. Активізація словоскладання на сучасному етапі розвитку мови, 
спричинена мовними та позамовними факторами, формує потребу вивчення особливостей цієї мовної 
категорії. Іменники-юкстапозити кваліфікуємо як складання, поєднання двох чи більше слів без 
сполучних голосних з обов’язковою ознакою їхнього оформлення – дефісним правописом [1: 256]. 
Характерною особливістю іменників-юкстапозитів як самостійних лексико-граматичних одиниць є 
неоднорідність семантичного зв’язку між їхніми компонентами. У сучасному мовознавстві традиційно 
виокремлюють два типи логіко-синтаксичних відношень між компонентами іменників-юкстапозитів і 
відповідно розрізняють: 1) рівноправні в значеннєвому плані компоненти, коли такі іменники утворені зі 
сполучень сурядного характеру, які поєднують у собі як антонімійні, так і синонімійні відношення 
(південь-північ, ввіз-вивіз, розтяг-стиск, спогади-думи, стежки-доріжки, купівля-продаж, повторення-
відтворення); 2) нерівноправні компоненти, коли логікозалежні й синтаксичні відношення між ними 
послаблені. За другої умови іменники-юкстапозити утворюються за моделлю апозитивного типу, на що 
вказує конкретизація одного компонента за допомогою іншого (лікар-еколог, лікар-терапевт) або 
взаємна конкретизація компонентів (інженер-технолог, штукатур-маляр) [2: 266]. Тобто основним 
критерієм для визначення словотвірної структури юкстапозитів слугує тип логіко-синтаксичного зв’язку 
між їхніми компонентами, а основним прийомом для поділу їх на підтипи є розгортання складних слів у 
словосполучення [3: 17]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. У своїх дослідженнях основну 
увагу мовознавці зосереджували на теоретичних засадах формування складних слів (Л. А. Булаховський, 
Є. О. Василевська, В. В. Виноградов, В. О. Горпинич, Н. С. Родзевич, Н. Ф. Клименко, М. Я. Плющ, 
Г. М. Віняр, А. М. Нелюба та ін.). Крім того, обґрунтовано механізм побудови складних слів із погляду 
семантичного синтаксису (К. Г. Городенська), а словоскладання схарактеризовано як спосіб номінації і 
предикації (Т. І. Кочеткова). Проаналізовано гармонійну побудову складних слів у контексті теорії 
''золотої'' пропорції (Л. Є. Азарова), виражальні можливості складних іменників досліджено в мові 
українських засобів масової комунікації (І. Я. Мислива-Бунько) тощо. 

Сучасні лінгвістичні праці репрезентують різноманітні підходи до тлумачення іменників-
юкстапозитів, що спричинено їхніми структурно-семантичними особливостями. На позначення 
неоднорідності зв’язку компонентів іменників-юкстапозитів у сучасному мовознавстві послуговуються 
термінами синтаксична координація та синтаксичне підпорядкування компонентів юкстапозитів 
(Н. Ф. Клименко), складання з сурядним відношенням основ і складання з підрядним відношенням основ 
(З. С. Сікорська), рівноправні відношення сурядності та нерівноправні відношення підрядності 
(В. А. Бєлошапкова), сурядні та атрибутивні відношення (Г. М. Віняр), складне слово сурядного та 
підрядного типу (Л. О. Вакарюк, С. Є. Панцьо), сурядний та підрядний зв’язок між компонентами 
(А. О. Ніколаєва), юкстапозити гіпотактичних та паратактичних словотвірних типів (Л. М. Філюк), 
рівноправні та нерівноправні компоненти юкстапозитів (Л. Є. Азарова), деривати із синтаксично 
рівноправними твірними основами та деривати, компоненти яких підпорядковані один одному 
(С. Ю. Жарко), складні слова, утворені за моделлю сурядного та моделлю апозитивного типу 
(Т. І. Кочеткова) та ін. Актуальною є потреба визначення єдиного підходу до кваліфікації таких 
відношень, зв’язків між компонентами іменників-юкстапозитів.  
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Мета дослідження – виокремити критерії визначення лінгвального статусу іменників-юкстапозитів 
як самостійних лексико-граматичних одиниць. Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких 
завдань: 1) з’ясувати специфіку вияву семантично нерівноправних відношень у структурі іменників-
юкстапозитів; 2) проаналізувати особливості семантично рівноправних відношень між компонентами 
іменників-юкстапозитів; 3) визначити групи таких іменників залежно від семантичного зв’язку між 
компонентами. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до поширенішого в мовознавстві визначення, юкстапозит 
передбачає наявність у його складі кількох оформлених слів без сполучного голосного з обов’язковим 
правописом їх через дефіс. Крім того, важливе значення має наявність предметного значення в цих слів, 
відсутність скороченої прикметникової основи у складі юкстапозита. Від словосполучень іменники-
юкстапозити, як різновид складних слів, відмежовані за такими ознаками: постійна номінативність, 
семантична цілісність, ідіоматичність лексичного значення та цілісність оформлення. У мовознавстві 
зафіксовано декілька визначень складного слова. Звертаючи увагу на структурну єдність складних слів, 
яка в деяких випадках є дуже відносною, Л. Є. Азарова запропонувала таке визначення складних слів, 
яке, на нашу думку, є цілком обґрунтованим і відображає найповніше їхню специфіку: ''Складне слово – 
це лексичне утворення, сформоване за внутрішніми законами розвитку мови внаслідок об’єднання двох 
чи кількох слів, основ чи коренів, які вступають у синтаксичні зв’язки і зберігають свої лексичні 
значення, у зв’язку з чим складне слово позначене відносною структурно-семантичною єдністю; це 
утворення, яке залежно від більшого чи меншого злиття в ньому компонентів наближається, з одного 
боку, до простого слова, а з другого – до словосполучення'' [2: 36]. 

Виокремлюючи критерії розмежування іменників-юкстапозитів та словосполучень, у сучасній 
лінгвістиці спираються на характерні ознаки слова – його семантичну, граматичну та акцентологічну 
цілісність. Тому словосполучення і складне слово є одиницями різних рівнів мови: слово – лексичного, а 
словосполучення – синтаксичного. 

Для характеристики іменників-юкстапозитів мовознавці виділяють три основні критерії: 
а) семантична єдність компонентів складання; б) співвіднесеність складного слова зі словосполученням, 
тип підрядного зв’язку між компонентами; г) утворення за принципом аналогії. Проте звертаємо увагу, 
що загальне значення утвореного іменника-юкстапозита випливає з лексико-семантичних значень його 
компонентів, хоча внаслідок цього іменник-юкстапозит не становить суму значень, а має зовсім інше, 
нове семантичне навантаження, яке ґрунтується на відношеннях між ними. Тому, на нашу думку, для 
вивчення структурно-семантичних особливостей іменників-юкстапозитів, з’ясування їхньої словотвірної 
мотивації, визначення типу відношень між складниками, варто використовувати насамперед 
семантичний критерій. 

Термін ''іменники-юкстапозити із семантично нерівноправними відношеннями'' у сучасному мовознавстві 
є порівняно новим. Залежність одного компонента юкстапозита від іншого виражали відповідно різними 
назвами таких найменувань: складні слова з компонентом-прикладкою або сполучення іменників за 
типом прикладок (Л. А. Булаховський, Н. С. Родзевич, М. М. Фещенко, В. М. Русанівський та ін.); 
апозитивні словосполучення (С. С. Вартапетова, О. С. Малахов, П. О. Лекант, Т. І. Кочеткова та ін.); 
складання з підрядним відношенням основ (''Грамматика современного русского литературного языка'', 
1970 р.) та ін. 

Семантичні відношення між компонентами дериватологи переважно пов’язують із мотивацією усього 
складного слова: семантика іменників-юкстапозитів, утворених за моделлю апозитивного 
словосполучення, та іменників-юкстапозитів, утворених за моделлю сурядного типу, мотивується різним 
характером семантичних відношень між компонентами такого складного слова [4: 268].  

Т. І. Кочеткова, даючи характеристику семантично нерівноправних відношень, зв’язок між 
компонентами складного слова, утвореного ''за моделлю апозитивного типу'', визначила як семантичні 
означально-конкретизувальні відношення і виокремила дві групи таких складних слів: 1) ті, у яких один 
компонент є конкретизатором щодо іншого, означально-конкретизувальні відношення між 
компонентами здійснюються тільки в одному напрямку (тобто один із компонентів конкретизований 
іншим); 2) іменники-юкстапозити, між компонентами яких установлена взаємна конкретизація (зв’язок 
побудовано на перехресній конкретизації) [5: 84]. 

У межах іменників першої групи дослідниця виділила ті, у яких компонент-конкретизатор має 
диференційне призначення, тобто означально-конкретизувальне значення одного з компонентів 
юкстапозита можна визначити тільки за допомогою порівняння з іншими однотипними іменниками. 
Наприклад, у словах лётчик-космонавт та лётчик-испытатель другий компонент допомагає розрізнити 
значення усього поняття серед ряду однорідних. Отже, компонент-конкретизатор виконує 
смислорозрізнювальну функцію. Навіть у тих випадках, де утворення іменників-юкстапозитів 
мотивується наявністю постійної ознаки в означуваного предмета (душа-человек, жар-птица), ''значення 
одного з компонентів у складі іменника-юкстапозита деактуалізується'' [5: 85]. Компонент-конкретизатор 
у складі іменника-юкстапозита виконує дві функції: 1) бере участь у формуванні лексичного значення 
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його словотвірної структури; 2) є диференціатором іменників-юкстапозитів серед однорідних слів та 
таких, що становлять одну семантичну групу [5].  

Крім конкретизації – виокремлення з-поміж низки однорідних одиниць, один із компонентів 
складного слова може мати відтінок означення. Основою творення таких іменників є певний описовий 
зміст, що полягає в сполученні означуваного об’єкта і його означення, пор.: автоматическая почта – 
почта-автомат, полевая мышь – мышь-полёвка, излучающий радиатор – радиатор-излучатель та ін. [5: 
88]. 

І, нарешті, семантичний зв’язок між нерівноправними компонентами іменників-юкстапозитів може 
ґрунтуватися на метафоричності, коли один компонент є ''метафоричною характеристикою всього 
поняття''. Такий зв’язок характерний переважно для назв рослин та тварин (разрыв-трава, сон-трава, 
плакун-трава, царь-трава; рак-отшельник, жук-геркулес, молот-рыба, пила-рыба, бабочка-
пальцекрылка та ін.) [5: 89]. Семантика й лексичне значення таких найменувань мотивовані 
метафоричним порівнянням унаслідок дії екстралінгвістичних чинників – подібності між різнотипними 
явищами і поняттями. Особливість складних слів із метафоричною мотивацією полягає в тому, що їхнє 
лексичне значення безпосередньо пов’язане з лексичним значенням компонента, який є носієм постійної 
ознаки предмета у формі метафори. Проілюструвати цей семантичний зв’язок можна на прикладі 
складного слова молот-риба: воно позначає назву риби, у якої голова за формою схожа на молот, але це 
не істота з рисами і риби, і молота [5: 91]. Другу групу іменників-юкстапозитів формують деривати із 
взаємною конкретизацією компонентів. Т. І. Кочеткова визначила їх у межах складних одиниць 
апозитивного типу і констатувала неможливість точного визначення головного компонента чи 
компонента-конкретизатора, пор.: инспектор-агроном, сборщик-котельщик, вагон-библиотека тощо. 
Труднощі визначення типу відношень авторка обґрунтувала особливістю таких складних слів – 
відношеннями перехрещування значень складників [5: 92–93].  

У своєму дослідженні іменники-юкстапозити із взаємною конкретизацією компонентів ми 
зараховуємо до дериватів із семантично рівноправними (а саме співвідносними) відношеннями. 
Наприклад, іменник-юкстапозит блюмінг-слябінг – це технічний термін, значення якого ґрунтується на 
перехрещуванні і взаємодоповнюванні семантики його складників: блюмінг – обтискний прокатний стан, 
призначений для обтискання сталевих зливків вагою від 3 до 10 т і більше на блюми; слябінг – потужний 
прокатний стан із горизонтальними і вертикальними прокатними валками, на якому сталеві зливки 
масою до 45 т обтискують на сляби. Новоутворений юкстапозит блюмінг-слябінг має нове значення – 
комбінований обтискний прокатний стан зі збільшеною висотою підняття верхнього валка, що дає змогу 
прокатувати, крім блюмів, плоскі широкі сляби. Отже, це якісно новий механізм, що вможливлює 
виготовлення і блюмів, і слябів, тобто частково це і блюмінг, і слябінг. За такою ж схемою побудовані 
іменники-юкстапозити поп-рок, полька-мазурка, вольт-ампер, вольт-кулон, мах-ом, збирання-
зварювання, згортка-розгортка, вибирання-зберігання, перетворення-самокоригування тощо. 

На противагу названим лексемам термін видавничої справи альманах-журнал створений на основі 
взаємної конкретизації складників: альманах – збірка літературних творів різних авторів-сучасників, 
журнал – періодичне друковане видання у вигляді книжки. Новоутворене поняття можна 
схарактеризувати так: альманах, оформлений, як журнал; журнал, оформлений, як альманах; альманах, 
що є журналом; журнал, що є альманахом. За схемою взаємної конкретизації значень оформлені 
іменники-юкстапозити бібліотека-музей, диван-ліжко, тижневик-журнал, дайджест-журнал, фабрика-
кухня та ін. 

На противагу Т. І. Кочетковій Н. Ф. Клименко зарахувала до групи нерівноправних (у Н. Ф. Клименко 
це підтип, у якому компоненти синтаксично підпорядковуються) іменники-юкстапозити, які 
трансформуються в атрибутивні словосполучення. Їхній перший компонент легко перетворюється на 
прикметник: Іван-дерево Іванове дерево, трута-зілля  отруйне зілля. Було відзначено, що багато 
іменників цього підтипу становлять слова переважно з німецької та романської мов, де такі деривати 
дуже поширені: вакуум-апарат, рентген-апарат, прем’єр-міністр, томат-пюре, радикал-соціаліст. 
Виявлено і комбінації запозиченого слова з українським: штаб-лікар, штаб-квартира. Дослідниця 
назвала структурно близькими до них слова дівич-вечір, багат-вечір, перший елемент яких є 
прикметниковою основою, що поєднується з іменником (другим компонентом юкстапозита) без 
сполучного голосного о [6: 18]. 

Крім семантично нерівноправних відношень, у сучасному мовознавстві виокремлюють і семантично 
рівноправні відношення між компонентами складних слів. І хоча мовознавці констатують обмежену кількість 
іменників-юкстапозитів із семантично рівноправними відношеннями порівняно з нерівноправними, у сучасній 
дериватології цей термін є поширеним. Його здебільшого ототожнюють із мотиваційними відношеннями 
сурядності. Юкстапозити із семантично рівноправними компонентами визначають як складання із сурядним 
відношенням, тобто слова, у яких обидва (чи більше) члени значеннєво рівноправні й служать для 
вираження єдиного складного поняття: науково-технічний (науковий і технічний).  
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Такі логіко-синтаксичні відношення спостерігаємо в разі взаємної конкретизації компонентів: грам-
молекула, грам-калорія, матриця-функція, ват-година, ват-секунда, люкс-година. До того ж компоненту-
конкретизатору не властиві оцінні ознаки. Він, вирізняючи іменник-юкстапозит з-поміж однорідних 
предметів чи явищ, бере участь у формуванні всього його значення [2: 266].  

Н. Ф. Клименко, послуговуючись терміном синтаксичної координації, виокремила два підтипи 
іменників, компоненти яких синтаксично координуються: 1) слова, що можна об’єднати сполучником і: 
батько-мати, отець-ненька, хліб-сіль; ці юкстапозити здебільшого позначають або збірні поняття, або 
назви рослин; 2) слова, синтаксичним еквівалентом яких є словосполучення із сполучником як; у межах 
цього підтипу виділено три підгрупи: а) іменники, зв’язок між якими передається однаково рівноправним 
способом – перший компонент, як другий – другий компонент, як перший (або сполучниками і ... і) 
(салон-вагон → і салон, і вагон → салон, як вагон → вагон, як салон); б) іменники, синтаксичний зв’язок 
яких виражений так: перший компонент, як другий (бібліотека-читальня – бібліотека, як читальня, 
клоп-черепашка – клоп, як черепашка); в) іменники, у яких другий компонент порівнюється з першим 
(голка-риба – риба, як голка, чудо-богатир – богатир, як чудо) [7: 95]. Іменники другої та третьої 
підгрупи кваліфікуємо як іменники-юкстапозити із семантично нерівноправними відношеннями. 
Іменники другого підтипу (синтаксичним еквівалентом яких є словосполучення із сполучником як) 
мають неоднорідний вияв синтаксичного зв’язку, тому до рівноправних можна зарахувати тільки 
компоненти слів першої підгрупи (які можна передати сполучниками і ... і). Інші ж дві підгрупи містять 
іменники з нерівноправним синтаксичним зв’язком між компонентами. 

Здатність іменникових основ поєднуватися сурядним або підрядним синтаксичними зв’язками 
зумовлена їхньою семантикою: синтаксично рівноправними можуть бути іменники однієї тематичної 
групи, наприклад: купівля-продаж – ''купівля і продаж''. Іменники ж різних тематичних груп 
поєднуються підрядним зв’язком, наприклад: оригінал-макет – ''оригінальний макет'', блок-маркер – 
''блоковий маркер'', крекінг-процес – ''крекінговий процес'', сльози-слова – ''слова як сльози'', країна-
донор – ''країна як донор'' [8: 142]. 

Проте виявлення семантичної структури іменників-юкстапозитів не вичерпується з’ясуванням 
синтаксичної мотивації, оскільки утворені на основі синтаксично подібних конструкцій деривати можуть 
репрезентувати неоднотипні семантичні відношення між їхніми складниками. Таким чином синтаксична 
й семантична мотивації іменників-юкстапозитів не тотожні. Залежно від семантичного зв’язку іменники-
юкстапозити розподіляються на іменники-юкстапозити із значеннєво нерівноправними та значеннєво 
рівноправними компонентами, що побудовані на основі різних семантичних моделей за зразком 
сурядних чи підрядних словосполучень або за допомогою синтаксичної координації. Група зі значеннєво 
нерівноправними компонентами репрезентована іменниками-юкстапозитами з гіперо-гіпонімійними 
відношеннями та відношеннями подібності, а група з рівноправними компонентами – антонімійними, 
співвідносними та синонімійними відношеннями. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Юкстапозити – особлива лексична 
категорія, що ґрунтується на різних типах семантичних відношень між значеннєво нерівноправними та 
значеннєво рівноправними компонентами, має формально-структурний і функційний вияви. Семантична 
мотивація є поняттям ширшим, а семантичний критерій – чіткішим, конкретнішим для дослідження 
структурно-семантичних особливостей іменників-юкстапозитів як окремої лексичної категорії. Тому для 
вивчення лінгвального статусу іменників-юкстапозитів як самостійних лексико-граматичних одиниць 
доцільно визначати основним саме семантичний критерій. Перспективним напрямком дослідження 
вбачаємо поглиблення теорії семантичних відношень між компонентами іменників-юкстапозитів, 
виокремлення чітких критеріїв відмежування цих лексичних одиниць від словосполучень. 
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Радомская Л. А. Критерии определения лингвального статуса существительных-юкстапозитов как 
самостоятельных лексико-грамматических единиц. 

В статье проанализированы подходы к определению типов связи между компонентами 
существительных-юкстапозитов. Для изучения их структурно-семантических особенностей, выяснения 
словообразовательной мотивации, определение типа отношений между компонентами, рекомендуется 

использовать, прежде всего, семантический критерий. В зависимости от семантической связи 
существительные-юкстапозиты разделены на существительные-юкстапозиты со смысло 

неравноправными и смысло равноправными компонентами. 

Ключевые слова: существительное-юкстапозит, семантическая связь, неравноправные и равноправные 
по смыслу отношения. 

Radomska L. A. The Criteria for Determining the Status Lingual of Noun-Juxtapositions as Independent 
Lexical and Grammatical Units. 

Activation of compounding at this stage of language development causes need to study the features of the 
language categories. A characteristic feature of noun-juxtapositions as independent lexical and grammatical 

units is semantic heterogeneity of communication between their components. The article analyzed approaches to 
determine the type of connection between components of juxtapositions. The aim of the article is to single out the 
criteria for determining the lingual status of noun-juxtapositions as independent lexical and grammatical units. 
Research materials served different types of connections between components of noun-juxtapositions. Research 

Methodology contains descriptive method, component and logical-semantic analysis. To study the structural and 
semantic features of noun-juxtapositions, clarifying their word creative motivation, determine the type of 

relationship between the components, especially recommended semantic criteria as semantic motivation is 
broader concept than syntactic and semantic criteria is clearer, more specific language for this category. 

Depending on the semantic connection noun-juxtapositions divided into nouns with unequal semantic and equal 
semantic components. Group of unequal semantic components represented by noun-juxtapositions of hyper-

hyponyms, similarity relations, and the group with equal components represented by relative, synonymous and 
antonymous relations. 

Key words: noun-juxtaposition, semantic connection, semantic unequal and semantic equal relationship. 
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КИТАЙСКИЙ ДЕТЕКТИВ В ЕВРОПЕЙСКОМ ВАРИАНТЕ 

Статья посвящена сопоставительному анализу оригинального китайского детективного произведения 
c переводным китайским детективом, который был осуществлен европейским востоковедом Робертом 

ван Гуликом. Проведенный анализ показал, что переводное произведение носит скорее характер 
стилизации, поскольку переводчик стремился придать своему произведению характер классического 
английского детектива, в то время как оригинальное китайское произведение направлено больше на 
описание общественного развития и функционирования, чем на описание логических и аналитических 
поисков преступника, характерных для классического английского детектива, основные черты 

которого и наследует переводной европейский роман. 

Ключевые слова: детективный роман, доклассический период, переводной роман, роман о судьях, 
стилизация. 

Постановка проблемы. Китайской цивилизации, которая, по мнению исследователей, является 
одной из старейших в мире, пять тысяч лет. Китай является родиной бумаги, компаса, пороха и 
книгопечатания, так называемых ''четырех великих китайских изобретений'' по мнению известного 
исследователя китайской науки Джозефа Нидэма. Более того, китайская литература является одной из 
древнейших литератур мира.  

Однако современный европейский читатель плохо знаком с достижениями китайской литературы, и 
причины этого кроются, по нашему мнению, в китайской идеологии конфуцианства и каноничности 
литературы. Очень долгое время китайская литература была скорее ''изящной словесностью'', чем 
литературой. В европейском понимании ''изящная словесность'' (фр. belles letters) - общее название 
художественной литературы. Но, как отмечают Б. В. Кондаков, Д. С. Попов и Т. Н. Чугаева, ''китайская 
литература не является ''беллетристикой'' в традиционном европейском понимании <…>: она была 
всегда больше, чем просто литература. Содержание, мысль, этическая оценка в ней всегда были важнее, 
чем художественная форма; историческая информативность, назидательность и дидактичность, наличие 
отчетливо сформулированного положительного морально-этического идеала превалировали над 
''развлекательностью'''' [1: 80].  

Тем не менее, бесспорен тот факт, что китайская литература в конце XIX - начале XX века ощутила 
на себе значительное влияние европейской литературы и постепенно стала интегрироваться в мировой 
литературный процесс. Это же утверждение справедливо и в отношении детективного жанра. Как 
отмечает в своем исследовании Н. В. Захарова, ''в китайской литературе в конце XIX в. еще не 
существовало как самого слова ''детектив'', так и литературного жанра <…>, обозначаемого понятием 
''детектив'''' [2: 55]. Но были очень популярны авантюрные романы, которые соединяли в себе ''романы о 
судьях'' и ''героико-авантюрную рыцарскую прозу''. Первые полноценные детективы появляются в Китае 
только в начале XX века, а первым китайским детективщиком исследовательница правомерно считает У 
Вояо, автора романов ''Расследование кражи'', ''Тридцать четыре китайские детективные истории'', 
''История четырех крупных бриллиантов'', огромное влияние на которые оказала переводная западная 
детективная проза.  

Однако в приложении к своему первому произведению о судье Ди нидерландский востоковед 
Роберт ван Гулик отмечает, что ''короткие рассказы о таинственных преступлениях и их раскрытии 
существовали в Китае на протяжении более тысячи лет, а знаменитые детективы были прославлены в 
историях публичных рассказчиков и театральных пьесах многих столетий. Более длинные китайские 
детективные романы появились позже, около 1600 года, и получили дальнейшее развитие в XVIII и ХIХ 
столетиях. Эти длинные увлекательные и таинственные истории до сих пор очень популярны в Китае'' 
[3]. На наш взгляд, эти истории не соответствовали правилам, предъявляемым к классическому 
детективному произведению в Европе, в них делался акцент не на раскрытии преступления, а на 
восхвалении личности расследователя. Поэтому вполне целесообразно, как нам кажется, придерживаться 
концепции Н. В. Захаровой и считать датой появления классического ''собственно детективного 
произведения'' в Китае именно конец XIX в. С другой стороны, вполне логично, что китайская 
литература развивалась согласно с собственными правилами и с учетом национальной истории и 
культуры. В связи с этим понятно отличие классического мирового детектива от собственно ''китайского 
детектива'' (этот термин имеет полное право на существование). 
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К сожалению, на сегодняшний день мы имеем очень скудное представление о китайском детективе 
как до появления классических рассказов Э. По, так и после них, что, на наш взгляд, не позволяет 
составить полную картину становления китайского детектива как такового, а также определить его место 
в развитии китайской литературы в целом. 

Анализ основных исследований и публикаций. Китайская литература привлекает внимание 
современных исследователей, однако лишь некоторые ее аспекты освещаются современными 
литературоведами, в центре внимания которых в последнее время оказывается в основном поэзия. 
Детективное творчество как таковое практически не стало объектом пристального внимания как 
отечественных, так и зарубежных исследователей литературы. Историю становления жанра детектива в 
Китае мы находим только в статье Н. В. Захаровой [2]. К сожалению, творчество западных писателей, 
избирающих Китай площадкой для развития своих событий, также обходится вниманием 
исследователей, о чем свидетельствуют малочисленные работы, посвященные творчеству Роберта ван 
Гулика, в частности статьи М. Р. Ненароковой и В. Л. Черной. 

Цель статьи. В нашей работе мы попытаемся сопоставить произведения доклассического периода 
детективного жанра, а именно европейский вариант ''китайского детектива'' (автор - Роберт ван Гулик) и 
оригинальный китайский роман о судье (автор - Ши Юй-Кунь), чтобы выявить их наиболее характерные 
черты сходства и различия. 

Изложение основного материала. В начале прошлого века, в период становления классического 
европейского детектива Рональд Нокс, теоретик жанра, один из основателей ''Детективного клуба'', в 
своих ''десяти заповедях детективного романа'' (1928) указал, что ''в произведении не должен 
фигурировать китаец'' [4: 430]. Тибор Кестхейи отозвался о подобном запрете как о социальном 
предрассудке, типичном для англичан. Он отметил, что ''после боксерского восстания 1900 года для 
подданного Британской империи в течение четырех десятилетий не было более ненавистной фигуры, чем 
китаец'' [5: 155]. Сам Рональд Нокс предположил, что подобное отношение европейцев к жителям 
Поднебесной обосновано тем, что они считались ''существами чересчур умными и недостаточно 
нравственными'' [4: 431]. Далее он предложил читателю сразу же отложить в сторону книгу, в которой 
упоминаются ''глаза-щелочки китайца Лу'' по той причине, что это плохая вещь. На наш взгляд, подобное 
отношение Рональда Нокса к представителям другой расы обусловлено его субъективным мнением и не 
несет в себе какого-либо элемента достоверности. 

Возможно, еще одной причиной подобного отношения к ''китайцам'' является довольно 
поверхностное знакомство европейского читателя с достижениями китайской литературы. Этот пробел 
решил восполнить известный исследователь китайской культуры Роберт ван Гулик, который в середине 
XX века познакомил западного читателя с традициями китайской культуры и литературы. Роберт ван 
Гулик, способствуя популяризации китайской темы в европейской литературе, ''вывел в свет'' своего 
знаменитого судью Ди, тем самым став отцом-основателем ретродетектива в мировой литературе. 

Первое произведение о судье, ''Знаменитые дела судьи Ди'', было, по замечанию самого Р. ван Гулика, 
переводом китайского произведения неизвестного автора ''Ди Гунь Ань'', относящееся к XVIII веку. 
Роберт ван Гулик решил продолжить работу над делами судьи, выпустив в свет еще более десятка 
повестей и рассказов, стилизованных под оригинальное китайское произведение, являясь уже их 
полноправным автором.  

В своем ''Необходимом предисловии для облегчения чтения романов о судье Ди'', относящемся к 
первому роману о судье, Роберт ван Гулик дал подробный комментарий и анализ основных характерных 
черт китайского детективного произведения и объяснил причины ''непопулярности'' подобного 
произведения у европейских читателей. Нидерландский ученый отметил, что ''ни одна из китайских 
детективных историй не была издана полностью в английском переводе. <…> Поэтому нельзя отрицать, 
что западные студенты обходили вниманием китайский детективный роман, отдавая предпочтение 
знаменитым китайским историческим и ''нравоучительным'' романам, доступным в превосходных, 
полных переводах'' [3].  

Далее Р. ван Гулик привел пять основных составляющих, которые качественно отличают китайский 
детектив от его европейского собрата. В частности он выделил следующее:  

1. Преступник, его имя и история, а также мотивы совершения преступления изложены уже в самом 
начале повествования.  

2. ''Сверхъестественное'' является неотъемлемой частью произведения, помогая детективу в 
расследовании преступления.  

3. Из-за страстного интереса к деталям, проявляемого китайцами, детективные романы отличаются 
неспешным повествованием, подробными описаниями документов и писем, а также различными 
отступлениями.  

4. Удивительная память на имена и особый интерес к семейным отношениям обеспечивают огромное 
количество персонажей (около двухсот) в одном произведении.  

5. Развязка детективного произведения – это подробный отчет о казни преступника. 
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По замечанию самого востоковеда-переводчика, выбор романа ''Ди Гунь Ань'' не случаен, так как 
именно он сочетает в себе ''максимум детективной интриги и общечеловеческих проблем с минимумом 
чисто китайских особенностей,<…> и соответствует нашим привычным стандартам'' [3]. Более того, если 
взять за основу утверждение об оригинальной природе самого романа (''Знаменитые дела судьи Ди: 
достоверный китайский детективный роман XVIII века'' [6]), то его особенности указывают больше на 
европейскую направленность ''достоверного романа'', что несет в себе элемент стилизации. Вызывает 
затруднение природа стилизации: или Р. ван Гулик внес изменения в роман, или сам неизвестный автор 
максимально приблизил его к стандартному классическому детективу (тогда возникает вопрос о 
временной принадлежности, а именно XVIII веке). 

Как было указано выше, в своей статье мы предпримем попытку сравнить переводной роман 
европейского востоковеда Роберта ван Гулика о судье Ди и роман китайского сказителя Ши Юй-Куня о 
справедливом и неподкупном судье Бао-гуне. Прежде всего, следует отметить, что эти произведения 
освещают действия реальных исторических лиц Ди Жэньцзе (630–700) и Бао Чжэна (999-1062). Однако 
судья Ди перекочевал из эпохи Тан (618-907) в эпоху Мин (1368–1644), а Бао Чжэн стал героем народной 
китайской мифологии, одним из судей загробного мира, что в некоторой степени идеализирует героев 
этих детективных произведений. Так, Бао-гун в романе Ши Юй-Куня характеризуется следующим 
образом: ''Куй-син <дух одной из звезд Большой Медведицы; божество, помощник бога словесности 
Вэнь-чана> является во сне и предвещает приход в мир замечательного человека'' [7: 39] или ''Поистине 
небожитель спустился на землю! - не мог нарадоваться учитель. - Пусть учится! Его ждут в будущем 
высокие чины и великие дела!'' [7].  

Роберт ван Гулик более скромен в описании своего героя: ''Один честный судья означает счастье для 
тысяч семей, одно слово ''справедливость'' означает мир для всего населения. Образцовое поведение 
судьи Ди, судьи Чанпина, описано здесь в назидание читающей публике'' [6: 8]. Нидерландский 
востоковед в описании своего героя наследует европейскую традицию: судья представлен читателю как 
реальный человек, а не полумифический герой. В этом заключается одно из существенных отличий 
китайского детектива от европейского: европейский расследователь преступлений – это человек с 
необыкновенными способностями, аналитическим мышлением и сверхнаблюдательностью, а китайский 
расследователь – это полубожество, спустившееся на землю. Китайский судья – это сверхличность, 
представитель особой касты, член высшего сословия.  

Как известно, для Китая характерен особый сословный подход в разделении своих граждан. Ши Юй-
Кунь отмечает в своем романе, что перед законом все равны, никто не избежит наказания, прикрывшись 
своим социальным положением, будь то бедняк или правитель. Однако социальные разграничения 
проявляются при наказании преступников, так как для каждого сословия предусмотрен особый вид 
оружия, которым производится наказание (каждый нож изготовлен из особого металла): ''этими ножами 
я буду казнить преступников, - пояснил Бао-гун. - Знатных – ''головой дракона'', богатых, но незнатных – 
''головой тигра'', простолюдинов – ''собачьей головой'''' [7: 71].  

Социальные различия подчеркиваются автором и в манере обращения судьи Бао-гуна к 
простолюдинам: ''Где тебя носит, пёс? - накинулся на него хозяин. Я уж заждался'' [7: 47] или ''Ах ты пёс! 
- еще больше рассердился Бао-гун'' [7]. Как известно, собака считалась одним из самых почитаемых 
животных в Древнем Китае, а потом стала признаком высшего класса, роскоши. В этом свете подобное 
ругательство выглядит несколько странно. Однако если проследить подобные метаморфозы в 
английском и русском языках, несмотря на отношение россиян и европейцев к этому животному как к 
верному другу и члену семьи, в русском языке, равно как и в английском, присутствует ряд ругательных 
выражений, ключевым словом в которых и выступает собака: (пёс, шавка) ⁄ (cur).  

Подобное пренебрежительное отношение как к нижестоящим, а именно простым жителям 
Поднебесной, подающим жалобу в суд, так и в отношении самого судьи Ди, наблюдается и в 
произведении Р. ван Гулика, в частности в той манере, в какой автор описывает обращение к самому 
судье и отношение судьи к высочайшим указам: ''Судья Ди медленно свернул указ и положил его 
обратно на стол. Затем, обратившись лицом в сторону столицы, он снова распростерся и девять раз 
подряд ударился головой об пол в знак признательности императорской милости'' [6: 250]. (''Judge Dee 
slowly rolled up the Edict and replaced it on the table. Then, turning in the direction of the capital, he again 
prostrated himself, and knocked his head on the floor nine times in succession to express his gratitude for this 
Imperial favour'') [8: 235] или ''Он несколько раз стукнулся головой об пол и взвыл: 

- Этот незначительный человек заслуживает смерти! Вчера я не знал, что разговариваю с вашей 
честью'' [6: 56]. (''He knocked his head on the floor several times and wailed: 

''This insignificant person deserves to die! I did not know that yesterday I was addressing Your Honour'') [8: 
50]. 

В произведении Ши Юй-Куня используется более толерантное отношение к нижестоящим, 
обращающимся к чиновникам и судьям: ''Ли Бао обрадовался, еще раз поклонился и вскочил с колен'' [7: 
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57] или ''Бао Син зажег ароматную свечу, поставил ее в курильницу, опустился на колени и трижды 
поклонился'' [7: 58]. 

Для сравнения, в записках известного российского следователя Ивана Дмитриевича Путилина не 
просматривается отношение к преступнику или слуге в зависимости от его социального происхождения. 
Несмотря на то, что основными преступниками в серии рассказов выступают ''крестьянин 
Александр Петров'' или ''мещанин Иван Григорьев'' [9], И. Д. Путилин, который сам учился на медные 
деньги, никогда не позволял себе грубого обращения с подследственными: 

'' - Ну-с, как же тебя звать? - задал я обыкновенный вопрос. 
- Не могу припомнить! - последовал ответ. 
- Гм!... Вот как! Забыл, значит? Как же это так? 
- Да так! Имя больно хитрое поп, когда крестил, дал … Пока несли из церкви домой, я и забыл, а пока 

сюда попал, так и совсем позабыл. Просто никак припомнить не могу! - говорил задержанный, все еще 
глядя в сторону, но речь его принимала все более и более наглый оттенок. 

- Тэ-э-эк-с, - протянул я, - Что же это ты, бедняга непомнящий, по ночам с дубиной на большой 
дороге делаешь? 

- Ничего … Так … Хожу, значит, по своим надобностям'' [9]. 
Подобная толерантность при проведении допроса не характерна китайским детективам, основная 

задача китайского судьи – ''нагнать на преступника страху'' и таким образом заставить его признаться в 
преступлении: ''Стукнув по столу деревянным молотком, Бао-гун грозно произнес: 

- Отвечай, У Лян! Или ты и дальше будешь отпираться? 
- Смилуйтесь, господин, я во всем признаюсь!'' [7: 53]. 
В переводном романе Р. ван Гулика судье Ди свойственна такая же манера ведения допроса: ''Едва он 

закончил говорить, судья Ди заорал на него: 
- Ты, собачья голова, я не спрашиваю у тебя совета, как найти преступника! Я только хочу понять, 

как можешь ты, облеченный официальной должностью и обязанный знать правила и предписания, так 
грубо нарушать закон?'' [6: 18] (''You dogs-head, I am not asking to be advised by you as to the identity of the 
criminal. What I demand to know is, how can you, charged with an official function, and supposed to know the 
rules and regulations, thus offend against the law?'' [8: 16]). 

Как указывалось выше, Роберт ван Гулик в своем предисловии особо подчеркивает вовлечение в 
расследование сверхъестественных сил, которые помогают герою в выявлении истины. Так, в романе 
Роберта ван Гулика в расследовании запутанного преступления, совершенного госпожой Чжоу 
(загадочное убийство мужа Би Цуня), помощь судье Ди оказывает сновидение, в котором ему даются 
некоторые подсказки (''Глава 11. Толкование из книги оказывается применимым к делу; сон дает 
скрытый ключ тому, что произошло'' [6: 88] ⁄ ''A hint in a book proves applicable to the case; a dream supplies 
hidden clues to past events'' [8: 85], а совершение преступления подтверждает сам призрак убитого (''Нас 
сюда привел выходец с того света'' [6: 48] ⁄ ''A communication from the dead has directed us here'' [8: 46] 
<Переводчик с английского несколько изменил оригинальный текст>). Тем не менее, нидерландец Р. ван 
Гулик свел подобный ''мистический элемент'' к минимуму, не привлекая элементы китайского 
фольклора, как это ярко представлено в романе китайского сказителя Ши Юй-Куня: ''Глава пятая. 
Столярный отвес помогает раскрыть преступление. Черный таз жалуется на несправедливость старику 
Чжан Саню'' [7: 52]. Для сравнения, своеобразный элемент сверхъестественного присутствует и в 
записках И. Д. Путилина, который неоднократно указывал, что ''случай - это могущественный помощник 
сыска'' или ''как это часто бывает, дело решил случай'' [9].  

В то же время переводное произведение Роберта ван Гулика также несет в себе заметные элементы 
классического европейского детектива, что указывает на определенный элемент стилизации. Так, в 
тексте повествования достаточно часто встречаются детективные термины, не характерные китайскому 
произведению XVIII века, но отличающие классическое европейское детективное произведение. 
Приведем несколько примеров: ''Следователь разложил на земле тростниковую циновку и велел 
положить на нее тело'' [6: 26] (''The coroner there upon spread a reed mat on the ground, and had the corpse 
placed on top of it'' [8: 25]). На наш взгляд, термин ''следователь'' (''coroner'') более характерен 
европейскому детективному роману, а не китайскому роману о судье. Или ''дежурные стражники поняли, 
что их самые худшие опасения становятся явью. Между собой они критиковали судью, но никто не 
посмел попросить его отменить эксгумацию'' [6: 72] (''The constables outside now saw their worst fears come 
true. Among each other they criticized the judge, but nobody dared to ask him to stop the exhumation'' [8: 70]). 
Эксгумация (профессиональный термин, который скорее характерен для современных детективов) и 
критика в адрес высшего сословия отличают скорее европейский детектив. Все это указывает на 
стремление автора стилизовать свое произведение под классический английский детектив (если брать в 
расчет его переводной характер) или наоборот, указывает на стремление ''неизвестного автора'' 
стилизовать произведение под ''достоверный китайский детективный роман''. 
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В своем положении № 4 об особенностях китайского детектива Роберт ван Гулик указывает, что 
китайцы очень любят наличие большого количества персонажей в произведении. Так, в произведении 
Ши Юй-Куня в наличии несколько сотен персонажей, которые объединены вокруг нескольких главных 
героев, на что указывает и само название произведения ''Трое храбрых, пятеро справедливых''. В то же 
время сам ''переводчик'' Р. ван Гулик вносит небольшие поправки в этот тезис. Прежде всего, следует 
отметить, что китайский детектив представляет собой скорее эпос, чем роман, а в переводном романе 
Роберта ван Гулика в самом начале произведения дан список действующих лиц общим числом 29. Если 
вспомнить положение о том, что Р. ван Гулик пытается облегчить европейскому читателю восприятие 
китайского произведения, то подобное урезание количества героев не позволяет европейскому читателю 
в полном объеме оценить специфику ''собственно китайского произведения''. 

Хотелось бы также прокомментировать тезис Р. ван Гулика о любви китайцев к семейным узам. Как 
свидетельствует произведение китайского автора, понятие ''духовного родства'' является очень важным в 
культуре Китая. На это указывают частые упоминания слов ''брат'', ''племянник'', ''дядя'', ''сестра'' для 
обозначения людей, не состоящих в кровном родстве, что не типично как для европейской, так и русской 
культуры. Однако особо следует отметить частое использование слова ''брат'' в русской культуре и слова 
''bro'' в современной английской культуре. В романе Роберта ван Гулика нет особой сплоченности героев, 
автор не использует подобных родственных ''слов'' для обозначения их духовной близости, в отличие от 
русского сыщика И. Д. Путилина, которому особое обращение помогает наладить контакт с 
арестованным: ''Теперь сознавайся, братец, потому как сюда везут твоих четверых приятелей!'' [9]. 

Кроме того, Р. ван Гулик пытается некоторым образом осовременить произведение XVIII века, введя 
в него некоторые фразы, свойственные, скорее, современному английскому языку: ''Один сказал, что его 
фамилия Лю, другой назвался Шао. Так как они были заняты распаковкой своего багажа, у меня не было 
возможности спросить их имена'' [6: 26]. (''One said his surname was Liu, the other Shao. Since at the time 
they were unpacking their luggage, I did not have an opportunity for asking their personal names'' [8: 25]). Как 
нам кажется, ''распаковка багажа'' характеризует скорее классического английского джентльмена, а не 
китайского торговца. 

Роберт ван Гулик в своем переводном произведении пытается максимально полно сохранить и 
передать основные китайские традиции и способ жизни. Не секрет, что основное блюдо китайской кухни 
– рис, и востоковед старается использовать этот символический образ для подчеркивания социальных 
различий: бедный человек может себе позволить только рис и ничего больше. Однако использование Р. 
ван Гуликом этого типичного символа Китая носит несколько европеизированный характер, поскольку 
имплицитно указывает на типично английское выражение ''есть свой хлеб'' или ''выпить чашку чаю'', 
которым он пытается заменить слова ''пообедать'' или ''заработать себе на жизнь''. Автор хочет указать на 
социальную принадлежность своего героя, но делает это не совсем удачно, на наш взгляд: ''Я выходила 
из покоев только раз, - сказала служанка, - чтобы съесть свой вечерний рис'' [6: 164] (''I only left the room 
once,'' the maid said, ''and that was to eat my evening rice'' [8: 164]) или ''Неужели вы не узнаете человека, 
питающегося рисом с налогов, которые вы платите?'' [6: 190] (''Don’t you know the man who eats his rice 
from the taxes you pay?'' [8: 189]). В произведении китайского автора Ши Юй-Куня мы встречаем 
использование слова ''рис'' в несколько ином ключе, а именно как уточнение рациона питания, которое 
указывает на отсутствие денег у героев: ''Янь и слуга поужинали рисом, но только улеглись спать, как 
снизу вдруг донесся шум'' [7: 123]). Из дальнейшего описания событий читателю становится понятен 
рацион бедного человека и рацион состоятельного человека. 

Некоторый вклад в дело запутывания европейского читателя внес и переводчик, который, в отличие 
от профессионального востоковеда Р. ван Гулика, плохо разбирался в особенностях китайской культуры. 
На это указывают следующие ''факты'': ''Меня, как окружного судью, люди считают отцом и матерью. И 
я должен позаботиться о том, чтобы возмездие настигло убийцу. Только тогда я смогу прямо смотреть в 
глаза Господу на небесах и людям на земле'' [6: 25] <судья Ди – христианин?>. В оригинальном 
произведении Р. ван Гулик использовал слово ''our Sovereign on high'' [8: 24], что было бы уместнее 
перевести как ''суверен или хранитель''.  

Выводы. В результате проведенного исследования мы можем заключить, что переводное 
произведение Роберта ван Гулика тяготеет больше к классическому английскому детективу. Автор 
стремится внести в повествование элемент тайны, тем самым пытаясь вовлечь читателя в детективную 
игру, призванную найти ответ на вопрос, ''КАК?'' было совершено преступление. Более того, он 
некоторым образом ''англизирует'' оригинальное китайское произведение, тем самым приближая его к 
европейскому читателю, в то время как собственно китайский роман постоянно сохраняет элемент 
аутентичности.  

В то же время оригинальное китайское и русское детективные произведения доклассического 
периода имеют некоторые точки соприкосновения. В частности, китайский детектив, как и русский, 
направлен больше на описание основных составляющих профессиональной жизни судьи и сыщика, 
которые расследуют преступления. Именно поэтому в этих произведениях практически отсутствует 
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элемент тайны раскрытия и процесс логического расследования преступления: розыск с необходимыми 
переодеваниями и сбором информации составляют основной элемент расследования. Большое внимание, 
как в китайском, так и в русском детективе уделяется эмоциональной передаче речи героев: авторы 
стремятся передать национальный колорит, используя просторечные и эмоционально окрашенные слова. 
Русское и китайское произведения тяготеют больше к профессиональному бытописательству, поэтому 
они и не являются детективными произведениями в полном смысле, что качественно отличает их от 
переводного произведения Роберта ван Гулика, которое носит скорее характер стилизации, чем 
собственно перевода. 

К сожалению, китайский доклассический детектив практически не изучен современными 
отечественными исследователями, что открывает широкие перспективы для всесторонних исследований 
в данной области: изучения тематического спектра и мотивной структуры, гендерного аспекта, 
интертекста и многого другого. 
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Рuжченко О. С. Китайський детектив в європейському варіанті. 

Стаття присвячена порівняльному аналізу оригінального китайського детективного твору з 
перекладним китайським детективом, який був здійснений європейським східнознавцем 

Робертом ван Гуліком. Проведений аналіз показав, що перекладний твір носить швидше характер 
стилізації, оскільки перекладач прагнув надати своєму твору характер класичного англійського 

детективу, тоді як оригінальний китайський твір спрямований більше на опис громадського розвитку і 
функціонування, ніж на опис логічних і аналітичних пошуків злочинця, які характеризують класичний 

англійський детектив, основні риси якого й наслідує перекладний європейський роман. 

Ключові слова: детективний роман, докласичний період, перекладний роман, роман про суддів, 
стилізація. 

Ryzhchenko O. S. Chinese Detective in Its European Equivalent. 

The article deals with the comparative analysis of the original Chinese detective work with the novel in 
translation which was carried out by the European Orientalist Robert van Gulik. 

The aim of the article is to contrast the European novel in translation and the original Chinese work of 
preclassical period of detective genre in order to find out their principal differences and common points. 

Stuff for the article is the adventurous heroic novel by Chinese story-teller Shi Yukun ''The Three Heroes and 
Five Gallants'', the novel in translation ''Celebrated Cases of Judge Dee'' by the Dutch researcher of Chinese 

culture Robert van Gulik and memoir of the chief of Saint Petersburg criminal investigation police Ivan 
Dmitrievich Putilin. 

The comparative analysis of the European novel in translation and the original Chinese novel which was carried 
out has shown that the European novel in translation carries the features of rather pastiche than original 

Chinese novel as the translator had the aim to attach the character of classical English detective to his work 
while the original Chinese novel is focused on the description of social evolution and functioning rather than on 
description of logical and analytical search of the criminal which are typical for classical detective works, the 

main features of which inherits the European novel in translation. At the same time Russian and Chinese 
preclassical detectives have common points. 

The results of the research can be used while preparing lecture courses on Chinese and European literature, for 
social and culturological researches and also for translational text analysis (the novel by Robert van Gulik). 

Key words: detective novel, novel about judges, novel in translation, pastiche, preclassical period. 
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МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ САМОТНОСТІ У СУЧАСНІЙ ФРАНКОМОВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

Стаття присвячена дослідженню лінгвістичних засобів вираження самотності у сучасній 
франкомовній прозі. Представлені наявні зв’язки з різними мовознавчими студіями. Зазначено вагомість 

вивчення цієї емоції у контексті її значної присутності у постмодернізмі. Вказано на емоційне 
навантаження, яке наявне у сучасній прозі. Подані приклади з роману бельгійської письменниці Амелі 
Нотомб "Гігієна вбивці", які вказують на вагоме використання як експліцитних, так і імпліцитних 

засобів, зокрема завдяки відповідним стилістичним засобам. 

Ключові слова: стилістичні засоби, емоційне навантаження, самотність, експліцитні засоби, 
імпліцитні засоби, постмодернізм. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і 
практичними завданнями. Самотність є характерною рисою сучасного постмодерністичного світу. 
Необхідність пошуку лінгвістичних репрезентацій цього емоційного стану в сучасному франкомовному 
романі, різноманітність мовознавчих студій (внутрішній світ людини вивчається, зокрема, 
лінгвокультурологією, семантикою, прагматикою, стилістикою), потреба упорядкувати наявні 
результати досліджень зумовила актуальність теми, яку ми обрали для дослідження.  

Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Значна кількість фактичного 
матеріалу зумовлена актуальністю досліджуваної теми. Такі вчені, як А. Вєжбіцька ("Emotions Across 
Languages and Cultures : Diversity and universals"), В. А. Маслова ("Лингвистический анализ 
экспрессивности художественного текста"), В. І. Шаховський ("Типи емотивної лексики") присвятили 
свої праці вивченню характеристик лінгвоемоційної картини світу, а також способам її мовної 
репрезентації.  

У праці "Відображення стану самотності персонажа у французькій постмодерністській прозі: 
лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти" Ю. О. Лісова запропонувала лінгвістичні 
засоби вираження емоції самотність [1].  

Ж. В. Буць у статті "Засоби вербалізації текстового концепту самотність у сучасній французькій 
"жіночій" прозі (на матеріалі роману К. Шазаль "L`institutrice") розглянула засоби вербалізації цієї емоції 
у сучасному франкомовному романі. Вказано фактори, що актуалізують емоцію самотності [2].  

О. В. Байоль вивчає концептуальну єдність, яка відображається у літературній картині світу, у 
наукових працях "Ядерні номінації концепту самотність (на матеріалі драматургічного дискурсу 
Теннессі Вільямса)" та "Периферійні номінації концепту самотність (на матеріалі драматичних творів 
Теннессі Вільямса)" [3; 4].  

Мета статті – дослідження семантичних особливостей емоційного стану самотності на матеріалі 
роману бельгійської письменниці Амелі Нотомб "Гігієна вбивці". Завдання статті – описати лексичну 
репрезентацію стану самотності у сучасному французькому романі.  

Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Характерною 
ознакою постмодерністичної епохи стала його емоційне навантаження настроєм самотності. Головне 
слово, що репрезентує самотність у сучасній французькій мові, є іменник solitude (f) та похідний від 
нього прикметник seul. Ці слова часто зустрічаються у сучасній художній літературі. Проте вони не єдині 
виражають даний емоційний стан людини. Самотність постмодерністичного героя може виражатися як 
експліцитними, так і імпліцитними засобами.  

Для того, щоб окреслити це поняття, ми беремо до уваги визначення, які наявні у словниках. В 
одинадцятитомному "Словнику української мови" знаходимо таке визначення поняття самотність: 
"Властивість і стан за знач. самотній; усвідомлення такого стану" [5]. Словник позначає самотній як 
самітній, що означає "який залишився, живе і т. ін. наодинці, без нікого (про людину); сам", а також 
"який не має сім'ї, рідних, близьких; одинокий; сам" [5].  

У словнику французької мови Larousse натрапляємо на такі визначення досліджуваного поняття 
(solitude n.f.): "État de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement"; "État de quelqu'un qui est 
psychologiquement seul"; "Caractère d'un lieu où l'on se sent seul, isolé" [6]. Розглянемо також визначення 
слова самотній (seul): "Qui n'est pas en compagnie de quelqu'un d'autre, qui se tient à l'écart des autres; peut 
être renforcé par tout"; "Qui est sans relation, ami, parent"; "Qui est isolé des autres"; "Qui ne bénéficie d'aucune 
aide, d'aucune intervention extérieure" [6].  
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У словнику Oxford Advanced Learner's Dictionary самотність подано так: "the state of being alone, 
especially when you find this pleasant", а також визначення самотній: "unhappy because you have no friends 
or people to talk to" [7].  

Головний герой роману Притекстат Тах живе абсолютно сам. Автор вживає не тільки прикметник 
seul, але й підкреслює "абсолютну" самотність персонажа через фразу sans le moindre animal familier: Il 
vivait seul et sans le moindre animal familier. Chaque jour, une infirmière très courageuse passait vers 17 
heures pour le laver. Il n'aurait pas supporté que l'on fît ses courses à sa place: il allait luimême acheter ses 
provisions dans les épiceries du quartier. Son secrétaire, Ernest Gravelin, vivait quatre étages plus haut mais 
évitait autant que possible de le voir; il lui téléphonait régulièrement et Tach ne manquait jamais de commencer 
la conversation par: "Désolé, mon cher Ernest, je ne suis pas encore mort." [8]. У цьому прикладі ми бачимо 
один з можливих проявів самотності – недовіра Таха до всіх людей: він іде робити покупки сам. 
Секретар Ернест намагається його уникнути за будь якої можливості – в оригіналі це відображено 
фразою autant que possible. Останнє речення прикладу – своєрідна іронія, такий собі жарт Таха. З тією ж 
недовірою він готує собі напій сам, що підкреслено прикметнику lui-même: Il tenait à se les préparer lui-
même, car il ne faisait pas confiance aux proportions des autres [8].  

Тах особисто окреслює свій стан іменником solitude n. f. Для нього є радістю можливість, що його 
твори не будуть прочитані, за його ж словами, "тривіальними поглядами". В цьому уривку ми бачимо 
певний контраст: з одного боку, самотність переважно сприймається як негативне явище, з іншої, вжитий 
прикметник réconfortant. Розглянемо коротко ці два поняття. У психології самотність означає соціально-
психологічне явище; вона пов’язана з відсутністю позитивно окреслених емоційних зв’язків з іншими 
людьми або страхом їх втратити [9]. Словник Larousse окреслює réconfortant як "qui apporte du réconfort" 
[6]. В свою чергу іменник réconfort n. m. означає "ce qui réconforte, donne de la force, de l'énergie" [6]. 
Отже, стан самотності, відчуженість головного героя зміцнює його: N'est-il pas réconfortant, pour un vrai, 
un pur, un grand, un génial écrivain comme moi, de savoir que personne ne me lit? Que personne ne souille de 
son regard trivial les beautés auxquelles j'ai donné naissance, dans le secret de mes tréfonds et de ma solitude? 
[7; 8].  

Для Таха звично бути самотнім, тому він попереджає Ніну, журналістку, що в майбутньому її чекає 
така ж доля: Je suis en train d'assister à un spectacle extraordinaire: je croyais, comme le commun des mortels, 
que la réincarnation était un phénomène post mortem. Et voilà que, sous mes yeux de vivant, je vous vois devenir 
moi! …Il faudra vous habituer à mépriser la logique des autres, désormais. Il faudra, par conséquent, vous 
habituer à être seule, ne le regrettez pas [8].  

Журналісти, які прийшли взяти інтерв’ю у Таха, окреслюють його відчуженість дієприкметником 
exilé, що означає вигнанець, той, кого вигнали: Pauvre Tach! Pauvre titan exilé! [8]. В тлумачному 
словнику української мови вигнанець – це "той, хто вигнаний, висланий кудись з певної місцевості, 
території" [5]. Людина отримує такий статус через інших, в той час як Тах добровільно робить сам себе 
вигнанцем. Беручи до уваги визначення, можна звернути увагу, що персонаж не є "вигнаним" з якоїсь 
території – він сам створює простір свого відчуження.  

Згідно з загальноприйнятими стереотипами повна людина не є привабливою. Нотомб описує 
головного персонажа як дуже товсту особу, що веде малорухливий спосіб життя: Тах запевняє, що не 
може рухатися. Причиною переїдання і відсутності фізичної активності було бажання не зустрічатися з 
людьми: A dire vrai, que ce sédentaire adipeux ait survécu jusqu'à l'âge de quatre-vingt-trois ans rendait 
perplexe la médecine moderne. Cet homme était tellement gras que depuis des années il avouait ne plus être 
capable de marcher; il avait envoyé paître les recommandations des diététiciens et se nourrissait 
abominablement [8]. 

Тах уникає різними способами контактів з людьми. Він намагається будь-що зберегти свою 
самотність, свою відчуженість. Це ілюструє наступний приклад: Monsieur Tach, le monde entier a admiré 
la détermination avec laquelle vous avez refusé d'entrer à l'hôpital, malgré les injonctions des médecins [8]. 
Намагання зберегти непорушність стану самотності виражається завдяки фразі refuser d'entrer à l'hôpital 
у поєднанні з іменником la détermination.  

У романі ми бачимо вживання таких іменників, як le célibat – целібат та la goinfrerie – обжерливість, 
що теж наштовхує на думку про свідомий вибір героя бути самотнім. Тах не має бажання ні з ким 
одружуватися: пояснює, що він начебто не хоче мучити дружину. Обжерливість – також спосіб зробити 
себе самотнім, це своєрідне відгородження від людей: La liste est longue: le célibat, la goinfrerie, etc. 
…Bien sûr, la bonté n'a jamais été mon seul motif. Le célibat par exemple: il est notoire que je n'ai aucun intérêt 
pour le sexe. Mais j'aurais pu me marier quand même, ne serait-ce que pour le plaisir d'emmerder ma femme. 
Eh bien non, car c'est là que ma gentillesse intervient: je ne me marierai pas pour épargner cette malheureuse 
[8].  

Окрім обжерливості і целібату Тах знаходить інші способи відгородити себе від інших. Письменниця 
використовує в даному випадку іменники transparence n. f. – прозорість і métal n. m. – метал: – Pourquoi 
buvez-vous dans du métal? – Je n'aime pas la transparence. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis 
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si gros: j'aime qu'on ne voie pas à travers moi [8]. Тах не любить пити з прозорих чашок: він не любить 
прозорості, що є виявом чистоти. З цієї причини він є повний: щоб ніхто не зміг "дивитися крізь нього". 
На нашу думку, це вираз втечі і самовідгородження.  

Ще одним виразом відчуженості Таха є його намагання знищити будь-які докази свого минулого: Les 
journalistes sont des êtres dénués de scrupules, vous le savez. J'ai donc fouillé votre passé sans vous consulter 
puisque vous me l'auriez interdit. Je vous vois sourire et je sais ce que vous pensez: que vous n'avez laissé 
aucune trace de vous, que vous êtes le dernier représentant de votre famille, que vous n'avez jamais eu d'ami, 
bref, que rien ne pourrait me renseigner sur votre passé. Erreur, cher monsieur. Il faut se méfier des témoins 
sournois. Il faut se méfier des lieux où l'on a vécu. Ils parlent. Je vous vois rire à nouveau [8].  

Тах заявляє, що не любить дивитися на себе в дзеркало. Це вказує на своєрідне намагання 
відгородитися також і від самого себе: Moi, je ne me vois pas. Je ne me regarde jamais dans les miroirs [8].  

У головного персонажа своє бачення щодо письма. Якщо письменники бажають передати певну 
інформацію, то Тах чітко говорить про те, що його твори є засобом власної насолоди, а не комунікації: – 
En ce cas, pourquoi écrire? Pourquoi chercher à communiquer? – Attention, ne mélangez pas: écrire, ce n'est 
pas chercher à communiquer. Vous me demandez pourquoi écrire, et je vous réponds très strictement et très 
exclusivement ceci: pour jouir [8].  

У Таха свій спосіб спілкування. Йому не потрібно прямо говорити з людиною: якщо вона щось 
написала, він може це прочитати: – Vous parlez beaucoup de Céline. …L'avez-vous rencontré? – Non, j'ai fait 
beaucoup mieux: je l'ai lu [8].  

Головний персонаж чітко вказує на причину своєї добровільної самотності: він називає себе 
мізантропом, що означає того, хто ненавидить людей і, як наслідок, уникає їх: "a person who hates and 
avoids other people" [7]. Ілюстративний приклад з роману: – Avez-vous rencontré d'autres écrivains? – Non, 
je n'ai rencontré personne et personne n'est venu me rencontrer. Je connais très peu de gens… Si je vis seul, ce 
n'est pas tant par amour de la solitude que par haine du genre humain. Vous pourrez écrire dans votre canard 
que je suis un sale misanthrope [8].  

Цікавим є те, як журналіст описує відчуженість письменника: він окреслює її іменником pudeur n. f., 
що означає сором’язливість та стриманість: Alors, expliquez-moi pourquoi vous êtes si pudique, vous? – 
Qu'est-ce que vous me chantez là? – Mais oui. Cela fait soixante ans que vous êtes écrivain à part entière et ceci 
est votre première interview. Vous ne figurez jamais dans les journaux, vous ne fréquentez aucun cercle 
littéraire ou non littéraire, à vrai dire, vous ne quittez cet appartement que pour faire des emplettes. On ne vous 
connaît même aucun ami. Si ce n'est pas de la pudeur, qu'est-ce que c'est? [8].  

Висновки та перспективи. У даній статті ми проаналізували поняття стану самотності, 
використавши словникові статті. Цей емоційний стан у романі виражається як експліцитним (через 
іменник solitude n.f. і спільнокореневі слова), так і імпліцитним способами. Емоційної експресії 
досягається часто контрастним, оксюморонним поєднанням понять "solitude – réconfortant". Для передачі 
загального настрою автор вдається до опису понять фізичної повноти та непрозорості. Перспективу 
досліджень ми вбачаємо у дослідження мовного виразу інших емоцій та їх порівняння.  
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Станиславская Е. А. Языковые средства выражения одиночества в современной франкоязычной 
литературе. 

Статья посвящена исследованию лингвистических средств выражения одиночества в современной 
франкоязычной прозе. Представлены связи, которые имеются с различными разделами языковедения. 
Указано значимость изучения этой эмоции в контексте ее присутствия в постмодернизме. Отражено 
эмоциональную нагрузку, которая есть в современной прозе. Представленные примеры из романа 
бельгийской писательницы Амели Нотомб "Гигиена убийцы", которые указывают на значительное 

использование как эксплицитных, так и имплицитных средств, в том числе благодаря 
соответствующим стилистическим средствам. 

Ключевые слова: стилистические средства, эмоциональная нагрузка, одиночество, эксплицитные 
средства, имплицитные средства, постмодернизм. 

Stanislavska O. O. Linguistic Means of the Expression of Loneliness in the Contemporary French Literature. 

The article focuses on the linguistic ways which present one of the human emotional states – loneliness. This 
emotion is the distinguishing feature of the contemporary postmodern world. The novel "Hygiene and the 

Assassin" by the Belgian writer Amélie Nothomb is chosen for our research. The investigation into the linguistic 
aspects through the human emotions is the actual branch in the scientific studies. The method of the analysis of 
the definition from the dictionary was chosen for the presentation of the lexemes which designate the emotional 
state of loneliness. The method of the sampling from the work of art gave the possibility to create the base of the 
descriptive material for our research. The emotional state of loneliness presented in the contemporary French 

novel is distinguished by the ambivalence. The characteristics of this emotion include positive and negative 
nuances. The noun "solitude" is an explicit way of the expression of this emotional state. The modern French 

prose displays the implicit means of the representation of the character's emotions. Emotional expression is the 
result of the oxymoron and contrasting combination of "solitude – réconfortant". The description of the opacity 
and physical obesity is served for the demonstration of the total mood in the novel. The using of the expression 

"misanthrope" indicates its connection with emotional state of loneliness. The material which is analyzed in this 
article indicates the anthropocentric tendency in the contemporary investigation. 

Key words: stylistic means, emotional load, loneliness, explicit means, implicit means, postmodernism. 
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МИСТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ ШЕЙХА ИБРАХИМА ГЮЛЬШАНИ 

Великий мыслитель средневековья Ибрахим Гюльшани – основатель суфийского братства 
''Гюльшания'', был приверженцем Деде Умара Рушани. Его стиль и литературное творчество были 

связаны с мистическими темами, опытом, его собственными философскими взглядами и человеческими 
чувствами. Работы Гюльшани, такие как ''Манави'', ''Панднаме'', ''Диван'' (на трех языках) раскрывают 
духовную жизнь мюридов и хорошо характеризуют его литературное творчество. Учение о вахдати-
вуджуд, божественной жизни, проблемы прав человека исследуются в его газелях, через различные 
мистические фигуры, поэтические формы. На его творчество повлияли идеи Юнуса Имре и Насими. 

Гюльшани характеризует моральные качества средневековых людей, раскрывает проблемы теософии и 
многих исторических событий. В своей жизнедеятельности Гюльшани больше всего хотел определить 

взаимосвязь между человеком и окружающим миром. Гюльшани признает существование Бога 
единственной реальностью всего человечества. 

Ключевые слова: Гюльшанийа, божественная любовь, духовная жизнь, суфийское братство. 

Актуальность проблемы. Экономическая ситуация в ХV–XVI веках, на фоне многочисленных 
социально-политических событий, характеризовалась как высокоразвитым ремесленным производством, 
так и развитыми возможностями Всемирного торгового пути. Классовая борьба данного этапа, связанная 
с натиском иноземных войск, влияла на политическое, религиозное, культурное, экономическое развитие 
общества. В эту эпоху экономический, культурный уровень, опираясь на религию, традиционную 
идеологию, подчеркивает значительный взлет во всех отраслях средневековой страны.  

Будучи глубоким теоретиком, обладая тонким вкусом, человек великого таланта Ибрахим Гюльшани 
вошел в историю, как могучий мастер литературных традиций [1: 343]. Свою родословную Ибрахим 
Гюльшани относил через седьмое колено к легендарному прародителю тюрок-огузов Огуз-ата [2: 13]. 
Составленная им родословная такова: Шейх Ибрахим ибн Маулана, шейх Мухаммад ибн Маулана 
Хаджи Ибрахим ибн, шейх Шихаб ад дин ибн Ай Тогмыш ибн Гюн-Тогмыш ибн Кутлу Тогмыш ибн 
Огуз [3: 281]. Духовная генеалогия (силсила) шейха Ибрахима Гюльшани и созданного им братства 
возводилась через пиров (святых мест) братств Халватийа и Сухравардийа к ал-Хасану ал-Басри, а через 
него к Пророку Мухаммаду, тем самым указывая на тюрко-исламский синтез в учении братства [2: 514]. 
Ибрахим Гюльшани получил начальное образование под руководством своего дяди шейха Сеййида Али, 
который хотел отправить Ибрахима в Бухару для дальнейшей учебы у шейхов тариката Накшбандийя [3: 
281]. Ибрахим проявлял большой интерес к тасаввуфу, беспрерывно предавался аскетическим 
упражнениям и обладал большими познаниями в различных науках [4: 21]. Познав естественные науки, 
фикх и тасаввуф, Ибрахим Гюльшани начал интересоваться философией великого толкователя-
мыслителя Ибн-аль-Араби, теософия которого в средние века имела немало противников.  

Задачи и методы исследования. Дидактические мысли Гюльшани больше всего связаны с 
воспитанием молодежи, недостатком моральных качеств, конфликтами между родителями. Гюльшани, 
обращаясь к опыту старшего поколения, своих предков, предпочитает индивидуальный подход к 
каждому субъекту. Благодаря универсальным знаниям, широкой эрудиции, творчество Гюльшани столь 
многогранно, чувственно, традиционно, что, несмотря на вековые изменения, отражает социально-
этические проблемы, объективную действительность, связывает народный фольклор с прошлым и 
будущим. Мировоззренческое представление поэта неоднозначно определяется высокой 
нравственностью человека, его гуманизмом, моральными достоинствами. Гюльшани пропагандирует 
этические принципы, сентиментальные чувства, жизнерадостность, истинную любовь, обобщая 
божественное мышление, всемогущество и величие Бога. Все указанные аспекты творчества будут 
рассмотрены в статье путем анализа основных жизненных вех мыслителя и его наследия. 

Основное содержание. С целью усовершенствования своих знаний Ибрахим, посетив ряд городов, 
останавливается в Тебризе, где он находился, общаясь с суфийскими учеными, посещал их меджлисы, 
участвовал в дискуссиях, читал трактаты суфийских шейхов и был привлечен к государственной службе 
[1: 341]. Одаренный божественной силой, Гюльшани, все больше становясь посредником между Богом и 
человеком в окружающей среде, стал духовным культом-покровителем земных благ, великим 
чудотворцем. После общения с Деде Умаром Рушани, который был одним из могущественных шейхов 
халватийа, получив духовные наставления, Ибрахим, перешагнув пору ученичества, превратившись из 
ненасытного в стремлении к знаниям и острым умом ученика в учителя-наставника, твердо и 
непреклонно шел по тернистому пути героя за счастье людей, достоинство человека [1: 341].  
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В своей жизнедеятельности Гюльшани больше всего хотел определить взаимосвязь между человеком 
и окружающим миром. Гюльшани признает существование Бога единственной реальностью всего 
человечества. Дуализму между Богом и природой свидетельствует параллельное утверждение о 
соотношении солнца и тени. После смерти Деде, представший уже почти как равный своему учителю по 
знаниям и авторитету, Ибрахим, начиная самостоятельную деятельность, пытался синтезировать 
суфийские идеи с бытом, рассчитывая пробудить погрязший в невежестве людской разум [1: 341].  

После оккупации Тебриза шейх Гюльшани со своими мюридами отправляется в дальний путь в Каир, 
где формируется ритуально-обрядовая практика (зикр, халва, адаб) братства Гюльшанийа. В Каире шейх 
и его мюриды по приказу султана Кансух ал-Гури, остановившись в Куббат ал-Мустафа, уединяются в 
худжрах, предаются аскетическим упражнениям, стремясь достичь мистических состояний, они 
погружают себя в зикр [1: 341]. В день прибытия в Египет к полудню он подошел к одной высокой куббе 
и сказал дервишам: ''Это та самая кубба, которая мне приснилась''. Перед постройкой был большой 
водоем. Он стал расспрашивать [о названии этого водоема]. Ему ответили, что он называется ''Баракат 
ал-хаджж''. Он остановился там и провел полуденный намаз. Как он и предсказывал, у куббы было 
огромное окно, оттуда можно было наблюдать за всеми паломниками. Он понял, что осуществился его 
сон и сообщил об этом дервишам [2: 314]. Египетская эпоха Ибрахима Гюльшани оказала большое 
влияние и на творчество поэта, который вдали от родного края не прекращает религиозные и 
литературные действия, и на государственные дела, которые упоминаются даже в стихотворениях шейха.  

Встреча Ибрахима Гюльшани с султаном Египта Кансухом ал-Гури в агиографических материалах 
описывается как аудиенция двух повелителей, один из которых является властелином внешнего, а 
другой – внутреннего мира. Однажды султан Гури выехал на охоту и [случайно] оказался возле того 
окна, у которого сидел шейх. Он попросил воды и, посмотрев на шейха, впал в смятение. Он попросил 
бумагу, которую шейх держал в руках. Шейх отдал бумагу сыну, а тот передал ее султану. Он посмотрел 
и увидел, что это черновик стихотворения на персидском [языке]. Он сошел с коня и вошел [в здание]. 
Поклонившись друг другу, они сели на один коврик. Когда султан Гури ознакомился с ''Ма`нави'' шейха, 
он поцеловал руку шейха и попросил извинить его за то, что за это время не смог посетить его [2: 320]. 
Привлекая в свою общину людей из разных слоев общества и разных народов, Гюльшани полагал, что 
вне Бога ничто не может существовать. Гюльшани, сравнивая истинного творца (Бога) всего сущего с 
природой, поклоняется вечности, единству высшего начала. Ордены служили мостом между глубоким 
интеллектуализмом высших мистических достижений и поэзией народных верований [5: 193–194]. 
Гюльшани утверждает, что начальной ступенью в познании окружающего мира являются внутренние 
чувства, эмоциональный акт мюрида. В функцию мюрида входит умственное и душевное познание, 
божественная любовь к Творцу, постижение сущности высшей истины – наивысшего света. Мистическая 
стадия, завершаясь постижением Бога, направлена на самораскрытость души человека. Утверждение 
Гюльшани о единстве Бога логически идентично его учению, являясь атрибутом его религиозной догмы. 
Философия единства в мировоззрении великого мыслителя трактуется единым бытием – бытием Бога, 
субстанциональной основой всей вселенной. Благодаря ему все в земной коре и небесной высоте имеет 
свою необходимость, свое отражение. Признав Бога самым могущественным во всем сущем, Гюльшани 
закономерно разделяет Бога и человека, неоднозначно возлагается на духовно-эмоциональную установку 
феномена. Будучи органически связаным между собой, Бог и человек душой и сердцем, благодаря 
божественной любви, достигают степени истины, созерцания. Полагаясь на внутреннюю связь между 
Богом и человеком, Гюльшани одаренного душой и разумом человека метафизически взаимосвязывает в 
одном целом с природой, диалектически расширяет идеи о взаимопроникновении. Мыслитель считает 
человеческий разум высшим даром, источником науки, ключом к разгадке земных чудес. В учениях 
Гюльшани кроются тайны духовного мира человека, управление инстинктами, отказ от мирской суеты, 
путь совершенствования. В его стихах присутствуют философские размышления о мироздании и о 
судьбах человечества [4: 31]. Олицетворяя истинную ценность, Бог, по мнению Гюльшани, для арифов 
является объектом познания, основой бытия. Совершенный человек, благодаря своей душе, оказывает 
огромное влияние на внешний мир, одаренный знаниями человек стремится познать тайны бытия. В его 
творчестве изложены социальные проблемы, взаимоотношения творца и творений, человеческие 
достоинства, нравственные ценности философско-мистических аспектов. Проблемы этики, моральные 
достоинства, человеческий характер (воображение, фантазия), как внутренние, так и внешние чувства 
играют важную роль в процессе познания. Позиция мыслителя весьма ясно выявлена в различных 
воззрениях, этических дебатах с мюридами.  

Дидактические суждения великого мыслителя проходят красной нитью через его творчество, он 
уделяет большое внимание воспитанию молодого поколения. Несмотря на трудности, Гюльшани 
призывает беречь человеческие права, достоинство, собственную честь, которые служат вечной 
наградой, богатым даром для человека. Поэт критикует низких людей, которые ведут аморальный образ 
жизни, хладнокровно убивают людей, бессильны в решении проблем мирным путем. Проповеди 
мыслителя свидетельствуют о высших моральных качествах, этических нормах, социальных воззрениях.  
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Мыслитель в своих комментариях констатирует человеческую натуру с трудом, средством 
достижения высоких моральных качеств. Совершенный человек, по мнению Гюльшани, есть настоящий 
патриот с похвальными качествами, благородный труженик, гуманист, усвоивший чувства 
взаимоуважения и дружелюбия. Он говорил, что совершенный человек является макрокосмом (алам-и 
кубра) и что он оказывает влияние на микрокосм (алам-и сугра) [2: 457–458]. Совершенный человек 
отказывается от мирской суеты, довольствуясь малым, ведет активный образ жизни, борется с дурными 
страстями (хитрость, обжорство, жадность, самодовольство), обеспечивает себе совершенствование во 
имя любви к Богу. В мировоззрении Гюльшани совершенный человек (инсан-и камил) являет собой 
частицу единого, характеризуя его тело мирским, а душу духовным. Мистик, считая душу божественной, 
признавал ее независимое существование как до соединения с телом, так и после смерти человека [1: 
341]. Его философское понятие Бога подтверждает божественную сущность, единство бытия, 
абсолютную истину, исключая внутреннее и внешнее различие совершенного человека. Гюльшани 
подчеркивает, что совершенный человек, будучи частицей природы, представляет духовно-
материальную противоположность, которая связана телом и душой. Тело и душа взаимосвязаны 
мирскими и духовными качествами, играют определенную роль в сущности человека. Предполагая душу 
более важной совершенной субстанцией, мыслитель считает, что совершенный человек не может 
мыслить без души, так как она является божественным элементом, источником жизненно-психических 
процессов. Большой интерес вызывает теория совершенного человека, который, имея дух и сердце, 
пребывает в разных духовных состояниях, с помощью медитации проходит путь к постижению Аллаха.  

В мистическом мировоззрении Гюльшани отражена теория ''вахдат-ал-вуджуд'', которая включает в 
себя единство сущего, истинного света всего бытия, Вселенной. Одаренный разумом человек, благодаря 
внутреннему миру, достигает встречи с возлюбленным (творцом), приближается к истинному свету, 
возвышаясь над Вселенной, исчезает в единстве бытия (Бога). Человек, благодаря внутреннему 
очищению, в процессе постижения, отказываясь от душевного ''я'' сердцем и разумом, обеспечивает себе 
светлое будущее вместе с возлюбленным. Поэт-мыслитель, благодаря мистическим снам, по воле Аллаха 
предсказывает будущее, уберегает народ от всех бед и невзгод, поистине творит чудеса, будучи 
посланником Творца на земле.  

Во время эпидемии чумы мистик-шейх, жертвуя своей жизнью на благо египтян, после длительной 
молитвы и чтения Корана, на следующий день после очередной молитвы заплакав и произнеся ''Аллах'', 
''Аллах'' а потом ''Хува'' (Он), достигший своей вершины, уходит из материального мира [2: 450].  

В творчестве Гюльшани главное место занимает человек и его роль в обществе. Сознательная, 
интеллектуальная, деятельностная и одухотворяющая роль личности в движении жизни и общества 
красной нитью проходит через творчество Ибрахима Гюльшани [1: 342]. Человек имеет власть над злым 
духом, благодаря закону устанавливает справедливые права. Мудрый человек, по мнению Гюльшани, 
должен быть инициатором благородных действий, должен обладать такими качествами, как 
целеустремленность, бдительность. Гюльшани считает что, постичь Аллаха можно особыми методами, 
внутренней силой, духовным спокойствием. Гюльшани, анализируя процесс познания, связывает его с 
разумом и мышлением. Родина для мыслителя – очаг любви, взаимопонимания, место, в котором 
человек может быть самим собой. Поэт-патриот, покидая свой родной край, с горечью оставлял 
домашний очаг, мысленно всегда представляя себя вблизи родного народа. Дружба и согласие народов 
тоже входила в творчество Гюльшани – великий мыслитель высоко ценил опору общества, мирный союз 
народов, жизнь в мире и благе.  

Вторгаясь в различные судьбы, поэт затрагивал жизненный путь человека и социума, выступал с 
критических позиций в отношении социальной справедливости [1: 343]. Гармоничная жизнь, по мнению 
поэта, заключается в счастье, взаимопонимании пар, а подтверждением этого факта является общество 
без бытовых проблем.  

В произведениях мыслителя прослеживается идея суфийского духа, которому свидетельствует 
безграничная любовь к Аллаху, путь к богопознанию и максимальная сосредоточенность в мыслях. 
Шейх, подготавливая путника к мистическим этапам, заглядывает непосредственно в его душу, которая 
готова перейти к другому этапу. Гюльшани характеризует совершенного человека покаянием, верующий 
в Бога путник с целью познания божественной сущности отказывается от земных благ, земных радостей. 
Благодаря зикру и молитве путник, проходя через шариат, тарикат, марифат и хакикат, входит в 
состояние экстаза, в котором он уже реально ощущает влияние всевышнего. Гюльшани, как верующий в 
Бога человек, отдает большое предпочтение зикру, считая его первым шагом в цели богопознания. 
Дервиши братства совершали громкий зикр (зикр-и джали) во время коллективных радений и тихий зикр 
(зикр-и хафи), который совершался каждым в уединении у себя в худжре [4: 34].  

Святой дух, вселяясь в тело мюрида, напоминает о могуществе его миссии, индивидуальности 
человеческой души, его первоначала. Гюльшани сравнивает рай с познанием истины, самоочищением, 
результатом внутреннего постижения. По убеждению Гюльшани, внутренняя и внешняя гармония одним 
целым формирует человека и рождает новые моральные качества. Гюльшани в своих произведениях 
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часто сталкивается с нравственными качествами человека, более того, характеризуя добрые и дурные 
качества, он, безусловно, подчеркивает влияние этих качеств на дальнейший этап путника. Растворение в 
Боге, по утверждению Гюльшани, это – символический акт, не имеющий физических последствий, 
который подразумевается с помощью духовной близости.  

Значительное место в произведениях Гюльшани занимает душевное спокойствие, подчинение Богу, 
путь морального очищения, избавление от порочных качеств, наслаждение духовной чистотой. 
Элементы сближения с истиной, играя решающую роль в творчестве мудреца-мистика, послужили 
поводом в направлении взаимосвязи между человеком и Богом. Считая самым прекрасным достатком 
внутреннюю красоту человека, Гюльшани обращает внимание на затаенный смысл человеческой 
сущности, принимая ее качественные элементы, великий поэт символически проявляет 
высокохудожественный подход. Наследие поэта, обеспечивая дух свободомыслия, озаряя путников 
изнутри, направляет представителей тариката к вечной истине и справедливости. Гюльшани склоняется к 
мнению, что человек по своему происхождению от природы наделен противоречивыми позициями, 
которые всю жизнь проявляются в разнообразных формах.  

В произведениях Гюльшани часто слышится жалоба на социальные проблемы, угнетение, страдание, 
горечь и печаль народа, поэт, вырисовывая суровую жизнь, лицемерие масс, лживость общества, 
сталкивается с пессимистическими взглядами окружающего мира. Будучи уверенным в своих 
убеждениях, мыслитель решительно заявляет о том, что общественные явления не должны пугать 
мюрида. Поэт, критикуя непрекращающееся кровопролитие, сочувствует беспомощным людям в период 
угнетения и протестов классовой борьбы. Гюльшани указывает, что нерешительность разрушительно 
влияет на внутренний мир человека, приводит к нежелательным последствиям. Высказывая свои 
идеальные указы, поэт сочувствует всяким общественным движениям, считает справедливость и 
правосудие высшим элементом жизни. Гюльшани учит, что самый яркий свет всевышнего проявляется в 
душе феноменального человека, который полностью сосредотачивается на познании истинных 
ценностей. Вместе с тем, полагаясь на способность, принципиальность человека, поэт утверждает, что 
божественная сущность, проявляя себя актуальным началом, тем самым конкретно завершает ступень 
истины. Мудрость, по мнению поэта, являясь нравственной честью, создает чистоту духовного мира, 
выделяет человеческую истину. Согласно Гюльшани, ценность человека связана с его внутренним 
миром, а не с материальными вещами, которые преображают внешность. Гюльшани указывает, что 
служение шейху для мюрида эквивалентно обретению вечного покоя, близостью с иным миром. Поэт, 
рассматривая социально-бытовые проблемы крестьян, описывает их неуплаченные долги в казначейство, 
тяжкий, невыносимый труд, мучительную боязнь, постоянное бегство. Философские идеи мыслителя 
связаны с эстетическими, религиозными, общественными теориями, которые, обладая глубоким 
содержанием и смыслом, проникая в духовный мир человека, вдохновляют его воображение.  

Оригинальная образная палитра, раскрепощенная мысль, мучительный поиск и многообразная 
ритмическая аранжировка – все эти достоинства присутствуют и сталкиваются в поэтическом мире 
Ибрахима Гюльшани [1: 340]. В газелях ярко проявляются достоинство и особенности стиля Гюльшани, 
отличаясь простотой изложения, кристальной ясностью, эквивалентными красками, поэтическим 
лексиконом, гениальными ресурсами народной разговорной речи [1: 342]. Оставивший столь 
восхитительные гимны о любви, трогательные до слез исповеди любящего творчество поэта, его 
произведения проникнуты идеями гуманизма и свободы. Философские трактаты, мистика, превращаясь в 
идейный лейтмотив в поэзии Гюльшани, всегда вдохновляли шейха в познании внутренней гармонии. 
Наставляя своих мюридов на правильный путь, шейх особенное внимание уделял религиозным 
проповедям, тафсирам, которые преследовали цель внутренней гармонии, отражения духовного мира. 
Шейх во время мистических состояний, достигая максимального приближения к Богу, описывает 
мюридам божественный свет, который озаряет душевную сущность, благодаря ему путник бесстрашно 
отправляется в мистическую трапезу, таким образом, дервиши, проходя через испытания, достигают 
высшей ступени познания.  

Выводы. Произведения Гюльшани (''Манави'', ''Диван'' (на 3 языках), ''Разнаме'', ''Канз ал джавахир'' и 
др.) затрагивают духовные, мистические субстанции, принципы противоположностей в философском 
аспекте. Поэт в своих произведениях борется за реальное земное благо, призывая к милосердию, 
правосудию шахов, мыслитель также демонстрирует свои демократические идеалы во благо общества, 
остерегается бесчеловечности. Среди многочисленных суфийских сочинений, приписываемых шейху 
Ибрахиму Гюльшани, следует назвать тюркский диван, в котором изложены его основные взгляды [4: 
29]. В поэзии Гюльшани прослеживается фольклорный дух, красочные образы, художественные мотивы, 
реальные события, исторические факты. Употребляя многообразие, колоритность, лиризм, Гюльшани 
описывает внутреннюю красоту человека яркими красками, тонким вкусом, острой фантазией, 
эмоциональным чутьем, которые придают его поэзии еще больше известности. Поэт, привлекая 
внимание своим гуманистическим влиянием, философскими воззрениями, политическим развитием, 
определяет суть человека, его миссию, влияние на внешний мир, причину его зарождения. Ибрахим 
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Гюльшани являлся проповедником таких суфийских понятий, как терпение (сабр), удовлетворенность 
своей земной долей (рида), духовная чистота и сила духа [4: 31]. 

Творчество Гюльшани, отличающееся оптимистическим и жизнелюбивым пафосом, входит в золотой 
фонд мировой литературы, оно не утратит свою изящность на долгие века. Призывающий к защите прав 
угнетенных, мыслитель оказывал сильное влияние на события своего времени, выполняя огромную 
дипломатическую миссию. Он сыграл важную роль в развитии политических и правовых идей в истории 
Азербайджана и всего Ближнего и Среднего Востока [2: 343]. 
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Султанова Х. Г. Містичне вчення шейха Ібраxіма Гюльшані. 

Великий мислитель середньовіччя Ібрахім Гулшані – засновник суфійського братства ''Гюльшанія'', був 
прихильником Деде Умара Рушені. Його стиль і літературна творчість були пов'язані з містичними 

темами, досвідом, його власними філософськими поглядами і людськими почуттями. Роботи Гюльшані, 
такі, як ''Манаві'', ''Панднаме'', ''Диван'' (на трьох мовах) розкривають духовне життя мюридів і добре 
характеризують його літературну творчість. Вчення про Вахдат-вуджуд, божественне життя, 

проблеми прав людини досліджуються в його газелях, через різні містичні фігури, поетичні форми. На 
його творчість вплинули ідеї Юнуса Імре і Насими. Гульшані характеризує моральні якості 
середньовічних людей, розкриває проблеми теософії і багатьох історичних подій. У своїй 

життєдіяльності Гюльшані найбільше хотів визначити взаємозв'язок між людиною і навколишнім 
світом. Гюльшані визнає існування Бога єдиною реальністю всього людства. 

Ключові слова: Гюльшанійа, божественна любов, духовне життя, суфійські братство. 

Sultanova Kh. G. Sheykh Ibrahim Gulshani's Mystical Doctrine. 

The great thinker of medieval times Ibrahim Gulshani – the founder of the Sufi brotherhood gulshaniya was an 
adherent of Dede Umar Rushani. His style and literary construction were full of mystical disciplines, 
experiences, his own philosophical views and human emotions. Gulshani's works such as ''Manawi'', 

''Pandname'', ''Diwan'' (in three languages) recollected the spiritual life of murid´s and excellent examples of his 
period's literature. The doctrine of vahdati-vujud, divine live, human rights mention in his ghazals with mystical 

figures, poetic shapes. The idea of Yunus Emre and Nasimi influenced his creation. Gulshani characterized 
moral сriteria of medieval people, theosophy problems and many historical events. In their livelihoods Gulshani 
most like to determine the relationship between man and the world. Gulshani recognizes the existence of God, 

the only reality of all mankind. To better understand Gulshani's belief system and where his point of views comes 
from, it is a must to know Islam. Sufi master Gulshani `s works represented spiritual journey of man's ascent 
through the mind and soul toward the perfection (God). For Gulshani human must climb a spiritual ladder of 

love with independent soul and understanding nature of ecstasy distinguished his poetry from others. 

Key words: Gulshaniya, divine love, spiritual life, Sufi brotherhood. 
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МОВЛЕННЄВА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МАСКУЛІННИХ ПЕРСОНАЖІВ У ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА 

У статті досліджено текстуальну особистість чоловіка як носія унікального мовного коду у прозі 
Івана Франка. Проаналізовано стратегії і тактики маскулінної комунікації та ознаки ґендерлекту, 

виявлено засоби ословлення маскулінного психотипу. Показано, що мовна тактика у стосунках з жінкою 
співвідноситься у персонажів Франка з такими ролями: деспот, батько, товариш, захисник. Також 
встановлено, що внаслідок суспільної стратифікації, яка ділить чоловіків на керівників і підлеглих 
утворюються і специфічні форми маскулінного наративу – дискурси домінування, приниження та 

спротиву. 

Ключові слова: мовний портрет, мовна тактика і стратегія, мовний код, маскулінність, ґендерлект, 
чоловіки-персонажі. 

Постановка проблеми. Відмінності у мовленні різних людей пов’язані зі світоглядом, релігією, рівнем 
освіти, віком, душевним станом, типом темпераменту. Тому сучасна гуманітаристика, зокрема лінгвістика 
та літературознавство, активно використовують такі поняття, як мовно-культурна особистість, тобто 
мовець, який дотримується когнітивних підходів певної лінгвокультурної спільноти, та мовний портрет  
засіб художнього образотворення, за допомогою якого автор фіксує мовну поведінку персонажа, передає 
його духовне життя, соціальний стан та характерні риси епохи і середовища, які він репрезентує. Для опису 
мовного портрета в літературі М. Гордєєва пропонує три рівні аналізу: лексичний рівень, на якому 
розглядаються особливості слововживання; рівень, що відображає уявлення про світ, укладені в значенні 
слів і виразів – картину світу мовця; рівень комунікативних ролей, стратегій і тактик [1]. 

Оскільки в художньому творі персонажі різної статі наділені унікальними мовними кодами, що 
відображають як психологічні особливості статі, так і соціальну зумовленість ґендеру, виникає 
необхідність з’ясувати стратегії і тактики мовленнєвої поведінки чоловічих персонажів, які творять 
маскулінний дискурс тексту. Для об’єктивізації дослідження необхідний міждисциплінарний підхід, 
залучення робіт з біології, психології та соціології, а також застосування методики лінгвоґендерології, яка 
"зосереджується на питаннях відмінностей, подібностей та особливостей репрезентації осіб чоловічої та 
жіночої статі в мові…, маскулінного та фемінінного лексикону і дискурсу, стереотипах маскулінного та 
фемінінного…, гендерно маркованих стратегіях і тактиках комунікації, питаннях мовної особистості" [2: 
91]. 

Дослідники маскулінного дискурсу одностайні щодо основних комунікативних стратегій чоловіків. 
Серед головних називають передавання інформації, збереження власної свободи та утвердження 
соціального та сімейного статусу. Дослідниця ґендерної психології Тетяна Данильченко вважає, що 
маскулінна комунікація за своїм типом є монологічною, адже у порівнянні з фемінною – менш гнучка та 
динамічна, меншою мірою спрямована на співрозмовника, натомість зорієнтована на висловлювання своїх 
ідей та принципів заради утвердження власного статусу [3].  

На думку нейрофізіологів, наша особистість детермінована і визначена на третину спадковістю, на 
третину – внутрішньоутробним життям і ще на третину – знаннями, набутими під впливом культурного 
середовища, рівня освіти та виховання [4]. Всупереч цим твердженням дослідники ґендеру нівелюють 
біологічну детермінованість на користь соціальної. За словами Людмили Корнєвої, не існує ніякої чоловічої 
чи жіночої мови, "є два основні стилі спілкування, що асоціюються з чоловічою або жіночою мовленнєвою 
поведінкою – маскулінний та фемінний, і вибір одного з них визначається не статевою приналежністю, а 
гендерною самоідентифікацією особистості" [5: 107–108]. На нашу думку, не варто абсолютизувати 
жодного з чинників, так само як відкидати окремі категорії впливу, оскільки ґендерна ідентифікація 
особистості може бути відмінною від її біологічної статі, а таке рішення людина приймає найчастіше не під 
дією соціальних чинників, а внаслідок генетичної запрограмованості. Отже й стилі мовлення та мовленнєва 
поведінка чоловіків і жінок мають як біологічні критерії диференціації, так і встановлені соціокультурними 
нормами. Влучним терміном, який характеризує ґендерну дискурсивну практику є ґендерлект 
(запропонований Деборою Таннен) – передбачуваний постійний набір ознак жіночої та чоловічої мови, 
правила мовної поведінки, стратегії та тактики мовної поведінки чоловіків і жінок у різноманітних 
комунікативних ситуаціях у контексті тієї чи іншої культури [5: 73].  

Отже, мета статті – проаналізувати текстуальну мовну особистість чоловіків у прозі Івана Франка як 
носіїв унікального мовного коду та встановити стратегії і тактики їхньої комунікації, мовленнєві 
особливості ґендерлекту. 
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Виклад основного матеріалу. Персонажний ряд прози Івана Франка диференційовано за статево-
віковими, расовими, національними та професійними критеріями, що відображено у їхній мовній поведінці. 
У передмові до збірки "Добрий заробок і інші оповідання" Франко писав, що "виношує" у своїй душі кожен 
образок, тобто образ кожного персонажа доти, поки не знайде "властивий йому тон і спосіб викладу" [6: 33: 
400]. Франко підходив до характеристики своїх персонажів стереометрично: як до репрезентантів певного 
соціального прошарку та індивідів з унікальними психофізичними властивостями й комунікативними 
здібностями.  

Непорозуміння між чоловіком та жінкою спричинені тим, що, за словами Д. Таненн, вони належать до 
різних культур, виховуються у різних світах [7]. Тому й стиль мовної поведінки найкраще проявляється у 
міжґендерній комунікації. Те, як чоловік говорить про жінок, як до них звертається, може свідчити не лише 
про його темперамент чи виховання, а й про засвоєння чи відкидання ним ґендерних стереотипів. Мовна 
тактика у стосунках з жінкою співвідноситься у персонажів Франка з такими ролями: деспот, батько, 
товариш, захисник. 

Типи брутальних чоловіків-деспотів відтворює Іван Франко в образах Олекси Довбущука, графа 
Ошустовського, графа Торського та Валеріана Стальського. Свої патріархальні погляди Стальський 
("Перехресні стежки") відкриває у діалозі з Євгеном Рафаловичем, повчаючи його, що "з жінками треба 
круто держатися…Треба проявляти характер, треба брати їх під ноги…Жінку треба держати під доглядом" 
[6: 20: 213]. Стальський неодноразово у грубих та цинічних формах відгукується про жінок як про істот, в 
яких таїться "безодня глупоти, фальшивості, тупої злості, зрадливості" [6: 20: 198]. Тому власну дружину 
він "рвав би на кавалки, микав би за коси, волочив би по землі, топтав би ногами" [6: 20: 200]. Жінка, у 
його розумінні, існує для того, щоб "добре бавитися, веселитися" фізично, натомість духовна любов – це 
"високе шляхетство", яке накладає певні зобов'язання. Прагнучи бути вільним від таких обов’язків і 
задовольняти лише фізичні потреби, Стальський і одружився, однак матримоніальні погляди його дружини 
виявились відмінними. Тому одружений Стальський передає холостякові Рафаловичу свою мудрість та 
досвід, повчає його поводженню з жінкою на правах старшого й бувалого чоловіка. 

Маскулінність Стальського має багато ознак тваринної, більше того – хижацької поведінки, на чому 
акцентує автор словами Рафаловича: "…ви найлютіший звір із усіх, яких знає зоологія" [6: 20: 213]. Про 
його "звірську натуру" свідчить і сприймання Регіни як представника породи "жіночого звіра", на 
означення якого він вживає низку порівнянь анімалістичного типу: "холодні гадючі очі", які у нападі страху 
перед ним стають "телячими", холодна "риб'яча кров", "холодна як риба", "курячий мозок" − усі вони 
містять негативну конотацію. Завдяки прийому внутрішнього мовлення автор показує, що стосунки з 
дружиною Стальський сприймає як гру, в якій він виконує роль мисливця, а здобич – Регіна в його руках 
діє саме так, як він того бажає. Таку манеру поведінки підтверджують і діалоги подружжя, в яких він 
щоразу змінює тональність висловлювань: то говорить із дружиною лагідним тоном, звертається як до 
коханої жінки – "Регінко", "моя пані", "серденько", "жіночко", то грубо і брутально – "що так 
вибалушилася?", "от дуріпа!", "тьфу на тебе!". Мовна тактика Стальського спрямована на завдання ще 
більших моральних травм дружині, на утвердження його повного контролю над нею. 

Звертання Франкових батьків-персонажів до їхніх доньок містять оцінну конотацію, яка засвідчує 
ставлення до доньки як до вагомої частини їхнього суспільного статусу, а отже істоти, позбавленої права 
вибору, нездатної до самостійних дій та вчинків. Таке ставлення у їхній свідомості співвідноситься з 
любов’ю та батьківською опікою. Ґендерлекти пана Суботи із повісті "Великий шум" та Тугара Вовка 
("Захар Беркут") свідчать про стереотипні уявлення особливостей дівочої вдачі: "що значить присяга дурної 
осліпленої дівчини", "ти готова батька свого покинути для нього!.. Така вже дівоча вдача", "вона у нас 
дурна, проста, зросла більше з мужиками, ніж з нами". А те, що доньки проявляють силу характеру та 
непокірливість, сміливо заперечують та відповідають, виводить їх з рівноваги, адже така поведінка не 
відповідає стереотипному уявленню фемінності, а виявляє більше ознак маскулінного типу мислення. 
Комунікативну манеру батька може використовувати й закоханий чоловік, який у жінці бачить дитину, 
себе ж асоціює з ментором, завдання якого – направляти її. Володко ("Вільгельм Тель") розмовляє з 
коханою заспокійливо-поблажливим тоном, вживає пестливі слова-звертання (серденько, дитино, серце, 
зірочко, Олюсю), щоб таким чином підтвердити свою любов та позірну турботу, а разом з тим переконати у 
марності її побоювань їхати до театру, що б порушило його плани на вечір. Однак його дії та 
автокомунікація виявляють справжню мотивацію такого слововживання: "Бабські капризи!...Він рад був, 
що не уляг Олі, що поставив на своїм… Адже ж він доктор філософії і учитель гімназіальний,  щоб ним 
женщина поводила? Ні, сього не буде!" [6: 16: 194]. Ця фраза засвідчує патріархальну обмеженість 
мислення Володка, його зарозумілу позицію щодо оцінювання власної соціальної значущості порівняно з 
жінкою.  

Розмова між чоловіком-інтелігентом та його коханою у прозі Франка часто переходить від інтимно-
ліричного до науково-інформаційного тону. Персонажі такого типу чекають від жінки соратництва, 
інтелектуальної співмірності та цілковитої зацікавленості його громадськими справами, тому звіряють їм 
свої політичні погляди й переконання, діляться планами на майбутнє, у якому жінці відведено місце 
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"бойової товаришки". Наратив такого типу є доволі поширеною маскулінною комунікативною стратегією, 
яка "передбачає бесіду-інформацію, що неявно поширюється навіть на сферу інтимно-особистісної 
комунікації" [3]. Така мовна поведінка була притаманна й Франковому листуванню з жінками, на що він і 
сам звертав увагу, перепитуючи адресаток, чи не знудив їх своїми листами, схожими на "наукову 
розправу". У незакінченій повісті "Не спитавши броду…" перша розмова між Борисом Грабом та Густею 
Трацькою відбулася саме в манері наукової розвідки з етнографії. Відтак формат інформативної бесіди став 
комунікативною домінантою їхніх любовних стосунків, зорієнтованою на інтенцію Бориса підготувати 
шляхтянку до "праці для добра люду,…навчаючи селян усьому доброму, рятуючи бідних грішми, темних 
порадою, опущених щирим привітом" [6: 18: 402].  

Іще одна типово маскулінна комунікативна тактика реалізується у розмові чоловіка, який у стосунках з 
жінкою вибрав роль захисника. У творах Франка образ чоловіка-захисника репрезентують персонажі, чия 
професія безпосередньо пов’язана зі захистом – адвокати Євген Рафалович та Владислав Калинович. Їхні 
громадські та посадові обов’язки оборонців селян співвідносяться із типом любовних стосунків, у яких 
вони зайняли позицію заступників своїх обраниць. Кардинально та чітко сформульована інтенція 
Владислава "Ти – моя, і поки я живу, нікому не дозволю тебе скривдити" [6: 17: 430] спрямована на те, аби 
довести Регіні серйозність його почуттів та засвідчити відповідальний підхід до взаємин, а подвійне 
вживання слова "все" у зізнанні "Я все, все зроблю для тебе!" [6: 17: 429] лиш підтверджує налаштованість 
на рішучі дії. За спостереженням дослідників Алана Піз та Барбари Піз, чоловіки часто вдаються до прямих 
недвозначним висловів, таких як "жоден", "ніколи", "абсолютно", що дозволяє їм швидко та ефективно 
укладати угоди і є потужним сугестивним засобом нав'язування іншим своєї волі [8]. Використання ж такої 
тактики у звертанні до жінки відбувається з подібною метою: переконати її у правильному виборі його як 
серйозного й надійного партнера.  

Суспільна стратифікація, яка ділить чоловіків на керівників і підлеглих створює і специфічні форми 
маскулінного наративу. Так у розмові панів з хлопами встановлюється тактика домінування та 
приниження. Такий тип мовної поведінки Франко відтворив в оповіданні "Довбанюк". Пан Гординський  
представник збіднілої польської шляхти. Гордість (можливо саме з цією рисою пов’язане прізвище 
персонажа) не дозволяла йому усвідомити, що поляки, як і українці, стали підпорядкованим народом 
Австрії, що спричинило його особисту життєву поразку та призвело до втрати суспільної значущості. 
Прагнення нагадати "хлопам" часи колишньої слави Речі Посполитої спонукає Гординського щоразу 
підкреслювати свою "польськість". Він зумисно наголошує слова на польський лад, акцентує на 
приналежності до шляхти та зневажливо звертається до перехожих: "Чекай-но ти, чекай, …прийде ще 
такий час, що ми, шляхта, будемо вами, хлопами, їздити!" [6: 16: 207]. Його зверхнє звертання до 
українців як до хлопського народу є наслідком соціокультурного фактору, пов’язаного зі загальною 
ситуацію тієї історичної доби.  

Маскулінний дискурс влади та домінування репрезентує Тугар Вовк ("Захар Беркут"). Завдяки своїй 
наближеності до князя Вовк почувається абсолютним авторитетом серед "проклятих смердів" Тухольщини, 
нехтує місцевими звичаями й законами. Кардинальну відмінність у світоглядах тухольців та Вовка 
засвідчує його питання до Максима Беркута: "Твій батько має велику власть над громадою?" та відповідь, 
яку він отримав "власті у нас над громадою не має ніхто: громада має власть сама" [6: 16: 27]. Звиклий до 
одноосібного князівського правління Вовк розглядає владу як утвердження власної соціальної ролі, тоді як 
для тухольців влада не є привілеєм, адже нею однаковою мірою наділений кожен з них. Для Вовка влада 
символізує авторитет та здатність розпоряджатися життями інших людей, тому він щоразу нагадує 
селянам: "мені князь дарував той ліс і тоту полонину", "я тут із княжої волі", "за мої заслуги князь 
нагородив мене землями й лісами в Тухольщині", "я беру тілько те, що мені мій князь дарував" [6: 16: 46–
47]. Аксіологічна система Вовка та його комунікативна манера "брутального чоловіка" виявляють у ньому 
насамперед зациклену на власному домінантному становищі особу, в якої на всі питання, крім питань 
здобуття влади є універсальна відповідь: "що мене се обходить?". 

Поряд із дискурсом домінування у Франковій прозі звучить і дискурс підпорядкування. Займаючи 
підлегле становище відносно панівних структур та їхніх репрезентантів – господарів, шляхти та багатіїв, 
представники нижчих суспільних шарів у своєму мовленні використовують засоби, які мають засвідчить 
їхню повагу до керівної особи та зневагу до себе. Таку форму комунікації відтворено у діалогах Степана 
Калиновича ("Герой поневолі") з представниками владної верхівки. Саморепрезентація Калиновича з 
акцентом на власній нижчості пов’язана з недооцінювання свого соціального та особистісного "я": "Та й де 
ж би я смів!.. Я чоловік без становища, без роду" [6: 21: 373]; "я не маю претензії на високу посаду... я на 
найменшій готов щиро й чесно..." [6: 21: 371]; "Я чоловік простий, невчений і неочитаний. Знаю свою 
бюрову роботу, яка мене годує, і свою присягу, яка мені велить робити точно й чесно. Та й годі" 
[6: 21: 308]. Щоб ословити девіантну форму маскулінності Калиновича Франко вдався до редукованих 
речень, які виражають нездатність завершити думку через страх сказати щось занадто зухвале для його 
становища й посади. Мовленнєва поведінка Калиновича свідчить про брак сили характеру та не 
усвідомлення національної i родової ідентичності.  
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В оповіданні "Чиста раса" недовга розмова між старим єврейським купцем і "расовим мадяром" паном 
З. ілюструє типові ознаки соціально-національної субординації – мови панівного прошарку та мови 
підпорядкованого. Пан З., звиклий, щоб його накази виконували, дратується, коли старий єврей замість 
запропонованої йому сигари продовжує курити свою люльку. Його улесливо-добродушний тон змінюється 
на наказовий, більше того – погрозливий: "коли тобі дадуть сигаро і кажуть курити, то кури. Властиво тебе 
самого треба було так викинути, як твою люльку" [6: 20: 21]. Адже "ті, хто мають право дарувати привілеї, 
можуть змінити свою думку і відібрати їх" [7]. Єврей же, вчувши в голосі пана загрозу, апелює до його 
поважного статусу шляхетної людини й акцентує на власній немічності та фінансовій скруті: "я старий 
чоловік…бідний чоловік". Проте дійсне становище єврея відносно пана передано у словах відчаю: "я з 
паном графом не можу сперечатися…" [6: 20: 31]. Кажучи "не можу", єврей нагадує пану, що йому вільно 
робити з ним все, що завгодно, адже пан "може". У протиставленні цих двох слів приховане й протистояння 
двох світів: всевладдя і вседозволеності та безправ’я і підпорядкованості.  

Іншим варіантом комунікативної поведінки чоловіків у стратифікаційному діалозі є тактика бунту і 
спротиву. Такий тип комунікації більш поширений у Франкових творах, завдяки чому їх насичує 
маскулінний дух боротьби. Найбільш репрезентативними типами бунтарів є брати Басараби ("Борислав 
сміється") та Кость Дум’як ("Великий шум"). Мовний портрет Басарабів як суспільних месників 
увиразнюють їхні "страшні" слова, здебільшого з конотацією деструкції: "війна", "боротьба", "пімста", 
"рубати". Особистісний вимір їхнього бунту проти євреїв підкреслює постійне апелювання до слова 
"пімста". Обґрунтовуючи власну жорстокість у виборі методів боротьби, Андрусь Басараб констатує: "Я 
такий, яким зробило мене життя і вони, закляті вороги мої!" [6: 15: 475]. У цій саморепрезентації явлено 
соціальну обумовленість бунтівного маскулінного типу, що підтверджує й персонаж іншого твору – Кость 
Дум’як. Якщо озлоблення Басарабів було викликане вимушеною працею на євреїв-визискувачів зі 
щоденним спостеріганням за їхніми ґешефтами та збагаченням, то винуватцями бунтівної діяльності 
Дум’яка стали панщина та пани. Тому в розмові з дідичем, в якого свого часу прослужив десять років "за 
свинопаса", він іронічно та різко нагадує йому: "Яких ви нас виховали, таких маєте. Не подивуйте!" [6: 22: 
232]. Проте методи бунту Дум’яка більш цивілізовані й гуманніші, ніж стихійна війна Басарабів. 
Відмінність полягає у більшому досвіді Дум’яка, який він здобув під час військової служби, тоді як 
Басараби усе своє свідоме життя провели як "наймити-попихачі" у євреїв. Отже й мова боротьби у них 
різна. Дум’як говорить із паном Суботою як із рівним і вимагає, відповідного ставлення до селян. Слова 
Костя звучать впевнено, а його самохарактеристика ("я чесного роду, тепер вольний чоловік і господар", "я 
вам не рекрут, а вислужений фельдфебель від цісарських гренадерів" [6: 22: 250]) свідчать про 
усвідомлення власної значущості як чоловіка та воїна.  

Один із найбільш продуктивних засобів мовного портретування у прозі Франка – кількаразове 
повторення одного й того ж слова в різних репліках персонажів, тобто лейтмотивного денотата, що постає 
певним вербальним маркером психотипу героя. Таким чином Франко звертає увагу читача на ті цінності, 
які превалюють у свідомості мовця, на наявність або відсутність внутрішнього морального осердя. В 
монологах Дениса з оповідання "Знеохочений" стилістично забарвлена лексема "дєньгі" повторюється 
кілька разів поспіль, аби засвідчити його зацикленість на матеріальних благах. Вживання слова "гроші" на 
російський манер підкреслює його пристосуванство та національну байдужість, брак "мужеської волі та 
сили в душі" [6: 15: 32]. У цьому образі найкращим чином проілюстровано тип альфонса, адже "молодий 
руський літерат" настільки одержимий грошима, що оцінює дівчат як товар: "Аж три найдорожчі нараз, та 
й усі три дали коша" [6: 15: 34]. Слово "найдорожчі" вжито ним у значенні цінової характеристики – 
фінансової спроможності батьків панночок. Моральну зіпсутість цього персонажа підкреслює не лише його 
мовний портрет, а й вдало дібрана художня деталь, а саме "почорнілі зуби", які натякають Денисовим 
співрозмовникам на його "труп’ячу мертвоту".  

У центрі аксіологічної системи капітана Антося Ангаровича із повісті "Для домашнього огнища" 
перебуває його честь, це слово досить часто фігурує у монологах персонажа: "любив її [дружину Анелю – 
К. Ш. ] в тій хвилині над життя над усе в світі, над свою честь" [6: 19: 82], "се буде чесно, сього 
домагається його честь" [6: 19: 95], "ти, відьмо, що підкопала моє життя, знищила мою честь" [6: 19: 132]. 
Ангарович поводиться згідно законів військового чину, а в його мисленні домінують такі військові 
категорії як "захист та оборона", "образа гідності та честі", "зрада". Крізь призму закладених муштрою 
стереотипів сприймає він і взаємини зі своїми колегами: "…щоби мене образив, спровокував, ввігнав в 
лапку! О підлі, підлі! Юди! Але ні, не з’їсте мене так швидко! Буду боротися, зубами гризтиму вас, а не дам 
вам так легко тріумфувати над собою!" [6: 19: 79]. Така позиція засвідчує, що у свідомості військового 
будь-який конфлікт набуває конотації "ворог  напад  захист". Однак сприйняття розповіді про 
"сумнівний промисел" дружини як обрáзи власної гідності не дозволило Антосеві зрозуміти підстави її 
вчинку, полишивши вироблені роками професійні категорії мислення. Моральний імператив Антося, який 
можна сформулювати як "честь понад усе", виявляє жорстокі канони військового чину, які обмежують 
чоловіка у його приватному житті.  
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Важливе місце серед Франкових засобів характеротворення займає контраст. На основі антитетичності 
створено низку чоловічих образів у його творах. Зупинимось детальніше на принципі контрасту в мовній 
поведінці Владка і Начка Калиновичів. Начко має поетичну, мрійливу натуру, схильну до містицизму. Його 
мовлення насичене метафорами і порівняннями, цікавими сентенціями: "в кожній людині під товстим 
шаром життєвого бруду, егоїстичних мозолів та поганих звичок тліє непогасна іскра божого вогню" [6: 17: 
355]. Начко швидко змінює свою думку, а для її вираження використовує емоційно-експресивні вислови. 
Закохавшись у Регіну, він то підносить її до рівня святої, то, засумнівавшись у її взаємності, іронічно 
обмовляє: "дурна гуска", "свята, чиста й добра Регіна", "Шляхетна! Добра!", "Підла! Негідна!" [6: 17: 383]. 
Недаремно психологізм і драматизм твору зав’язаний переважно на особі Начка, натомість за Владком – 
соціальний бік роману. Вчинки Владка виважені, а тон його мовлення спокійний та рішучий, на що 
неодноразово звертає увагу Франко: "спокійно відказав Владко", "спокійно відповів Владко", "рішуче 
сказав Владко". Вислови ж Начка сповнені драматизму та експресії: "гаряче вигукнув Начко", "сердито 
відказав Начко", "промовив Начко, різко викидаючи із себе слова", "крикнув Начко". Його виступи часто 
керовані миттєвими поривами. Саме надмірна емоційність, стихійні пориви та перевага особистого над 
громадським стали для Начка причиною зради власних життєвих поглядів та, в підсумку, його самогубства.  

Арсенал лексичних та стилістичних засобів, які використовував Франко для деталізації мовних 
портретів своїх персонажів надзвичайно різноманітній. Для мовної репрезентації суспільних низів він 
застосовував притаманний їм емоційно-експресивний тон та згрубілу лексику. "Замкнене злодійське 
середовище, в котрому слід шукати витоків мовної культури ''дна'', витворювало виключні умови для 
розвитку низки норм соціальної поведінки, що не ''вписувались'' у загальноприйняті суспільні стандарти і 
виявлялися, передусім, в ідеології та мовленні злочинця" [9: 176]  зауважує І. Ціхоцький. Франко 
доводить, що злочинець – це продукт "жорстоких часів", які "гасять останні іскри чоловіцтва там, де в 
інтересі суспільності й людяності було б піддержати їх та роздути в ясне полум’я" [6: 33: 397]. Тому мова, 
що нею говорять його "низи"  це код-ідентифікатор, який вирізняє мікрогрупу злочинців від макрогрупи 
суспільних "верхів", її використання спрямоване на зумисне відмежування від решти людей. Знання арго – 
предмет гордості, однак такою мовою розмовляють виключно зі своїми, дозволяючи собі повною мірою 
насолодитись власною комунікативною винятковістю. У кількох оповіданнях Франко подає вичерпні й 
характерні зразки арго, як-от на початку "Хлопської комісії": "Е, що то ви, молоді яндруси говорите!.. По 
місту тротуарами ходять та ходаки з долин висмикують – велика штука! А зловлять хатраки, то також що? 
Заведуть на дідівню, кобзнуть там чи й не кобзнуть, та й по всій історії. Вам би от… Та де вам! Вам як лиш 
розказати про таке, то вже поза плечима мурашки забігають. Або то ви знаєте, що хлопська комісія!" [6: 15: 
236]. Невимушене оперування злодійським арго повинне переконати реципієнтів оповіді – текстуальних 
яндрусів та читачів твору у досвідченості та обізнаності мовця, його злодійській компетентності. Адже, за 
словами Д. Ліхачова, "злодій цікавиться не передачею своїх думок і поглядів, а лишень тим ефектом, який 
його слово справляє на оточуючих" [10: 61]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень проблеми. У прозі І. Франка мовленнєві партії 
можуть розповісти про персонажа не менше, ніж коментарі наратора. Письменник наділяє кожного 
чоловіка не лише мовленнєвою характеристикою, а й цілісним мовним портретом, що виявляє його 
соціальну приналежність, психологічні особливості та моральні риси. Франко вдається до типізації 
маскулінних персонажів через мовленнєву характеристику, надаючи їй домінантне значення і 
трансформуючи її в характерокреативний мовний портрет. Тому аналіз маскулінних образів на основі 
мовного портретування – це нове поле для інтерпретації та створення їх типологічної парадигми. 
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Шмега К. М. Речевая репрезентация маскулинных персонажей в прозе Ивана Франко. 

В статье исследовано текстуальную личность мужчины как носителя уникального языкового кода в 
прозе Ивана Франко. Проанализированы стратегии и тактики маскулинной коммуникации и признаки 
гендерлекта, определены средства словесной характеристики маскулинного психотипа. Показано, что 
речевая тактика в отношениях с женщиной соотносится у персонажей Франко с такими ролями: 

деспот, отец, друг, защитник. Также установлено, что в результате общественной стратификации, 
которая делит мужчин на руководителей и подчиненных образуются и специфические формы 

маскулинного нарратива – дискурсы доминирование, унижения и сопротивления. 

Ключевые слова: речевой портрет, речевая тактика и стратегия, языковой код, маскулинность, 
гендерлект, мужчины-персонажи. 

Shmeha K. M. Language Representation of Masculine Characters in Ivan Franko's Prose. 

The article deals with the language strategies and tactics of male characters in the prose written by Ivan 
Franko. It is shown that masculine discourse of Franko's novels is represented by male characters which lingual 
code includes both the psychological characteristics of sex and social gender conditionality. There are analyzed 
strategies and tactics of masculine communication and revealed features of masculine psycho type in the article. 
It is defined that verbal tactics of male characters in their relationships with women correlated in Franko's prose 

with such roles: tyrant, father, friend and protector. Also, it was found out that because of social stratification, 
that divides men on executives and subordinates were forming specific types of masculine narrative – discourses 

of domination, humiliation and resistance. The results obtained, proved that Ivan Franko gives every man not 
only lingual characteristic, but also a comprehensive language portrait that reveals his social identity, 

psychological features and moral traits. The author tries to reflect the themes of conversations that characterize 
a character according to his mental and ethnic identity too. The conclusions are made that Franko applies 

language characteristic of masculine characters to show different male types, giving it a dominant value and 
transforming it into a language portrait. Therefore, the analysis of masculine images based on language portrait 

is a new field of interpretation and creation of their typological paradigm. 

Key words: language portrait, language tactics and strategy, language code, masculinity, genderlekt, male 
characters. 
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"…СЕ ВЛАСТИВО НАЇЗД І ДУШЕННЯ…'': РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ В РЕЦЕПЦІЇ ІВАНА 
ФРАНКА 

У статті актуалізовано погляд Івана Франка на проблему Російської імперії в контексті українського 
національного самоусвідомлення. Встановлено, що російський компонент (культурний, ідеологічний, 
політичний) займає вагоме місце в творчій спадщині митця. Помічено, що погляди Івана Франка щодо 
Російської імперії зазнають трансформації протягом життя. Спочатку письменник сприймає імперію 

як монархічну владу , до якої ставиться негативно, і російську культуру як таку, яка викликає 
симпатію. Пізніше з’являється усвідомлення органічності зв’язків між репресивною імперською 
системою і російською інтелігенцією, що легітимізує цю систему у власній текстуальності. 

Ключові слова: імперія, колонія, антиколоніалізм, національна ідентичність, національна культура, 
інтелігенція.  

Постановка проблеми. Сучасне українське літературознавство, з одного боку, характеризується 
тенденцією до світової інтеграції щодо прочитання літератури, з іншого – формує усвідомлення 
неможливості такого прочитання без переосмислення або й деконструкції у найширших смислах цього 
слова попереднього соціокультурного досвіду. Останнє немислиме без аналітичної ревізії колоніальної 
та антиколоніальної практик в українській літературі. 

З огляду на це постколоніальної оцінки потребують знакові для історії національної культури явища 
та постаті. У дослідженні аналізуються політичні статті Івана Франка, в яких автор осмислює Російську 
імперію.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Пострадянське українське літературознавство пропонує 
низку досліджень, у яких застосовано неапробовані раніше методологічні стратегії щодо творчості Івана 
Франка. За слушним твердженням Петра Іванишина: ''Цьому ж безпосередньо сприяє й постімперський 
характер новітньої культурної дійсності, й широкі теоретичні можливості новітнього літературознавчого 
пошуку'' [1: 12]. 

Постколоніальні студії над творчістю Івана Франка продукують Тамара Гундорова, 
Григорій Грабович, Ярослав Грицак. У своїх дослідженнях науковці найчастіше послуговуються 
постмодерною деконструкцією, що подекуди веде до тенденційного іманентно космополітичного 
прочитання Франкової текстуальності. До прикладу, Ярослав Грицак у праці ''Страсті за 
націоналізмом: стара історія на новий лад'' вказує на виключну периферійність постаті Івана Франка в 
контексті європейських процесів кінця ХІХ – початку ХХ століття: ''…Франко був цікавий, але все-таки 
периферійний автор. Поза сферою ''домашнього вжитку'' Франко не залишив тривкого й виразного сліду 
ані в світовій, ані у центральноєвропейській культурі. Хоч би як пишалося українське франкознавство 
Франковим знайомством із Германом Баром, Теодором Герцлем чи Шніцлєром, на них воно не справило 
жодного помітного впливу (принаймні в детальних щоденникових записах Бара, Герцля, Шніцлєра 
Франкового прізвища ніде не згадано). Радше навпаки: то вони впливали на Франка, хоча він і не 
квапився цього визнавати'' [2: 135]. У схожих студіях, на наш погляд, відчутна неможливість 
віддецентралізації українського мислення, колоніально вкорінена мазохістська потреба шукати для 
власної національної ідентичності підтвердження своєї неспроможності у порівнянні з іншими зразками 
культурного досвіду.  

Сьогодні пропоновані Ярославом Грицаком інтерпретаційні маркери творчості Івана Франка в 
контексті загальноєвропейських процесів видаються ретроспективними в межах опозиції Михайло 
Драгоманов (космополітизм) – Іван Франко (національний поступ). Придивившись пильніше до 
франкового періоду, усвідомлюємо, що в Західній Європі акумулювався негативний образ українського 
як периферійного. Цьому, на думку Мирослава Шкандрія, сприяла польська шляхта, яка стверджувала 
''…що немає ніякого українського народу, а є тільки етнографічна маса, яка з часом під впливом 
польської культури набуде польської ідентичності '' [3: 303]. Однак це і час, коли відбуваються 
зрушення в українській національній самосвідомості. Позбуваючись ізоляційного статусу, 
українська культура не тільки демонструє відкритість щодо європейських впливів, а й утверджує 
себе як незалежний культурний феномен (''перенесення '''духовної столиці'' України з Києва до Львова 
справило на цю ''переорієнтацію'' культури та відповідне її входження в загальноєвропейський 
культурний контекст вирішальний вплив насамперед тому, що напрямки втягнуло українське 
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національне відродження в епіцентр тих бурхливих процесів національного будівництва, якими в ''вік 
націоналізму'' охоплена була вся Європа'' [4: 17]). 

Натомість відмінною є традиція інтерпретації доробку Каменяра з національно орієнтованої позиції. 
Це дослідження Івана Денисюка, Тараса Салиги, Романа Голода, Ярослава Гарасима, Петра Іванишина та 
інших.  

Мета статті – проаналізувати особливості розуміння Російської імперії у політичних статтях Івана 
Франка. 

Виклад основного матеріалу. Ранні літературно-критичні статті Івана Франка наповнені 
драгоманівською інтонацією. Захопившись ідеями Михайла Драгоманова, а також маючи непоборний 
пієтет до російської літератури (М. Салтиков-Щедрін, І. Тургенєв, Л. Толстой, Ф. Достоєвський та інші), 
російських критиків-ідеологів (М. Чернишевського, Д. Писарєва, В. Бєлінського), письменник у власних 
студіях демонструє ідеї російського лібералізму. Саме російську ідеологічну матрицю він накладає на 
імперсько-колоніальне протистояння галицько-українського та австро-угорського. Окрім того, 
драгоманівський вплив позначається і на розумінні і сприйнятті Російської імперії. Іван Франко розділяє 
Росію на монархічну імперську систему й прогресивну російську культуру та інтелігенцію. Тобто 
початково у франковому осмисленні російського імперського ще не існує усвідомлення, що саме 
інтелігенція сприяє посуванню і легітимізації імперської зверхності, саме вона у формах культури чинить 
посутній вплив на колонізованого, тим самим сприяє формуванню в останнього відчуття власної 
неповноцінності, маргіналізує національне як зайве, подекуди архаїчне.  

Зауважимо, що драгоманівський рецидив в українській культурі був не раптовим. Сам Михайло 
Драгоманов та його адепти виглядали досить привабливо в умовах тотального утиску української мови, 
культури. З одного боку, вони сприяли впровадженню вивчення української мови, апелювали до 
позитивного досвіду російської ліберальної інтелігенції, говорили про потребу української освіти для 
українців, з іншого – за цією прекрасною перспективою приховувалися імперські акценти, адже жоден із 
лібералістів не мислив Україну поза російським контекстом, вважав українську мову та культуру 
складовою російського інтелектуального досвіду.  

Зрозуміло, що з часом концепція української мови для домашнього вжитку (М. Костомаров) та 
драгоманівська теорія, що не передбачала незалежності українського народу, мусили наштовхнути Івана 
Франка на переосмислення всього того, що раніше видавалося очевидним. Таке переосмислення 
відбулося на початку 80-х, після зближення письменника з народовцями. У 1882 році він пише: ''Не пора, 
не пора, не пора / Москалеві й ляхові служить…''.  

Знайомство з західними зразками культури, зміна світоглядних орієнтирів, впливали не тільки на 
Франка-письменника, а й на публіциста, суспільного діяча. Відкидаючи космополітизм, він торкається 
проблем національної консолідації та боротьби. Приваблива ідея простої людини у її російський версії, 
відштовхує як національно розмита, а подекуди й сповнена імперських контекстів, адже російська 
література, обстоюючи права російської маленької людини, залишає осторонь світ колонізованих людей. 

Зрілий Франко критикує ідеї Михайла Драгоманова, формує нове бачення Російської імперії, її 
інтелектуального істеблішменту. Він по-новому осмислює слов’янофільство, вказуючи, що за 
ліберальною риторикою приховано імперський шовінізм, відкидає панславізм як загрозливе явище, яке 
лише утверджує російський імперіалізм хоч і в прихованих формах (флер визвольної національної ідеї). 
Аналітика щодо Російської імперії з’являється на сторінках польськомовних львівських видань (до 
прикладу, газета ''Kurjer Lwowski''), Літературно-наукового вісника. Іван Франко вдається до нищівної 
критики москвофільства, вважаючи його ідеологію загрозливою. Не відкидаючи поваги до російської 
культури та її діячів, він однак підкреслює їх шовіністичне ставлення до інших народів. 

У пропонованій студії зосередимо увагу на публікації ''Подув весни в Росії'', яка видається 
засадничою для розуміння особливостей осмислення Російської імперії у Франковій рецепції. 

Іван Франко моделює парадоксальний у своїй амбівалентності образ Росії, яка, з одного боку, прагне 
європейських ідеалів, базовими з яких є гуманізм та демократизм, з іншого – залишається державою 
азійського типу, практикуючи деспотизм щодо власного народу, а також колонізаційну політику 
завоювання у стосунку до інших етносів. Особлива роль у цій дилемі належить національній інтелігенції. 
Враховуючи це, слідом за Іваном Франком, розглянемо декілька основних тверджень про специфіку 
Російської імперії. 

По-перше, це держава, яка має національну еліту без ''самосвідомого життя''. Публіцист проводить 
паралелі між 1854 роком (часи Кримської війни) та 1904 роком (''подув весни''), вказуючи, що вони 
відмінні за подіями, але аналогічні за своїми наслідками. Що в середині ХІХ століття, що на початку ХХ 
століття в Росії з’являються опозиціонери, які прагнуть протистояти традиціям державного життя, ''…в 
якому занадто яркими плямами вирізувалися жорстокості Івана Грозного, акти деспотично накидуваної 
цивілізації Петра Великого та недавня велич і всеобіймаючий тиск миколаївського режиму'' [5: 469]. 
Однак, Іван Франко діагностує, що всі ці спроби протистояння виглядають ''безпомічними'' та 
''безтямними'' (Традиція північноросійських республік та земських соборів давно була заглушена і 
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видавалася многим чимось міфічним, а пізніші часи не лишили по собі нічого аналогічного, крім 
безпомічних та безтямних розмахів уроді надволзької ''вольницы'' Разіна та Пугача, або ще більше 
безпомічних і в своїй безпомічності глибоко трагічних мрій таких одиниць, як Радищев, або таких груп, 
як декабристи'' [Франко: 470]). Або вони позначені не іманентністю для російського національного 
психотипу – російська інтелігенція не має поняття про свободу та самосвідомість, про власний 
державний устрій, вона вражена бацилою ''невлічимого теоретизування'' та пристосуванства: 
''…критикуючи теорії найчільніших діячів Західної Європи, в ту саму пору преспокійно мирилося з 
нечувано дикими та жорстокими фактами окружаючої дійсності; або у інших брала гору потреба 
практичної діяльності, і в такім разі вони преспокійно покидали свої теорії, запрягалися в ярмо тої 
російської дійсності…'' [Франко: 471]. Отже, публіцист безкомпромісно артикулює, що свобода в Росії – 
це або ''вольниця'' або анархія штибу разінської, або безпомічні мрії інтелігенції, яка сприймає 
західноєвропейські демократичні традиції, але не має для них власного ґрунту, ініціатива якої 
паралізується оманливими закликами ''не робити урядові трудностей'' [5: 476].  

По-друге, це держава, яка завдячує національній еліті легітимізацією імперських дій. Іван Франко 
вказує, що російська інтелігенція не тільки закриває очі на ''криваві войни пригноблених Росією націй'', а 
й виправдовує їх або боротьбою з довічними ворогами (наприклад, поляками), або потребою цивілізації 
для диких народів (наприклад, кавказцям): ''…се були або непокірні дикуни, яких конче треба було 
прикоротити, щоб уможливити доступ до них цивілізації, або се були віковічні вороги Росії, ті вороги ще 
зі ''смутного времени'', з якими треба було звести віковічні рахунки'' [5: 470]. Попри пієтет до ''дорогих 
перлин'' російської літератури (Тургенєва, Достоєвського, Толстого та інших) Франко апелює до 
легітимізації привласнення чужих територій саме в текстах російських письменників, які вдаються до 
підміни понять, називаючи цивілізацією ''наїзд і душення'': ''Читайте найчільніших представників 
російської думки миколаївського часу – Пушкіна та Лермонтова, читайте те, що вони говорять про 
Кавказ – ані сліду думки, що ті кавказькі гірняки мають якесь право до самостійного життя в своїх горах 
і що війна проти них – се властиво наїзд і душення, затоплювання в кровавих потоках свобідних 
етнічних одиниць, а не ніяка цивілізація'' [5: 470]. 

По-третє, це держава, у якій базисними для її громадян (від інтелігенції до простолюдина) є три 
поняття: ''самодєржавіє, православіє і народність''. Іван Франко не тільки називає ці три ''мальовані 
чучела'', а й вдається до їх аналізу. ''Самодєржавіє'' – історія деспотичних та нікчемних царів і 
''чиновницького самовладства''. Безапеляційно публіцист говорить про правління Миколи ІІ як про 
гумористичний епілог попередніх жорстоких правлінь: ''Се вже не самодержець, не тінь самодержця, 
навіть не труп самодержця. Страшний іще своїм мертвецьким грізним обличчям, се манекен на царським 
престолі, лялька на пружинах, якими порушують незримі, невловимі руки'' [5: 473]. В провину 
чиновництву й бюрократизму письменник ставить і гноблення власної інтелігенції, і зубожіння 
російського люду, і його неосвіченість, і безумство імперської культурної колонізації: ''…осоромила 
Росію на весь світ безумною системою русифікації в Польщі та в Литві, забороною української мови…'' 
[5: 474]. А потім звертає погляд на російського чиновника, проводячи аналогію з римськими володарями, 
яких самовладство доводило до ''…спеціальної форми божевілля…'' [5: 473]. Він діагностує – російський 
чиновник дуріє, не маючи опору, втративши різницю між можливим і неможливим. ''Православіє'' 
позначене ідеологічним фарисейством, ''…здеградованого до ролі слуги, поліцейського та шпіона душ…'' 
[5: 474]. ''Народність'' є формою колонізації, адже базована на доктрині однонародності, що стає 
офіційною перепусткою для гноблення недержавних етносів. 

По-четверте, Росія – це імперія, у якій патріотизм перетворюється на національний фанатизм, 
украплений ідеєю про власну особливу місію. Іван Франко аналізує результати війни з Японією. Він 
вказує, що російський народ був безтямно втягнутий у цю війну, коли ця безтямність була підмінена 
рафінованою брехнею про непереможність російської армії, штучно роздмуханим патріотизмом. І знову 
роль інтелігенції у цьому процесі неприваблива. Пригнічена розумінням власного безсилля, вона радить 
''…не висувати тепер занадто внутрішніх болячок, не йти наперекір розбурханій хвилі патріотизму, 
кричати не ''долой самодержавие! '', а ''да здравствует армия!'' [5: 479]. У контексті цього Іван Франко 
підкреслює кволу ''російську весну'', її відмінність від європейських конституційних весен: ''…ніде ''весна 
народів'' не починалася так смутно та глухо, не промовляла таким алегоричним, замотаним язиком. 
Серед таких страшних та трагічних зверхніх обставин'' [5: 484]. Російська інтелігенція не тільки 
демонструє інертність, а й пропагує її – ''несупротивлення злу'', задеклароване Левом Толстим: ''Недаром 
твій чільний письменник і мислитель вискіпав і поклав ''во главу угла'' всього свого світогляду 
найабсурднішу, найменше відповідну для європейського вдачі євангельську доктрину ''несупротивлення 
злу'' [5: 484]. 

По-п’яте, Росія – це ''мовчуще божество'', імперія, яка базована на забороні слова. Відоме особливе 
ставлення Івана Франка до слова, до мови нації. Недаремно у поемі ''Мойсей'' він докоряє найперше 
українцям тим, що вони втрачають власну мову. Так само відсутність свободи слова стає наріжним 
каменем для розуміння деспотизму Російської імперії. У той час, коли відбувається офіційна пропаганда, 
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''провінціальна Росія, себто весь російський народ, стоїть під безумовною забороною слова; його погляди 
виявляє лише урядова адміністрація. (…) Відси йде та глуха мовчанка громадських інституцій, що 
нівечить їх силу і значення, робить їх нездібними до життя…'' [5: 493]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень проблеми. Отже, ''Подув весни в Росії'' Івана 
Франка – це своєрідні підсумки власного ставлення до Російської імперії, її інтелігенції, підсумки, 
визначальними атрибутами яких є скепсис та іронія. Артикулюючи Російську імперію від Кримської 
війни до Японської, публіцист діагностує розірваність Росії між Європою (демократизм, свобода слова) 
та Азією (деспотизм), що увиразнюється в російському лібералізмі. Іван Франко вказує на свавілля 
російського чиновника, інертність російського інтелігента та тотальну зомбованість російського народу 
ідеями патріотизму, що перетворюється на національний фанатизм, якому іманентна ідея ''руского міра'', 
''православіє'' та нетерпимість до інших народів (''чурки'', ''хохли''). Читаючи Франка, з’являється відчуття 
катастрофічного безчасся, адже вся та атрибутика російського світу залишається незмінною і в ХХІ 
столітті. Саме це і визначає потребу пропонованого дослідження. Адже погляд Івана Франка – людини 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. – на Росію це й погляд українського інтелектуала початку ХХІ ст. (sic! 
оптимістично хочеться у те вірити). 
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Юрчук Е. А. "... Это свойственно наезд и душение ... '': Российская империя в рецепции Ивана 
Франка. 

В статье актуализирован взгляд Ивана Франка на проблему Российской империи в контексте 
украинского национального самосознания. Установлено, что российский компонент (культурный, 

идеологический, политический) занимает важное место в творческом наследии писателя. 
Подчеркнуто, что взгляды Ивана Франка на Российскую империю подвергаются трансформации на 
протяжении жизни. Сначала писатель воспринимает империю как монархическую власть, к которой 
относится негативно, и русскую культуру как такую, которая вызывает симпатию. Позже появляется 

осознание органичной связи между репрессивной имперской системой и русской интеллигенцией, 
которая легитимизирует эту систему в своей текстуальности. 

Ключевые слова: империя, колония, антиколониализм, национальная идентичность, национальная 
культура, интеллигенция. 
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Yurchuk O. O. "...This Is Actually Incursion and Stranglehold...'': Russian Empire in the Reception of Ivan 
Franko. 

The Post-Soviet Ukrainian literature offers a number of studies, which had not approved methodological 
strategies regarding the creative work of Ivan Franko. Postcolonial studies over the creative work of Ivan 
Franko also represent Tamara Hundorova, Gregory Grabowicz, Yaroslav Hrycak. The researches of these 

scientists often use postmodern deconstruction that sometimes leads to the inherently biased, cosmopolitan over 
reading of Franko's textuality. The distinctive is the tradition of national oriented position of interpretation of 
heritage of Kamenyar. There are studies of Ivan Denysyuk, Taras Salyga, Roman Holod, Yaroslav Harasym, 

Peter Ivanyshyn and others. 
The proposed studies will focus on the publication "Whiff of Spring in Russia", which seems fundamental to 

understanding of the thinking of the Russian Empire in Franko's reception. 
Ivan Franko's models are paradoxical in its ambivalence image of Russia, which on the one hand seeks to 

European ideals fundamental of which is humanism and democracy, on the other is the state of Asian type that 
practicing tyranny on its own people and also the colonization policy of conquest in relation to the other ethnic 

groups. A special role in this dilemma belongs to the national intelligentsia. "Whiff of Spring in Russia" by 
Franko is a peculiar conclusion of its own attitude to the Russian Empire, its intellectuals, determinations, which 
attributes are skepticism and irony. Considering the Russian Empire from the Crimean War to the Japanese War 
the publicist diagnoses dissociation between Europe (democracy, freedom of speech) and Asia (despotism) that 

has been shown by Russian liberalism. Ivan Franko points to the arbitrariness of the Russian officials, the 
inertia of the Russian intelligentsia and total indoctrinate Russian people with ideas of patriotism that turns into 
a national fanaticism, which is immanent idea of "Russian world", "orthodoxy" and intolerance to other people 
(''chocks", ''hoholy"). While reading Franko's texts every person feels catastrophic freezing time because all the 
paraphernalia of Russian world remained unchanged in the XXI century. This is what determines the need for 

the proposed research. After all, Ivan Franko's view as a man of late XIX early XX century on Russia is a 
modern view of Ukrainian intellectual of the XXI century. 

Key words: empire, colony, anticolonialism, national identity, national culture, intelligentsia. 
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