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Jakub Jurkowski, 

doktorant 
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska) 

jakubandrzejjurkowski@gmail.com 

"SACRUM, PRZEMOC, RYTUAŁ – ''POETYKA DIONIZYJSKA'' W ''JASKINI FILOZOFÓW'' 
ZBIGNIEWA HERBERTA 

Artykuł jest hermeneutyczną próbą eksplikacji dramatu ''Jaskinia filozofów'', w którym obecne są rozliczne 
paralele intertekstualnie wiążące go z grecką kulturą, filozofią, religią i tragedią (na przykład ''Bachantkami'' 

Eurypidesa). ''Jaskinia filozofów'' to pierwszy dramat Herberta, który doczekał się już bardzo wielu komentarzy. 
Tytułem nawiązuje do alegorii jaskini z siódmej księgi Politei Platona. ''Jaskini filozofów'' (podobnie jak całej 
twórczości Herberta) patronuje dwóch ''myślicieli dramatycznych''. Wymieniony w liście Herberta do Jerzego 

Zawieyskiego Søren Kierkegaard i pojawiający się w korespondencji z Henrykiem Elzenbergiem Friedrich 
Nietzsche. W swojej sztuce Herbert dokonuje reinterpretacji postaci Sokratesa, która nabiera prawdziwie 

tragicznego charakteru, wpisując się tym samym w szereg Sokratejskich konterfektów nowożytnej europejskiej 
tradycji filozoficznej. Głównym przeciwnikiem Sokratesa jest Dionizos, w konfrontacji z którym Sokrates 

zdobywa prawdziwą wiedzę o sobie samym. Dokonująca się w mrokach celi metaforyczna katabasis, nekyia to 
rytuał przejścia (rites de passage), który umożliwia Sokratesowi reintegrację na głębszym poziomie oraz 
pozwala mu dotknąć prawdy o życiu, osiągnąć samopoznanie, powrócić do ojczyzny swojskości i dojrzeć 

najgłębsze konsekwencje swoich czynów. Dionizyjski logos tym się różni od logosu Sokratejskiego, że nie stara 
się harmonizować bądź rozwiązywać sprzeczności, ale odsłonić w jednostce i świecie koegzystencję 

podstawowych przeciwieństw. Dopuszcza do głosu to, co było stłumione, i zdeprecjonowane jako niegodne, 
bezwartościowe, nielogiczne. Filozof jest zmuszony do stopniowej, weryfikacji swojego oglądu rzeczywistości 
oraz otworzenia się na wypieraną, czy raczej niedocenioną dotąd przez niego, dziedzinę sacrum, czyli tego, co 

Rudolf Otto nazwie mianem misterium tremendum et fascinosum. 

Słowa kluczowe: Herbert, antyk, Jaskinia filozofów, Sokrates, Bachantki, Eurypides, Dionizos, Apollo. 

Filozof powinien oswajać konieczność. A teraz sam termin (''śmierć'' – przyp. J.J.) nie wydaje mi się 
właściwy. Jest to abstrakcja, i to abstrakcja zbudowana niepoprawnie. Zawiera ona w sobie długi odcinek czasu 
zwany umieraniem. Te wszystkie wytrzeszczania oczu, duszności, podnoszenie się na łokciu i walenie serca, dalej 
jęk zmieszany z ostatnim oddechem, a w końcu ta sztywna obcość i zacięte milczenie ciała. Te różne stany 
ochrzczone jednym terminem. Takie krótkie słowo, jakby nożem ciął. Otóż chcę wam zwrócić uwagę na ciągłość 
i wielofazowość tego zjawiska. Jest również rzeczą zastanawiającą niemożność znalezienia punktu, od którego 
zaczyna się ten proces, oraz punktu, w którym można go uznać za definitywnie skończony. To prowadzi do 
wniosku, że życie jest pełne śmierci, a śmierć pełna skurczów życia. Inaczej mówiąc, od urodzenia umieramy i 
wy w kwiecie wieku jesteście do kolan martwi. 

Sokrates, Jaskinia Filozofów1 
1.1 Wstępne ustalenia  
Jaskinia filozofów to pierwszy dramat Herberta2. Tytułem nawiązuje do alegorii jaskini z siódmej księgi 

Politei Platona. Sztuka doczekała się już bardzo wielu komentarzy, spośród których najważniejsze należą do 
Marty Piwińskiej, Jerzego Kopani, Mateusza Antoniuka i Jacka Kopcińskiego. Jerzy Kopania doskonale 
uchwycił problematyczność protagonisty sztuki, a mianowicie wewnętrzną sprzeczność i brak koherencji osoby 
Sokratesa w świetle dostępnych nam źródeł. Współczesny filozof, by ten fakt zobrazować, dokonał rekonstrukcji 
postaci swojego antycznego starszego brata w profesji w następujący sposób: ''Podobno żył kiedyś w Atenach 
człowiek imieniem Sokrates. Był postacią nie tylko znaną i głośną, ale nadto o tak wielkiej sile oddziaływania, 
że późniejszy rozwój cywilizacji europejskiej poszedł drogą przez niego wytyczoną. Miał szczególny dar 
przyciągania do siebie ludzi urokiem swej osobowości, choć powierzchowność miał brzydką i prostacką; i miał 
osobliwą łatwość zadziwiania bystrością swojego intelektu przy wnikliwym i trafnym stawianiu pytań, choć 
jednocześnie miał zwyczaj nader przykrego i podstępnie złośliwego ich formułowania. Wychował liczne grono 
uczniów, z których każdy do końca życia wielbił swego nauczyciela i każdy do końca życia podkreślał, że 

 
1 Wszystkie cytaty z Jaskini filozofów przytaczamy za wydaniem: Z. Herbert, Dramaty, pod red. J. Kopcińskiego 
i G. Wroniewicza, Warszawa 2008. W tekście pracy po zacytowanym fragmencie podany jest w nawiasie numer 
strony. 
2 W 1957 roku została wyemitowana jako dramat radiowy. Premiera sceniczna (wraz z Rekonstrukcją poety) 
miała miejsce podczas warsztatów na warszawskiej PWST w 1961. Teatralną peregrynację rozpoczęła od 
spektaklu w reżyserii Ireny i Tadeusza Byrskich w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim w 
1965 roku, gdy poeta został tam kierownikiem literackim. 
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wszystko mu zawdzięcza. Pod koniec własnego życia, mając już siedemdziesiąt lat, został przez Ateńczyków 
oskarżony o bezbożność, deprawowanie młodzieży i w ogóle o szkodnictwo społeczne, po czym osądzony 
skazany na śmierć, i z mocy wyroku zgładzony''3. 

Posługując się metodologią opisową w oparciu o tak niejednoznaczne źródła, mając z jednej strony Sokratesa 
z pierwszej księgi Metafizyki Arystotelesa oraz apologetycznych, deifikujących go dialogów Platona i pism 
sokratycznych Ksenofonta, z drugiej zaś sofistę i próżniaka z Chmur Arystofanesa4, faktycznie dochodzi się do 
aporii domagającej się w diaporetycznym rozumowaniu dojście do euporii, czyli trafnego sądu na temat tak 
problematycznej rzeczywistości, jaką jest postać Sokratesa. Sprzeczności nie da się bowiem zrealizować. A jeśli 
poprzestać tylko na szeregu zdań oznajmujących, pretendujących do tego, żeby stać się obiektywnym opisem 
można zgubić to, co najważniejsze i dojść do wniosku, że Sokrates jako taki w ogóle nie istniał! ''Odpowiednie 
rozumowanie będzie miało postać sylogizmu: (1) >>żaden byt sprzeczny nie jest bytem realnym<<, 
(2) >>Sokrates jest bytem sprzecznym<<, zatem (3) >>Sokrates nie jest bytem realnym<<. Jest to – wedle 
średniowiecznego nazewnictwa – tryb Celarent z pierwszej figury sylogistycznej''5. 

Ergo, żeby oddać sprawiedliwość Sokratesowi na powrót musi stać się on postacią literacką. Na taki bowiem 
status został nieuchronnie skazany (zauważyć trzeba, że nie dochowała się do naszych czasów żadna praca 
stricte historyczna, ale właśnie literacka bądź filozoficzna: dialogi Platona, komedia Arystofanesa oraz 
memorabilia i pareneza Ksenofonta). W zamierzeniu Herberta Sokrates nie może być jednakże doskonałym, 
nieskazitelnym nauczycielem cnoty czy karykaturą na wzór z ''myślarni'' Arystofanesa – musi przybrać rysy 
tragiczne i charakter dramatyczny.  

Sam Herbert wskazuje na to w liście do Jerzego Zawieyskiego: ''W moim dramacie, którego jeszcze nie 
napisałem, chciałbym wyrazić ten swój niepokój o losie człowieka skazanego na śmierć, w tragicznym losie 
zbuntowanego przeciwko narzuconej mu kreacji męczennika. Nie będzie to dramat optymistyczny i (co mnie 
szczerze martwi) nie będzie to dramat chrześcijański. Nie będzie on także z pewnością artystycznie znośny. 
Chodzi mi raczej o uchwycenie problemu, który wymyka się kategoriom filozoficznym, ale w dramacie, jak 
sądzę, nabierze sił i wagi. Wierzę bowiem, że jest jakieś odrębne – myślenie dramatyczne. I są dramatyczni 
myśliciele, tacy jak na przykład Søren Kierkegaard''6.  

O swojej niechęci do filozofii usystematyzowanej Herbert dawał zresztą niejednokrotnie wyraz w swojej 
korespondencji z Henrykiem Elzenbergiem: ''Szukam wzruszeń. Mocnych wzruszeń intelektualnych, bolesnego 
napięcia rzeczywistości i abstrakcji, jeszcze jednego rozdarcia, jeszcze jednej, głębszej niż osobista, przyczyny 
dla smutku. I w tym subiektywnym mętliku zagubiły się szacowna prawda i wzniosła norma, zatem nie będę 
przyzwoitym uniwersyteckim filozofem. Wolę przeżywać filozofię, niż ją wysiadywać jak kwoka. Wolę, aby 
była bezpłodnym szarpaniem, jakąś osobistą sprawą, czymś co idzie wbrew porządkowi życia, niż profesją''7. 
Lub innym razem: ''Namawiano mnie do studiowania tomizmu. Zacząłem chodzić na czytanie Summy. 
Rzeczywiście wiele rzeczy się układało i wyjaśniało. Poczułem się szczęśliwy i wolny. I to był pierwszy sygnał, 
że trzeba uciekać, że coś w substancji człowieczej się przekręca. Czułem przyjemność sądzenia i klasyfikacji. A 
przecież człowieka bardziej określają słowa zaczynające się na: niepokój, niepewność, niezgoda. I czy ma się 
prawo porzucać ten stan''8. 

Jaskini filozofów (podobnie jak całej twórczości Herberta) patronuje przeto dwóch myślicieli dramatycznych. 
Wymieniony w liście do Zawieyskiego Søren Kierkegaard i pojawiający się w korespondencji z Elzenbergiem 
Friedrich Nietzsche. Kierkegaard w swojej rozprawie doktorskiej O pojęciu ironii wykazywał, że Sokrates po to 
się za nią maskował w dialektycznym roztrząsaniu podstawowych pojęć, których powszechne i niepodważalne 
znaczenie starał się ustalić, aby zabezpieczyć innych przed własną mądrością i nie oślepić ich jej blaskiem. Jak 
pisała Emily Dickinson: 

 
Tell all the truth but tell it slant, 
Success in circuit lies, 
Too bright for our infirm delight 

                                                 
3 J. Kopania, Herbertowski Sokrates, czyli filozofia podejrzeń, [w:] Herbert i znaki czasu, red. E. Feliksiak, 
M. Leś, E. Sidoruk, t. 1, Białystok 2001, s. 31. 
4 Zachowało się z czasów antycznych jeszcze wiele innych świadectw o Sokratesie, ale z racji na ich wtórność są 
tutaj pominięte (np. Polikratesa, Izokratesa, Cycerona, Epikteta, Plutarcha Apulejusza z Madaury, Justyna 
Męczennika, Klemensa Aleksandryjskiego, Tertuliana, Diogenesa Laertiosa, Augustyna z Hippony) 
5 J. Kopania, op.cit., s. 32. 
6 List Z. Herberta do J. Zawieyskiego z 10 maja 1949 r., Z. Herbert, J. Zawieyski, Korespondencja 1949-1967, 
red. P. Kądziela, Warszawa 2002, s. 21-22. 
7 List Z. Herberta do H. Elzenberga z 2 listopada 1951 r., Z. Herbert, H. Elzenberg, Korespondencja, red. 
B. Toruńczyk, Warszawa 2002, s. 12. 
8 List Z. Herberta do H. Elzenberga z 30 maja 1952 r., Z. Herbert, H. Elzenberg, op. cit., s. 33. 
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The truth's superb surprise;  
 
As lightning to the children eased 
With explanation kind, 
The truth must dazzle gradually 
Or every man be blind.9 

Możliwe, że gdyby Sokrates nie posługiwał się orężem ironii zostałby skazany na śmierć znacznie wcześniej. 
Ironia pod przykrywką autodeprecjacji i dyskredytacji swojej osoby oraz pozornego przyznania racji swojemu 
adwersarzowi i godzeniu się na jego punkt widzenia pozwalała Sokratesowi na odkrywanie tylko odblasku 
swojej mądrości, która emanowała spoza niego, a której obecność była wyrażana głosem daimoniona. Sokrates 
rozdwaja się, żeby >>przeciąć<< przeciwnika na dwoje. Rozdwaja się i z jednej strony mamy Sokratesa, który z 
góry wie, jak się skończy dyskusja, z drugiej Sokratesa, który przemierzy całą drogę wraz ze swoim rozmówcą. 
Ten zaś nie wie, dokąd go Sokrates prowadzi. Poprzez zabiegi elenktyczne Sokrates prowadzi do refutacji sądów 
swojego rozmówcy, na które ten chcąc nie chcąc musi się zgodzić, by następnie podważywszy i rozbroiwszy 
dotychczasowy system myślowy nieszczęśnika wbić go w totalną konfuzję i pozbawić punktu oparcia. ''Jest więc 
rozcięty na dwoje: jest taki jaki był przed dyskusją z Sokratesem i jednocześnie w wyniku wzajemnej z 
Sokratesem zgodności, utożsamia się z nim (…), czyli z wątpliwością, z aporią. Bo Sokrates nie wie nic, wie 
tylko, że nic nie wie. Toteż w całej dyskusji jego rozmówca niczego się nie nauczył; więcej – sam już nic nie 
wie. Lecz w jej toku cały czas doświadczał, czym jest aktywność ducha. Albo lepiej: był Sokratesem samym. 
Był zapytaniem, podaniem w wątpliwość, dystansem wobec samego siebie. Czyli świadomością''10.To jest 
właśnie istota Sokratesowego położnictwa, czyli majeutyki.  

Jak zauważa Alina Djakowska w posłowiu do polskiego tłumaczenia rozprawy duńskiego myśliciela: ''Nie 
dysponując bezpośrednim świadectwem ani wiarygodną interpretacją, magister Kierkegaard usiłuje wyłowić 
fenomen Sokratesa z wzajemnie ''koślawej'' relacji między trzema antycznymi ujęciami. Rekonstruuje zatem 
przyziemnego rzecznika przeciętności z Ksenofonta, który >>niczym dobry kupiec korzenny wytargował sobie 
swojego Sokratesa<<. Rekonstruuje wzniosłego myśliciela z Platona, który jak artysta >>stworzył swojego 
Sokratesa w nadnaturalnej postaci<< i podarował mu ideę. Rekonstruuje także pocieszną postać z komedii 
Arystofanesa, który wcale nie próbował Sokratesa udoskonalić, lecz w porównaniu z Platonem coś ujął, a w 
porównaniu z Ksenofontem coś dodał i >>był najbliższy prawdy<<. Jakkolwiek ''nic'' nie było dla niego 
wolnością, jaką radował się Sokrates, było zaledwie pustką. Nic dziwnego, że Sokrates przypomina raczej lustro, 
w którym widzi się siebie. Ale pomiędzy nimi jest pewien punkt, niewidzialny i boleśnie trudny do uchwycenia 
– to jest ironia. Z jednej strony żywiołem ironisty jest właśnie wielorakość rzeczywistości, z drugiej strony stąpa 
on po rzeczywistości krokiem chwiejnym i eterycznym, ledwie muskając ziemię. A skoro właściwe królestwo 
idealności jest mu jeszcze nieznane, to jeszcze nie wywędrował, lecz w każdej chwili niejako szykuje się do 
odejścia. Ironia oscyluje pomiędzy ja idealnym a ja empirycznym, pierwsze zrobiło z Sokratesa filozofa, drugie 
sofistę, lecz tym, co sprawia, że jest czymś więcej niż sofistą, jest to, że jego empiryczne ja ma uniwersalną 
ważność''11. 

Jeśli chodzi o drugiego patrona Jaskini filozofów, Nietzschego, powszechnie znane są jego ostre sądy na 
temat Sokratesa, którego uważał za pierwszego brzydkiego Greka. Autor Woli mocy oskarżał go o dekadentyzm 
i intelektualizm, którymi dokonał destrukcji tragicznego charakteru greckiej kultury. Był w oczach Nietzschego 
teoretykiem-optymistą, nauczycielem pogody greckiej i błogości istnienia rojącym sobie, że ''myślenie sięga, po 
przewodniej nici przyczynowości, aż w najgłębsze przepaści istnienia i że myślenie zdolne jest nie tylko poznać 
istnienie, lecz nawet je poprawić''12. Stosunek Nietzschego do Sokratesa nie był jednak tak jednostronny jak by 
się mogło wydawać. Podlegał on znamiennej ewolucji. W Pismach pozostałych 1862-1875 pisał co prawda, że 
Sokrates: ''1. zniszczył naturalność osądu etycznego; 2. unicestwił naukę; 3. nie miał zrozumienia dla sztuki; 4. 
wyrwał jednostkę z historycznego kontekstu; 5. popierał dialektyczne krasomówstwo i gadulstwo''13, ale jak 
zauważył Tadeusz Gadacz w Ludzkim, arcyludzkim dokonał jego rehabilitacji ukazując wolność ducha, ironię, 
zamiłowanie do żartów, apologię wielkości i nędzy człowieka14.  

                                                 
9A. Bielik-Robson, ''Na pustyni''. Kryptoteologie późnej nowoczesności, Kraków 2008, s. 267. Mów całą 
Prawdę, lecz z ukosa – / Bo sukces w Obejściu leży / Zbyt jasne dla słabych Rozkoszy / Prawdy ogromne 
rażenie / Wyjawić trzeba jak dzieciom / Piorunu lśnienie i grzmot / Prawda ma jaśnieć stopniowo / Aby nie 
oślepł wzrok (tłum. Agata Bielik-Robson) 
10 Pierre Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, Warszawa 2003, s. 110–111. 
11 S. Kierkegaard, O pojęciu ironii z nieustającym odniesieniem do Sokratesa, Warszawa 1999, s. 324–325. 
12 F. Nietzsche, Narodziny tragedii czyli Hellenizm i pesymizm, tłum. L. Staff, Warszawa 1907, s. 166. 
13 Idem, Pisma pozostałe 1862-1875, tlum. B. Baran, Kraków 1993, s. 282. 
14 Zob. T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku. Nurty., t. 1, Kraków 2009, s. 73. 
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Głównym przeciwnikiem Sokratesa jest w Jaskini filozofów Dionizos oraz jego rozliczne emanacje i 
''miazmaty'', które docierają do świadomości racjonalnego, niezłomnie przekonanego co do możliwości 
precyzyjnego wyrażenia istoty pojęć Sokratesa, z lubością oddającego się układaniu równań takich jak: rozum = 
dobro = szczęście. Filozof jest jednak zmuszony do stopniowej, weryfikacji swojego oglądu rzeczywistości oraz 
otworzenia się na wypieraną, czy raczej niedocenioną dotąd przez niego, dziedzinę sacrum, czyli tego, co Rudolf 
Otto nazwie mianem misterium tremendum et fascinosum. Dochowała się do naszych czasów starożytna 
tragedia, która opowiada o podobnym pojedynku z bogiem i kończy tragicznym rozwiązaniem potwornej 
inicjacji. Mowa o Bachantkach Eurypidesa. Eurypides to obok Sokratesa drugi z przedstawicieli ateńskiego 
oświecenia, który naraził się na największe cięgi Nietzschego. Przyjrzyjmy się Eurypidesowej tragedii z bliska, 
ażeby rzucić snop światła na boga, który odegra tak ważną rolę w dramacie Herberta. 

1.2 Bachantki, czyli przerażające epifanie Dionizosa 
Bachantki to jedna z ostatnich sztuk Eurypidesa. Została wystawiona w 406 r. już po śmierci autora i należy 

do najbardziej złożonych tragedii antycznych. Do dziś wzbudza kontrowersje wśród badaczy, gdyż jak pisał 
Versnel: ''nie ma dwóch uczonych, którzy zgadzaliby się co do znaczenia sztuki, nie wspominając już o intencji 
jej autora''15. Tak jak problematyczna jest sama postać Eurypidesa, który jawi się nam jako postać nie mniej 
zagadkowa niż Bóg szalejący (mainomenos), ''szał wzbudzający'' (Hymny Homeryckie 19,46), ''Darzący Winną 
Latorośl Gęstym Listowiem'' (Pauz. 1,43,5), tak ambiwalentnie rysują się nam: tło samej tragedii, postaci, 
relacje, w jakie ze sobą wchodzą oraz samo zakończenie krwawego widowiska. Eurypides uważany z jednej 
strony za wyznawcę kultu Rozumu (Arystofanes w Żabach), racjonalistę i ateistę (Verrall16) a z drugiej za teistę 
(Murray17), religijnego idealistę (Appleton18) czy wręcz irracjonalistę (Dodds19), w Bachantkach tworzy 
zdumiewający amalgamat, w którym zacierają się granice pomiędzy tym co rozumne i szaleństwem. Pierre 
Vidal-Naquet zwrócił uwagę na niezwykłość Bachantek ze względu na to, że sam bóg, patron teatru, obejmuje 
jedną z głównych ról. Poeta wprowadza go na scenę jako bóstwo, które samo dokonuje własnej epifanii w 
teatrze – odsłania swoją postać nie tylko przed protagonistami sztuki, ale również przed widzami zasiadającymi 
na widowni, manifestując swoją boską obecność poprzez rozwijanie akcji tragedii, nad którą sprawuje 
równocześnie religijny patronat20. Kitto uważa to za wyśmienity chwyt kompozycyjny, który polega na tym, że 
bóg przybiera postać wyznawcy dzięki czemu symbol tego, co irracjonalne przez cały czas znajduje się w wirze 
walki21. 

W prologu Dionizos w przebraniu kapłana nowego kultu opowiada o tym jak powrócił ze Wschodu 
nawróconego na swoją religię do rodzinnych Teb. Przedstawia cel swojej wizyty: ustanowienie kultu i 
dokonanie zemsty na dopuszczającej się blasfemii rodzinie. Towarzyszy mu grupa azjatyckich kobiet-akolitek, 
czcicielek nowego bóstwa, które stanowią jednocześnie chór tragedii. Przedstawiona jest pokrótce historia Boga. 
Matka Dionizosa, Semele, córka Kadmosa, została spalona na popiół na skutek intrygi Hery, która namówiła ją, 
by poprosiła Zeusa o ukazanie się jej w pełnym majestacie. Siostry Semele nie wierzą rewelacjom, jakoby miała 
ona romans z Zeusem i że bóg Dionizos w ogóle istnieje. Twierdzą, że Zeus ugodził piorunem Semele, karząc ją 
w ten sposób za pełne pychy uroszczenia. W odwecie Dionizos opętuje wszystkie kobiety w Tebach, włącznie z 
ciotkami. 

W tradycji dionizyjskiej szaleństwo jest conditio sine qua non. Albo jest to dobrowolne szaleństwo jego 
wyznawców partycypujących w ''boskim szaleństwie'' albo niedobrowolny obłęd jako kara za odrzucenie 
boskości własnej i Dionizosa. Tertium non datur. W Bachantkach objawia się to w dwóch oddzielnych formach 
reprezentowanych przez dwie skontrastowane ze sobą grupy dionizyjskich czcicielek: członkinie chóru, które 
dobrowolnie zaakceptowały boskość Dionizosa i przyłączyły się do korowodu wiedzionego przez jasnowłosego 
kapłana, dzięki czemu dokonała się w ich wnętrzu sublimacja dionizyjskiego pierwiastka oraz kobiety tebańskie, 
które popadły w szaleństwo będące karą za ich niewiarę w istnienie Dionizosa. Doświadczają Boga, ale odbywa 
się to ogromnym, budzącym bojaźń i drżenie kosztem. Dodds uważa, że ''opierać się Dionizosowi oznacza 
tłumić elementarny pierwiastek we własnej naturze''22. Szaleństwo jest karą, którą zadają sobie wszyscy ci, 
którzy nie dają dojść do głosu swojej prawdziwej naturze. Ci, którzy odrzucają ekstazę skazują się na trywialne 
życie, którego kresem jest nieuchronna śmierć. Burkert twierdzi, że ''szaleństwo jest zarazem doświadczeniem 
Boga, spełnieniem i celem samym w sobie''23.  

                                                 
15 H.S. Versnel, Ter Unus. Isis, Dionysos, Hermes. Three Studies in Henotheism, Leiden 1990, s. 96. 
16 A. W. Verrall, Euripides the Rationalist: A Study in the History of Art and Religion, Cambridge 1895. 
17 G. Murray, Euripides and His Age, London 1955. 
18  R. Appleton, Euripides the Idealist, London 1927. 
19 E. R. Dodds, The Ancient Concept of Progress and other Essays on Greek Literature and Relief, Oxford 1974. 
20 Por. J. P. Vernant, P. Vidal-Naquet, Myth and Tragedy in Ancient Greece, New York 1990, s. 381–382. 
21 Por. H. D. F. Kitto, Tragedia grecka. Studium literackie, Kraków 2003, s. 347. 
22 E. R. Dodds, Grecy i irracjonalność, Bydgoszcz 2002, s. 213. 
23 W. Burkert, Greek Religion, Cambridge, Mass., 1985, s. 110. 
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U Eurypidesa inicjacja w misteria Dionizosa przedstawiona została jako gwałtowne wydarzenie 
przypominające niespodziewane nawiedzenie lub porwanie. Owładnięte boskim szaleństwem menady porzucały 
swoje dzieci i udawały się na ośnieżone stoki Kitajronu. Poruszały się boso, miały rozpuszczone włosy, nosiły 
skóry zwierzęce (''cętkowane szaty''), węże, którymi były przewiązane wplatały w warkocze i przykładały do 
twarzy, a trzymane w ramionach sarenki i wilczki karmiły mlekiem ze swoich piersi. Ich pożywieniem były: 
surowe mięso rozrywanych gołymi rękami byków, krów i kozłów, a napojem – krew tych zwierząt. Menady 
spały na poszyciu leśnym.  

Obdarzone były ekstraordynaryjnymi mocami: nadludzką siłą, umożliwiającą im, np. podnoszenie i 
rozrywanie ludzi czy krów oraz wyrywanie drzew z korzeniami. W rękach dzierżyły spowite bluszczem tyrsy, z 
których sączył się miód, wykorzystywane jako różdżki, których uderzenia w skałę lub w ziemię otwierały źródła 
wody, mleka i wina. Menady były odporne na trafienia oszczepów, błyskawicznie przemieszczały się skokami 
przez skały i wody. Słyszały przywołujący je głos Dionizosa, nie widząc jego cielesnej postaci, a niekiedy 
postrzegając go w postaci ognistej epifanii. Niezwykłe moce menad były zdaniem Eurypidesa wyrazem łaski 
Dionizosa, uosabiającego szaleństwo i obdarzającego tym boskim stanem swoje akolitki. Menady owładnięte 
szałem niszczyły domy w Tebach i porywały dzieci. Poruszały się w korowodach tanecznych pod kierunkiem 
Autonoe, Agawe i Ino. W stan ekstatyczny wchodziły kołysząc się, wykonując ruchy głową w przód i tył, 
wdychając zapach kadzidła sosnowego, oraz wydając okrzyki, którym towarzyszył zaśpiew frygijski oraz 
akompaniament muzyki granej na fletach, aulosach, skórzanych bębenkach oraz tympanach.24 

Nawiązując do symbolizmu liminalnego Arnolda L. Van Gennepa i Victora Turnera oraz koncepcji rites de 
passage i ich tradycyjnej struktury w której skład wchodzą trzy fazy: oddzielenie od społeczności, czyli ryty 
preliminalne, faza marginalności, czyli ryty liminalne i faza włączenia, czyli ryty postliminalne, status bachantek 
można określić jako przynależący do fazy drugiej. Jest to faza anormalna i antystrukturalna, Turnerowska 
communitas, w której zawieszone zostają prawa, obyczaje, konwencje i ceremonie życia społecznego. To stan 
mistyczny poza kategoriami ścisłej logiki, gdzie zamazują się różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami, 
przestają istnieć więzi kulturowe. Uczestnicy żyją na granicy pomiędzy sacrum i profanum, w stanie 
permanentnej liminalności. 

Seidensticker pisał, że Bachantki układają się w cykl zdarzeń tworzących sekwencję rytuału ofiarnego o 
charakterze oczyszczającym dla wspólnoty wyznawczyń Dionizosa i dla widzów spektaklu. Na ten rytuał 
składają się: ubranie ofiary w strój rytualny (Bch 934-942), prowadzenie jej w procesji na miejsce kaźni (1043-
1048), którą jest święta dla Dionizosa jodła (1061-1074), utworzenie wokół niej kręgu (1106) i końcowy mord 
(1125-1133).25  

Dionizos w Bachantkach jawi się jako bóg szaleństwa, wina, personifikacja życia i sił natury, ekstazy, 
paradoksu, zbawienia i wyzwolenia, naruszający społeczne normy i tabu, głoszący egalitaryzm. Bóg oraz jego 
główny oponent Penteus znajdują się w przerażającej symetrii wobec siebie. Poniższa lista przedstawia 
przykłady widoczne na poziomie świata przedstawionego, nie wnikając w symetrię i liczne paralelizmy obecne 
na poziomie wersyfikacyjnym i stylistycznym. Nie rości sobie tym samym pretensji do kompletności. Obaj 
protagoniści: 

a) są w tym samym wieku,  
b) mają wspólnego dziada,  
c) określają się bądź są określani jako obrońcy i strażnicy legalności – Penteus uważa się za pobożnego 

fundamentalistę i obrońcę tradycyjnego ładu, zaś na cechy praworządności i usankcjonowanego działania 
Dionizosa wskazują bachantki, 

d) Dionizos jest Bogiem, ale również ukrytym człowiekiem, człowieczeństwo Penteusa zaś jest 
naznaczone chęcią stania się bogiem, co przejawia się w roszczeniu i pretensji do ''udźwignięcia parowów 
Kiteronu na barkach swych wraz z bachantkami'', 

e) są obcy, inni – jeden przybywa do Teb jako obcy, drugi jest wyprowadzony z Teb jako obcy, 
f) to myśliwi – Penteus wyrusza by zapolować na bachantki, a sam zostaje upolowany przez Dionizosa i 

jego akolitki, 
g) to podglądacze – vouyer Penteus sam jest podglądany przez über-vouyera Dionizosa. 
Co więcej symetryczność postaci jest spotęgowana przypominanymi w Bachantkach trzykrotnie opowieścią 

o Akteonie, kuzynie pierwszego stopnia zarówno Penteusa jak i Dionizosa rozszarpanym przez własne psy, po 
tym jak podpatrzył kąpiącą się Artemidę. Wspomniany jest również Orfeusz rozerwany żywcem przez 
bachantki. Z mitologii znamy również wiele historii z Dionizosem, w których pod różnymi fabułami skryty jest 
ten sam paradygmat ofiarniczy na który składają się: 

1) obłęd, boski szał zsyłany na przeciwników Dionizosa 

                                                 
24 Por. J. Sieradzan, Szaleństwo w religiach świata, Kraków 2007, s. 174–175. 
25 Por. B. Seidensticker, Sacrificial Ritual in the Bacchae, [w:] G. W. Bowersock, W. Burkert, M. C. J. Putnam, 
Hellenic studies presented to Bernard M. W. Knox on the Ocassion of his 65th birthday, Berlin 1979. 
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2) mord dzieci (najczęściej synów) 
3) sparagmos (rozerwanie dzieci na sztuki) 
4) rytualny kanibalizm (omofagia)26 
René Girard uważa, że symetria w Bachantkach utwierdza się tak dalece, że znosi różnicę między 

człowiekiem a bogiem. To, co boskie jest już jedynie stawką w grze obu rywali. Jednak pod koniec sztuki 
boskość doznaje straszliwego potwierdzenia. Gra przez cały czas była bowiem nierówna: z jednej strony 
grzeszna słabość Penteusa, z drugiej omnipotencja Dionizosa.27 Penteus, który był we własnym mniemaniu 
uosobieniem rozumu, w oczach wieszcza i bachanta Tejrezjasza oraz samego Dionizosa – postaci dysponujących 
pozaracjonalnym wglądem – to człowiek nierozumny, nie potrafiący rozróżnić pomiędzy głupotą, a szaleństwem 
rytualnym, umożliwiającym prawdziwe rozpoznanie istniejącej w człowieku boskiej cząstki. Wnuk Kadmosa 
konsekwentnie skazuje się na to pierwsze. Tejrezjasz nazywa go szaleńcem (maine) (podobnie przedstawi go 
Owidiusz). Chór bachantek uważa władcę Teb za bezbożnika, a jego veto wobec rytualnego szaleństwa za 
zaślepienie. Hamartia króla to ignorancja dotycząca własnej natury, która odsłania się dopiero we 
wtajemniczeniu rytualnym. Dionizos mówi wprost: Nie wiesz, co mówisz, co czynisz, kim jesteś! (w. 506). 
Penteus to człowiek rozdarty pomiędzy zwierzęciem (syn Echiona, który wyrósł z zębów smoka zasianych przez 
Kadmosa) a boską, dionizyjską cząstką swojej natury, której nie chce przyjąć, co prowadzi do jego transformacji 
w kozła ofiarnego. 

Jan Kott w eseju Bachantki albo zjadanie boga udowadnia, że w sztuce Eurypidesa dokonuje się 
dekonstrukcja mitu eleuzyńskiego i orfickiego. Odwołując się do badań Mircei Eliadego i współczesnej 
etnologii, wykazuje, że ofiara Penteusa niczego nie odnawia, niczego nie regeneruje. Cykl męki, śmierci i 
zmartwychwstania się bowiem nie domyka. Na scenie zostaje nagi obnażony trup, następuje strukturalne 
odwrócenie obrzędu omofagii (przywodzące na myśl totemiczny bankiet z Totem i tabu Freuda), z tym że u 
Eurypidesa syn zastępuje ojca, a matka synów-braci. Dopuszczając się aktu synobójstwa Agawe dokonuje 
destrukcji trybów precyzyjnie działającego mechanizmu. Eurypides od podszewki pokazuje okrucieństwo i 
przemoc rytuału. Mord rytualny nie ulega transformacji.28 

Bogowie Eurypidesa jawią się jako istoty bezlitosne, bezwzględne okrutne, nieczułe i mściwe. Tracki bóg 
jest tylko jednym z reprezentantów całej galerii Eurypidesowych bogów-okrutników, ale ilustruje wyżej 
wymienione cechy w sposób paradygmatyczny. Jego zemsta na rodzinie jest zupełna. Penteus umiera straszliwą 
śmiercią, Agawe musi w stanie pełnej świadomości przyprawiającej o zawrót głowy pojąć jakiego czynu się 
dopuściła, zaś Kadmos musi pogodzić się z kompletną destrukcją całej linii rodowej. Prosi Dionizosa o 
miłosierdzie, ale wyrok Bromiosa jest nieubłagany… Co ważne brak ludzkiego współczucia i miłosierdzia nie 
pojawia się dopiero na końcu Bachantek – w przebiegu całej tragedii Dionizos wykazuje całkowity brak 
zrozumienia dla ludzkiej niedoskonałości, kruchości. 

Agata Bielik-Robson twierdzi, że: ''religijność grecka – i ta opisana przez Nietzschego pod nazwą >>religii 
tragicznej<<, i ta opisana przez Wernera Jaegera w kategoriach >>presokratejskiej teologii naturalnej<< - 
orientuje się na mit: pewną całościową wizję bytu, która właśnie jako zamknięta całość, opatrzona solidnym 
arche i domkniętym telos, odsłania się jako wewnętrznie przesycona świętością. Max Weber, a za nim Mircea 
Eliade nazywają ją religijnością sacrum immanentnego; jego znamieniem jest fatalistyczne domknięcie, 
doskonałość wewnętrznego cyklu, który powtarza się niezmiennie w rytmie świętych powtórzeń: genesis kai 
phtora, czyli powstawanie i ginięcie, wyznaczające wieczny powrót tego samego, niezmienne pulsowanie 
greckiej physis, której idea fascynuje jeszcze Nietzschego i Heideggera''29 

Eurypides, kreując Penteusa, zdawał sobie chyba sprawę, że wyjście z natury, inicjujące w wymiar 
racjonalności i refleksyjności, okazuje się summa summarum jednoznaczne z zabiciem natury w sobie – z 
poświęceniem siebie jako ofiarnego zwierzęcia. Grecki tragik nie daje widzowi pocieszenia: bogowie nie dają 
się oswoić, a już na pewno nie na drodze rytuału, który dla pisarza okresu ateńskiego oświecenia i krwawej 
wojny peloponeskiej przestał spełniać swoje pierwotne funkcje katartyczne. Zdaniem Doddsa Bachantki były 
historycznym obrazem rzeczywistego rytuału i masowej psychozy. Intelektualnie i artystycznie przetworzony 
przez Eurypidesa rytuał zdaniem Arrowsmitha nie pozwala jednak na traktowanie tej tragedii ani ''jako studium 
dionizyjskiego kultu, ani jako ostrzegawczego eseju o skutkach religijnej histerii i stąd, jeżeli nawet Bachantki 
wiernie przedstawiają hieros logos mitu w rytuale dionizyjskim, ryzykownym jest odczytanie ich jako misterium 
antropologicznego o koźle ofiarnym albo Daimonie corocznym''30. 

1.3 Sokratejska ofiara 

                                                 
26 J. Kott, Bachantki albo zjadanie boga, [w:] Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej, Kraków 1986. 
27 R. Girard, Sacrum i przemoc, Poznań 1993, t. 1, s. 180. 
28 Por. J. Kott, op. cit., s.190–234. 
29 Agata Bielik-Robson, Powrót mesjańskiej obietnicy (maszynopis). 
30 W. Arrowsmith, The Complete Greek Tragedies: Euripides V, Chicago 1959, s. 143. 
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Sokrates z Jaskini filozofów to bez wątpienia postać o rysach tragicznych. Oto w przebiegu sztuki udziałem 
czytelnika staje się obserwacja szeregu scen, w których osoba Sokratesa oraz jego nauczanie stają się 
przedmiotem niewczesnych uwag, sofistycznych zabiegów mających na celu podważenie sensu całej jego 
filozoficznej profesji, dokonywanych nie tylko przez tych, którzy chcieli zdyskredytować Sokratesa, ale i przez 
najbliższe grono niepojętnych uczniów, zdolnych do myślenia jedynie obrazami. Najbardziej przerażające jest 
jednak dla Sokratesa tragiczne rozpoznanie (anagnorisis), które ma miejsce już w drugiej scenie aktu pierwszego 
w trakcie dialogu a właściwie milczeniu31 wobec perory wysłannika Wysokiej Rady, który starając się w sposób 
mimetyczny naśladować elenktyczną metodę Sokratesa oświadcza: ''Tylko ty mi nie przeszkadzaj, jak będę 
mówił. Odpowiadaj tak lub nie'' (32). Zamilknięcie Sokratesa ma charakter ''sygnitywny'' (Dąmbska), oznacza i 
wyraża niezgodę na użyciu oręża ironii dla niegodziwych celów. Wysłannik rady to klasyczny sofista, który bez 
wątpienia zaliczony byłby przez Herberta w poczet reprezentantów topornej ''dialektyki oprawców'' nie 
wykazujących ''żadnych dystynkcji w rozumowaniu''. Sokrates jest świadkiem w jak ordynarny i prymitywny 
sposób można posługiwać się jego subtelną metodą dochodzenia do prawdy i w daimonicznym przebłysku 
świadomości zaczyna rozumieć że ''wyzwolił potwora'' (34). 

Sokrates jest zatem zmuszony do tego, żeby wyruszyć pomimo swojego zamknięcia i fizycznego 
odosobnienia podjąć odyseję ducha w poszukiwaniu swojego prawdziwego imienia. Do tej pory był przekonany 
o jego prawdziwości, o tym, że zna swoją prawdziwą tożsamość. Ale Dionizos, jak powiada Sofokles w 
Antygonie (w. 1115) to ''bóg o wielu imionach'', który w najmniej oczekiwanym momencie potrafi doprowadzić 
bohatera tragedii do utraty rozumienia swoich dotychczasowych poczynań, które wydawały mu się przecież 
racjonalne. Stąd ogromna przewaga boga wina. I tak jak proteuszowa zmienność Dionizosa sprawiła, że doszło 
do głosu ukryte znaczenia imienia Penteusa (gr. penthos – kłopot, lament, smutek, żal), tak Sokrates boi się, że 
jego misterna sieć dialektyki wplącze go w irracjonalizm poprowadzi go wprost do bachicznego upojenia 
''świętej gry pozorów'': 

 
''Przychodzisz Dionizosie 

Po stokroć zabijany 
I po stokroć wstający z martwych 

Który trzepotałeś jak ryba 
W sieci sylogizmów 

Któremu ranę śmiertelną 
Zadał mój mechaniczny 

Potwór dialektyki 
Którego wlokłem za włosy 

Przez ulice Aten 
Przychodzisz i mówisz: 

''Ja i moi centaurowi 
Odmówimy nad twoimi zwłokami – czcigodny Sokratesie 

Solenną litanię 
Śmiechu (…) 

 
Zapędziłeś mnie do tej pieczary 

I otoczyłeś tłumem postaci 
Noszących moje imię 

To jest ostatnia twoja pokusa 
O Kusicielu 

Przychodzą i pytają 
Kto jest prawdziwy Sokrates? 

Chcesz abym doznał zawrotu głowy 
Na widok moich podobizn 

I abym ratując się od szaleństwa 

                                                 
31 Izydora Dąmbska dokonała skrupulatnej analizy semantyki milczenia: ''Milczenie jest cnotą, gdy nie jest 
obowiązkiem, lecz służy jakiemuś dobru moralnemu, a jest cnotą heroiczną, gdy równocześnie naraża 
milczącego na cierpienia których nie milcząc mógł uniknąć. Milczenie jest występkiem lub winą, gdy mówienie 
było obowiązkiem. Obowiązek milczenia pojęty jako rezultat zobowiązania, może być dwojakiego rodzaju. 
Można się zobowiązać milczeć w pewnej sprawie, której wyjaśnienie byłoby niepożądane, można się 
zobowiązać milczeć dla zasady, dlatego, że się milczenie uznaje za postawę wartościową etycznie. (I. Dąmbska, 
O funkcjach semiotycznych milczenia, [w:] Eadem, Znaki i myśli. Wybór pism z semiotyki teorii nauki i historii 
filozofii, Warszawa-Poznań-Toruń 1975, s. 104.  
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Ukląkł przed boską lekkomyślnością 
I świętą grą pozorów'' (40-41) 

Jacek Kopciński nazwał Jaskinię filozofów ''suplementem do Fedona'', podkreślając apokryficzny charakter 
dramatu. Dokonuje się w nim całkowite przewartościowanie postaci Sokratesa, znika pomnikowość, 
nieskazitelność. Wizerunek Sokratesa zostaje pogłębiony psychologicznie. Sokrates odczuwa przemożne 
cierpienie, lęk, rozpacz, przerażenie, samotność, poczucie niespełnienia, ale właśnie poprzez te ludzkie odczucia 
jest zdolny do tego, żeby przeżyć metanoię i otworzyć się na misterium śmierci. Nie chce przy tym jak to miało 
miejsce w Fedonie nauczać o nieśmiertelności duszy. Na pytanie Platona: ''A czy powiesz nam coś o 
nieśmiertelności duszy? Myślę, że to byłoby najstosowniejsze zakończenie'' odpowiada zniecierpliwiony: ''Idź 
już Platonie. Nie przychodźcie wcześniej niż przed egzekucją'' (65-66). Sokrates pragnie inicjacji w sferę 
symboliczną. Elżbieta Wolicka wskazała na znaczeniorodną symbolikę jaskini i jej eksploatację w rozlicznych 
dziełach kultury śródziemnomorskiej jako miejsca przejścia: katabazy do podziemi. Mroki jaskini skrywały w 
sobie poszczególne fazy rytualnych, misteryjnych inicjacji eleuzyńskich: oczyszczenia, odrodzenia, 
metamorfozy, ponownych narodzin. W jaskiniach rodzili się bogowie, jaskinie stawały się często miejscami 
sądów (krisis).  

W notatkach Herberta znajduje się ważna wskazówka dla interpretatorów Jaskini filozofów. Poeta objaśnia 
swoją koncepcję w następujący sposób: 

''Akcja toczy się w trzech planach albo na trzech pokładach. Pierwszy, najbardziej zewnętrzny, odgrywający 
się [na] ''proscenium'' to prolog i intermedia chóru. Drugi, czyli właściwa akcja, toczy się wewnątrz sceny. 
Monologi Sokratesa stanowią dno dramatu, ostatni, trzeci, najgłębszy pokład.  

W prologu chórzyści mówią z oratorską przesadą, natomiast w intermediach pospolicie i obojętnie. Można 
podkreślić symetryczność budowy, to jest powrót tych samych scen przez zastosowanie powtarzających się tych 
samych tematów muzycznych. 

Nie mam zresztą żadnych określonych życzeń i wszystko pozostawiam inwencji reżysera. Przy jednym bym 
się upierał, aby sztuka była grana sucho kostycznie, bez romantycznych przydechów i zaśpiewów''32 

Informacja Herberta o trzech planach sztuki zwraca uwagę na kompozycję tekstu dramatu ściśle powiązaną z 
semantyką utworu. Trzy plany dramatu odpowiadają bowiem trzem planom przestrzennym świata 
przedstawionego w dramacie. Pierwszy, zewnętrzny stanowi ateńska ulica, gdzie spotyka się chór wcielający się 
w rolę ludu ateńskiego. Jego wygląd sugeruje odbiorcy związki z cyrkiem, sztuką spod znaku Bachtinowskiego 
''dołu''. Wygląd aktorów grających chór implikuje związki z kulturą codzienną z ludycznym światem zwykłego 
człowieka. Chórzyści zmieniają ton – od sztucznego patosu w pierwszym wejściu po prześmiewcze uwagi w 
drugim i trzecim intermedium. Drugą przestrzenią jest środek sceny – cela Sokratesa – miejsce jego ostatnich 
spotkań uczniami, żoną, członkami rodziny, przyjacielem i Wysłannikiem Rady. Trzy monologi wygłasza 
Sokrates w rogu celi, ukryty przed chórem i gośćmi – prowadzi dyskurs z sobą samym. W ten sposób 
odkrywamy, że budowa dramatu ma związek z przesłaniem tekstu: oto światem (zarówno tym przedstawionym 
w tekście jak i rzeczywistym) rządzi liczba. W trzech aktach trzy razy pojawia się chór, każdy akt składa się z 
pięciu scen, każdy zawiera jeden monolog wygłoszony przed obliczem boga. Jacek Kopciński konstatuje cytując 
fragment eseju U Dorów: ''Stosunek grubości kolumny do jej wysokości ma się jak 1:5. Stosunek aktu do sceny 
w Jaskini filozofów jest identyczny''33. W akcie drugim w trakcie rozmowy z uczniami Sokrates mówi wprost: 
''Nie ma ciebie i cienia, drzew i potoków, ziemi i nieba. Jest tylko nieruchoma jedność (…). Bez początku bez 
końca, nieruchoma, niepodzielna.'' Nierozumiejącym go uczniom powiada: ''Zbyt młodzi jesteście. Ogłuszeni 
kłótnią życia i śmierci. Ale kiedyś porzucicie dom pełen hałasów. I zacznie się wasza podróż w górę. Ku 
nieruchomej, białej, niepodzielnej liczbie'' (53-54). 

Dramat Herberta stanowi rodzaj literatury o cechach sakralnych. Jest swego rodzaju świątynią w której 
dokonuje się rytuał ofiarny z Sokratesa. W Jaskini filozofów odnaleźć można wszak wiele aluzji do starożytnych 
misteriów: Wymieńmy przykładowo: 

1. Kompozycja sztuki, jak wykazał Jacek Kopciński, przypomina dom boży, a akcja rozgrywa się na trzech 
poziomach, które badacz wyodrębnia na wzór typologii faz językowych stworzonej przez Northropa Frye’a. Są 
to poczynając od najwcześniejszej: faza hieroglificzna (poetyckie użycie języka), faza hieratyczna (alegoryczne 
użycie języka) i faza demotyczna (opisowe użycie języka). Kopciński analogicznie przyporządkowuje fazę 
demotyczną wypowiedziom chóru, hieratyczną rozmowom Sokratesa z przybywającymi do jego celi osobami 
(strażnikiem, wysłannikiem wysokiej rady, uczniami, Kritonem i Ksantypą), zaś fazę hieroglificzną – najgęstszej 
symboliczno - metaforycznej mowie Sokratesa. I to właśnie tutaj, na dnie dramatu, czyli na najniższym, 
poetyckim poziomie dochodzi do inicjacyjnych wtajemniczeń. 

                                                 
32 Karta maszynopisu, z której pochodzi cytowany fragment, znajduje się w archiwum Zbigniewa Herberta. Za: 
J. Kopciński, Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta, Warszawa 2008, s. 164. 
33 J. Kopciński, op.cit., s. 168. 
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2. Przywoływani są przez Sokratesa bogowie: w akcie pierwszym Dionizos, na zakończenie aktu drugiego 
Apollo. 

3. Epifanie Dionizosa i Apollona – bogowie pojawiają się, kiedy Sokrates zostaje sam. W rozmowach z nimi 
odkrywa swoją ostateczną tożsamość. Dionizosa wyzywa na pojedynek:  

 
''Masz dwie noce Dionizosie 
Abyś mnie uwodził 
Ja mam dwa dni 
Abym się uczył trwania 
I może w końcu 
Zrywając maskę po masce 
Odczytam martwiejącymi palcami 
Własną twarz'' (41-42) 
 
Dzięki Apollinowi odnajduje harmonię na wzór harmonii natury: 
''Sokrates pozdrawia drzewo za oknem. Teraz wiemy oboje, że wszystko, co ma się zdarzyć, przychodzi do 

nas. Losy nie należy szukać – mówiłeś. Trzeba dojrzewać, rosnąć w górę, rzucać nasiona i cień – czekać. Aż 
kiedy przyjdzie to, co ma przyjść – przyjąć. Cokolwiek to będzie: wiatr wiosenny czy topór.'' (55) 

4. Świetlisty charakter wizji. Wizja Apollińska rozpoczyna się i kończy opisaniem blasku bijącego od 
bóstwa. 

5. Milczenie mysta Sokratesa.  
6. Odwołanie się przez inicjowanego do koguta (alektryon) pełniącego w misteriach funkcje psychopomposa. 

(''Nie zapomnijcie ofiarować koguta Esklepiesowi'' (73)) 
Sokrates, schodząc na najniższą kondygnację sztuki w konfrontacji z bogami, zdobywa prawdziwą wiedzę. 

Ta swoista katabasis, nekyia jest niezbędna do tego, aby zreintegrować się na głębszym poziomie oraz pogodzić 
z tym, że, jak powie Sokrates w rozmowie z Kritonem: ''każde zwycięstwo zaprawione jest klęską'' (68). ''Aby 
dotknąć prawdy o życiu, osiągnąć samopoznanie, powrócić do ojczyzny swojskości, trzeba zejść do podziemia 
egzystencji, przeżyć krisis, odbyć generalny sąd, dojrzeć najgłębsze konsekwencje swoich czynów, odkryć ich 
ukryte motywy, dokonać rozrachunku z przeszłością. Nekyia weszła do europejskiej literatury jako uniwersalny 
szyfr doświadczenia granicznego, w którym istnienie ludzkie dotyka spraw ostatecznych i samo siebie osądza''34. 

Sokrates, konfrontując się z Dionizosem na dnie dramatu, poszerza swoją zracjonalizowaną świadomość o 
niezbędne dla pogodzenia się ze sobą i przytłaczającą obecnością świata pozorów pierwiastki irracjonalne. 
Dzięki temu uwrażliwiony zostaje na ludzkie lęki. To co irracjonalne nie zaćmi jednak jasnego światła jego 
sumienia i świadomości. Herbertowski Sokrates tym się różni od Eurypidesowego Penteusza, że okazuje bogu 
należne mu respekt i cześć. Zamknięty w celi zaczyna zdawać sobie jak trudno jest ''wyzwolić człowieka od 
niepokoju, od męki wcieleń'' (40-41) i jak łatwo posługiwać się władzami rozumowymi tak, aby zdeprecjonować 
ich wartość, a tym samym, by rozum stał się w oczach nihilistów i cyników ''instynktem śmierci'' (41) i ''echem 
nicości'' (41). Wiedząc, że ''walcząc z diabłem'' (41) jest z góry skazany na porażkę, podejmuje wyzwanie i 
mimo wszystko wierzy, że nie zagubi się wśród masek i ról, którymi obdarzają go nawiedzający go w celi 
wysłannicy Boga o wielu imionach. Dionizos zmusza Sokratesa do tego, by docenił doświadczenia, które 
prowadzą poza język sylogistycznego dowodzenia, ciągów entymematów, równań, dedukcji i indukcji. Zmusza 
do tego, by ten przed śmiercią zasmakował nowej formy językowej. Język w tragediach traci bowiem swoją 
jednowymiarową klarowność i otwiera nowe przestrzenie stworzone przez Boga umożliwiającego coincidentia 
oppositorum. Dionizyjski logos tym się różni od logosu Sokratejskiego, że nie stara się harmonizować bądź 
rozwiązywać sprzeczności, ale odsłonić w jednostce i świecie koegzystencję podstawowych przeciwieństw, by 
dopuścić do głosu to, co było stłumione, i zdeprecjonowane jako niegodne, bezwartościowe, nielogiczne. W 
swojej wizji Sokrates słyszy drwiący głos Dionizosa:  

''Natrudziłeś się mizeroto 
chciałeś wyzwolić człowieka 
od niepokoju od męki wcieleń 

dlatego złapałeś dwa najdalsze wyrazy 
i zszyłeś śmieszną formułę 
rozum równa się szczęściu. 

Czy słyszysz rechot 
czy widzisz jak trzęsie się 

przenajświętszy brzuch 
matki Natury?'' (41) 

                                                 
34 E. Wolicka, Mimetyka i mitologia Platona. U początków hermeneutyki filozoficznej, Lublin 1994, s. 204. 
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Sokrates godzi się na to, że w językowej wieży Babel, której stał się udziałem pozostanie niezrozumiany. 
Zdaje sobie sprawę, że wydany będzie na pastwę komentatorów, którym nie zależy na poszukiwaniu prawdy o 
nim, ale o dokonaniu egzegezy jego postaci na wzór i podobieństwo samych siebie. W sztuce otrzymuje tego 
przedsmak. Każdy przedstawił i zaszufladkował sobie Sokratesa w wygodny dla siebie sposób. Ksantypa 
uważała, że Sokrates to wytwór jej strachu i nienawiści: 

Bałam się go jak zwierzę. I myślę, że Sokrates na tej podstawie wywnioskował, że jest w nim nieznana siła, i 
zaczął szukać tej siły (60) (…) Tak, to była nienawiść. Szła za nim jak ogromny cień. I znów Sokrates pomyślał, 
że jest wielki. Po raz drugi jego wielkość zamknęła się we mnie, w mojej nienawiści'' (62) 

Platon, traktując go z góry, twierdził, że Sokratesa stworzyli jego uczniowie:  
''Prawdziwy Sokrates, Sokrates, że tak powiem publiczny jest dziełem swoich uczniów. Kiedy kilkanaście lat 

temu odkryli go, był jak śpiewak uliczny, niewątpliwy talent, ale bez żadnej kultury. Homera nie znał, dialektykę 
miał amatorską i żadnych zainteresowań metafizycznych – słowem, prymityw. Obmyślono cały system 
dokształcania, podsuwając mu niby to przypadkowych rozmówców, od szewca do sofisty. Ogromna praca'' (62) 

Wysłannik rady widział w nim totalistę, człowieka ze skłonnościami do zamachu stanu, szarlatana i 
męczennika, który z własnej woli chce zostać kozłem ofiarnym nie rozumiejącej go wspólnoty. W Sokratesie 
niektórzy badacze faktycznie widzieli figurę kozła ofiarnego, a przyczyn skazania upatrywano w epidemiach, 
które nawiedziły Ateny w czasie wojny peloponeskiej w latach 430-426, w klęsce sycylijskiej z 413 r. czy 
tyrańskich rządzach Trzydziestu (lata 404-403). Sokrates rzekomo obrażający bogów, odróżniający się od całej 
społeczności ateńskiej, osoba nad wyraz podejrzana, ekscentryczna, narażająca się wpływowym osobom, 
wyglądem przypominający satyra w sposób paradygmatyczny wpisuje się w model ofiarniczy opisany przez 
Girarda.  

Sokrates nie chce jednak takiej ''glorii'' męczeństwa, ponieważ przewiduje, że i jego niewinna ofiara zostanie 
w taki sposób zdyskontowana przez jego przeciwników, aby jej sens został ostatecznie wypaczony. Zabójcza 
logika Wysłannika Rady pełna erystycznych chwytów i forteli rodem z Schopenhaueriańskiej klasyfikacji takich 
jak m.in. mutatio controversiae czy argumentum ad personam jest tego wymownym świadectwem. Rzecznik 
Wysokiej Rady udowadnia Sokratesowi, że jego obrana praw i ofiara przyświadczająca wybranej postawie 
życiowej to tak naprawdę apologia totalitarnej władzy. Zaś zbrodnia jaka się na nim dokona to zemsta Sokratesa 
na wszystkich, którzy nie dorastają do jego mądrości.  

Wobec takiego postawienia sprawy swojej prawdziwej twarzy zaczyna poszukiwać również sam Sokrates. 
Wie, że w ostatnich chwilach jego życia nie opłaca się już prowadzić ludzi ku poznaniu metodą elenktyczno-
majeutyczną, ponieważ okazało się, że w rękach różnej maści manipulatorów, oszustów intelektualnych i ludzi 
złej woli staje się metodą niebezpieczną. Rozumie zemstę Dionizosa, który objawił się w jego przypadku w 
postaci zamaskowanego potwora naśladującego jego dialektykę. Zaplątany tuż przed śmiercią w jej pajęczą sieć 
dystansuje się wobec swojej dawnej metody, co świadczy o jego głębokiej pokorze i pogodzeniu się z klęską: 
Wyznaje:  

''Założyłem, że moje ofiary są to zwierzęta rozumne, dlatego zacząłem od definicji, sylogizmów, a dopiero 
potem, i to bardzo dyskretnie, ukazywałem im perspektywy metafizyki. Ty okazałeś się lepszym psychologiem: 
naprzód obezwładnić, rzucić w otchłań, a potem dać egzegezę lęku, cierpienia i tych tam innych rzeczy. No cóż, 
masz lepszą metodę. Wobec niesprawdzalności wyników znaczy to, że masz lepszą filozofię. Miałeś zresztą 
łatwiejsze zadanie. Twoje ofiary były na ogół słabsze od ciebie. Natomiast między mną a okazami, na które 
polowałem, nie było żadnej różnicy gatunkowej. Moja sieć musiała być mocna, musiała budzić zaufanie. Gdy się 
w końcu sam wplątałem, nie mogę im pokazać, że potrafię ją zerwać jak pajęczynę i przejść na drugą stronę 
wolności. To jest sprawa, pojmujesz, szacunku do własnej sieci. Zagadnienie moralne'' (66) 

Sokrates zdaje sobie sprawę, że sam złapał się w sieć, której używał. A przecież robił to, ponieważ jak św. 
Paweł wierzył w sens swojej filozoficznej ewangelii (''Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem 
wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. (…) Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać 
słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych.'' (1Kor 9,19.22)) 
Prozelicki zapał Sokratesa sprawił, że ''wypluwszy'' swojego ducha na agorę rojącej się od sofistów, przestał w 
pewnym momencie rozpoznawać samego siebie. 

Porzuciwszy zatem starą metodę postanawia dojść do prawdy o sobie samym na drodze dialogu 
wewnętrznego w solilokwiach na dnie celi oraz w szczerej, autentycznej rozmowie z towarzyszem z czasów 
młodości. Rozumie, że lekcja zadana w bólu tylko w bólu może zostać właściwie odczytana i zrozumiana. Na 
nowo rozpoznał swoje imię i tożsamość dopiero na skutek odkrycia przez Kritona blizny na jego twarzy. 
Podobnie jak Eurykleja rozpoznaje po bliźnie swojego pana, który powrócił do domu po tułaczce, tak Sokrates 
odsłaniając przed Kritonem niezatartą bliznę z czasów młodości, przywraca zaburzony ład oraz oswaja się 
powoli z tym, co nieuniknione. Dzięki wspomnieniom z dzieciństwa i rozmowie z człowiekiem, który nie chce 
sztukować i przykrajać Sokratesa tak, aby wtłoczyć go w prokrustowe łoże obłędnych idei, może ''powiedzieć 
zupełnie spokojnie: >>Był sobie człowiek imieniem Sokrates<<'' (70) 

Stuk kości, która przewija się przez cały dramat, wydaje się mówić o tym, że światem niepodzielnie włada 
przypadek, chaos i opaczność a nie Opatrzność, zaś człowiek cierpiący od nieznośnej lekkości bytu zmuszony 
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jest do poddania się powszechnemu prawu pozoru oraz meandrowania wśród zrządzeń losu. Niezłomność 
Sokratesa w czasie jego drogi przez mękę niezrozumienia i samotności oraz jego niezawiniona śmierć, kładzie 
jednak stanowcze veto takiemu porządkowi. 
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Jurkowski J. The Sacred, Violence, Ritual – 'Dionysiac Poetics' in 'The Cave of Philosophers' by 
Zbigniew Herbert. 

The paper is a hermeneutical attempt to explicate the drama 'The Cave of Philosophers' in which Herbert 
showed numerous intertextual parallels that associate the play with the Greek culture, philosophy, religion and 

tragedy (e.g. 'The Bacchae' of Euripides). 'The Cave of Philosophers' is the first Herbert’s drama, which has 
been comprehensively explained by many prominent scholars. The title refers to the allegory of the cave from the 
seventh book of Plato's 'Politeia'. 'The Cave of Philosophers' was strongly influenced by two 'dramatic thinkers': 

Søren Kierkegaard and Friedrich Nietzsche, who are mentioned in Herbert’s letters to Jerzy Zawieyski and 
Henryk Elzenberg. In his play Herbert reinterprets Socrates in such a way that he becomes a truly tragic 

character and can be included to a series of Socratic images of modern European philosophical tradition. The 
main opponent of Socrates is Dionysus, confronted with whom the protagonist of the play acquires true 

knowledge about himself. In the darkness of the cage Socrates experiences a universal liminal experience (rite 
de passage), metaphorical katabasis, nekyia, which enables him to reintegrate at a deeper level, touch the truth 
about his life, achieve self-knowledge, return to homeland familiarity and see the most profound hidden motives 
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and consequences of his actions. Dionysian logos as opposed to Socratic logos, doesn’t try to harmonize or 
resolve the conflict, but to reveal in the individual and in the world the coexistence of basic contradictions. In 

drama Socrates allows to articulate the repressed content of his soul, previously depreciated and considered as 
worthless and illogical. The philosopher is forced to reexamine his worldview and to allow the repressed or 

rather undervalued realm of the sacred, which Rudolf Otto called 'misterium tremendum et fascinosum', to be 
expressed. 

Key words: Herbert, antiquity, 'The Cave of Philosophers', Socrates, 'The Bacchae', Euripides, Dionysus, 
Apollo. 

Юрковський Я. Жертва, насильство, ритуал – "діонісійська поетика" в "Яскині філософів" Збігнева 
Герберта. 

Стаття є спробою герменевтичної експлікації драми "Яскиня філософів, у якій досі розрізнялися 
інтертекстуальні паралелі, пов'язані з грецькою культурою, філософією, релігією і трагедією 

(наприклад, "Вакханки" Евріпіда). "Яскиня філософів" – це перша драма Герберта, яка вже дочекалася 
багатьох коментарів. Своєю назвою вона відсилає до алегорії яскині з сьомої книги "Політея" Платона. 

"Яскиню філософів", як і всю творчість Герберта, патронують два "драматичні мислителі": згаданий у 
листі Герберта до Єжи Завейського Серен Кіркегард і Фрідріх Ніцше, який з'являється в листуванні з 
Генриком Елзенбергом. У творі Герберт здійснює реінтерпретацію постаті Сократа, яка набуває 
справді трагічного характеру, уписуючись цим у шерег Сократівських контерфектів новітньої 

європейської філософської традиції. Головним супротивником Сократа є Діоніс, у конфронтації з яким 
Сократ здобуває справжні знання про себе. Метафорична katabasis, nekyia, що розгортається в темені 
келії, – це ритуал переходу (rites de passage), який дозволяє реінтеграцію Сократа на глибшому рівні та 
дозволяє йому пізнати правду життя, досягти самопізнання, повернутися до природи своїстості та 
побачити найглибші наслідки своїх вчинків. Діонісійський логос відрізняється від Сократівського логосу 
тим, що не намагається гармонізувати чи розв'язати суперечності, а відкриває в особистості й світі 
коегзистенцію основних протилежностей. Дозволяє промовити тому, що було притлумлене й знецінене 
як негідне, невартісне, нелогічне. Філософ змушений до ступеневої верифікації свого огляду дійсності та 
відкритості на витіснену, чи радше на недооцінену ним досі сферу sacrum, чи того, що Рудольф Отто 

назве misterium tremendum et fascinosum. 

Ключові слова: Герберт, античність, "Яскиня філософів", Сократ, "Вакханки", Еврипід, Діоніс, 
Аполлон. 
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CHRONOLOGICALLY-MARKED LEXEMES IN NOVELS BY WALTER SCOTT 

The article deals with chronologically-marked lexemes in novels by Walter Scott. The aim of this study is to 
examine options and their characteristics of historicisms transmission while translating at the example of the 
historical novels by W. Scott. The subject of the study is, above all, historicisms, i.e. chronologically marked 

lexical means of creating genre of the historical novel, and are one of its key features, and techniques to achieve 
translational equivalence, i.e. the translation transformations taking place while historicisms translating in a 

this genre literary work. The objects of study are various ways to transfer historicisms in historical novels. The 
scientific novelty of the topic is a matter of this topic being insufficiently explored by translators, philologists, 

linguists, and thus a wide range of opportunities to replenish information on how to translate historically 
marked lexical units in this area can still be discovered and described. However, the most important conclusion 
must be made that the stylistic role of historians in general and, above all, in the work of W. Skott, can not be 

overestimated, since they are, firstly, the determinant of the chronological time of the work, and secondly, give 
the text emotionally expressive coloring and as a consequence, make him more interesting to read. 

Key words: Walter Scott, chronologically-marked lexemes, novations, historicisms. 

The scientists who have studied the issue and were interested in historicisms include L. V. Shcherba, 
O. D. Schveitser, R. O. Budagov, R. M. Popov, D. M. Shmeliov, N. M. Firsova, M. V. Arapov, V. G. Hak, 
G. V. Stepanov etc. 

The topicality of the subject first of all consists of few linguistics scientists having studied the lexical means 
in historical novels of this author. In fact, these means define the genre as its main feature. As a result of them 
being poorly investigated, a small number of works on this issue exists. Thus, there is an area for the future 
explorations of the not fully disclosed scope of research in the theory of translation. Secondly, everyone working 
on the translation, repeatedly faces historicisms, and faces the problem of their adequate transference, here 
comes the need to find new ways in terms of reproduction of the original text in other original languages. 

The aim of this study is to examine options and their characteristics of historicisms transmission while 
translating at the example of the historical novels by W. Scott. 

The subject of the study is, above all, historicisms, i.e. chronologically marked lexical means of creating 
genre of the historical novel, and are one of its key features, and techniques to achieve translational equivalence, 
i.e. the translation transformations taking place while historicisms translating in a this genre literary work.  

The objects of study are various ways to transfer historicisms in historical novels. The historical novels of 
Walter Scott and their Ukrainian translation versions were chosen as the matter of the research. 

The scientific novelty of the topic is a matter of this topic being insufficiently explored by translators, 
philologists, linguists, and thus a wide range of opportunities to replenish information on how to translate 
historically marked lexical units in this area can still be discovered and described. 

According to the aim of the study the further objectives set was established: 
- To consider the historical novels of Walter Scott and events that served as a prerequisite for their writing; 
- To examine ways of historicisms translation; 
- To determine what historicism is, to describe its nature and role in the literal works; 
- To classify historicisms according to the views of different linguists identifying their underlying basis; 
- To research translations into Ukrainian of competent literary figures. 
Walter Scott and his historical novels. Novation in literature. Walter Scott (1771–1832) is a world-famous 

British writer, whose creative heritage includes 28 novels – most of which are dedicated to Scotland. As a 
Scotsman, he took great interest in the complicated past of his country. Most of his historical novels are based 
around historical events of Scotland. The vocabulary he used was chronologically corresponding to the relative 
time periods in his works. The issues raised in his historical novels were always significant, topical and relevant. 
This author became skilled at delivering historical facts in a way that is contemporary to his time, having studied 
literary monuments of history. He believed that the precision and accuracy of historical facts is the foundation of 
creating a perfect historical novel. 

Walter Scott is regarded by many linguistic scholars as the founder of the genre of the historical novel in 
literature. In his opinion, a historical novel has a marked-off task to more comprehensively portray the historical 
past, which is different from the scientific approach of studying history. It has to bear the emotional and 
psychological aspects of semantic content, namingly, to fill colorless scientific facts with "human feelings": 
beliefs, emotions, ideas, thoughts and so on. To create history of individuals as well as that of a large society, a 
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historical novel should respectively describe: 1) personal lives of individuals – those who really existed and / or 
the fruit of imagination of the author; 2) the ups and downs of the political scene. Scott's innovation in literature 
was that he developed the principles of historical method to create interesting, easy to read novels and to replace 
with excessive archaisation. His style of writing represents an authentic picture of his contemporary age and the 
features of a particular era. 

Some may find it impossible to disagree with the view N. Dyakonova expressed in her work called ''English 
Romanticism. Problems of Aesthetics'': ''Scott creates the main purpose of the historical novel according to a 
certain role of history in the development of literature, along with the same for the relationship between people 
being its subject. Scott was convinced that historicism of a novel lies in basing on real facts, as how those who 
lived in the past ages existed, what way of thinking they had, the causes of their behavior, but no way 
succumbing to the pressure of external conditions and political ups and downs" [1: 76]. 

In addition, B. Reizov, a Soviet literary critic, who studied creative activities of Scott, notes in his book 
"Creative Work of Walter Scott" (chapter "The theory of the historical novel"), that Scott established principles 
of the new historiography: "... the idea of all-mankind unity made Scott not only an artist but also historian and 
formed the underlying basis for the next historicism of the twentieth century. The novelty in the work of 
W. Scott consisted of the idea that in order to write a proper historical novel, for reasons of W. Scott, one must 
describe in detail in the imagination what life was like in that era, which customs and character it bear" [2: 279]. 

Then, Reizov continued: "... the boundaries of novel were incredibly advanced by Walter Scott. To put the 
life of the whole country into one composition, to describe personal fate against the background of social 
problems, to interwine the life of a common man with national-importance events meant to create a new 
historical philosophy, which carries the idea of the unity of history, continuity of relationships of private or 
personal interests, considerations with the search for benefits for society as a whole" [2: 279]. 

The scholar A. Belskyi, who wrote that in artistic terms W. Skott united factual and fictional, explaining the 
eligibility of this combination as "the most significant peripeteias between people in different manifestations, 
along with sources replenishing them, are shared equally by all historic landmarks, nations, social classes; that's 
where it invariably turns out that although social status has an impact on human considerations, ways of thought 
and actions, people themselves are incredibly similar to each other. Because of this, their feelings and emotions 
in their essence are similar to our own. If any writer is going to write a novel, it is clear that linguistic and 
historical facts which are at his disposal, are related to the modern era to the same extent as to the one he 
describes in the book" [3: 27]. 

The prominent place in the allocation of Scott's priorities when writing his works was taken by the effect, 
carried out on a person by community to which the person belongs, and by heritage of the distant past. We agree 
with the opinion of D. Dayches, British researcher, who claimed that the novels of Walter Scott are imbued with 
a sense of dependence on one's life of another one's one, and complex storylines interlacements in their 
interaction; while in individuum Scott saw the basic figure of these plot's interweavings out of his / her own will, 
and asserted that the actions, statements, beliefs of the person let us learn about his origins as well as customs 
and beliefs of his people, which made the person to be the way he / she is [4: 5–6]. Thus, there is no doubt about 
the significant contribution made by Walter Scott in the global literary heritage and his primary role in the 
establishment of the genre of the historical novel. 

Historicisms: their definitions and classification. So, historical novels of Walter Scott are particular, they 
gained much respect because of their truthful sounding, realistic portrayal of events, which is achieved not only 
through close attention to facts, i.e. dates, historical figures and events, but also through careful selection of 
lexical means of expression. With the help of this lexical vocabulary (in particular, historicisms) a chronological 
sequence of the text and the interrelationship of space and time is created. 

Here it is appropriate to give a definition of historicism in general. So, by definition given by A. Halperin, a 
researcher, it is accepted to consider historicisms to be obsolete lexical items that are no longer used because the 
items they called, do not exist any more, and thus, these words generally do not come out of the language, 
remaining verbally in its stock, however, are subjected to certain restrictions on their use, being reduced to 
functioning in the texts of historical content, scientific historical researches, works of art of historical nature, 
including historical novels, and such like [5: 67]. 

That is why sometimes some scientists name them as "material archaisms," but it's essential to keep in mind 
that difference between historicisms and archaisms is that no synonyms – the modern equivalent of the language 
can be found for historicisms. For example, the researcher A. Halperin considered historicism as one of 
archaisms, but some linguists such as V. S. Vinogradov refer old-fashioned lexemes and their meaning, giving 
names to things that went out of use, to historicisms, including household items, decorative elements, types of 
ancient weapons, clothing, tools, names of organizations, institutions, officials, titles and more [6: 72]. 

It is sufficient to provide a classification of historicisms here. So historicisms are divided into semantic 
groups such as: 

1) the name of old political and social realities such as: the young pretender, dame, puritan; 
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2) the name of the ancient professions that were widely known and common in the past, such as: bowman, 
coaler and swordsman; 

3) the name of outdated weapons: archer, baldric, gorget; 
4) the tools that are no longer used: plow, mortar, millstones; 
5) historicism is called the old types of clothing: robe; array, pall; 
6) indication of animal names: steed, palfrey. 
There is another way to classify historicisms, which are listed below. Thus, there are so-called exocentrical 

historicisms – these are nominative units that serve as an additional category of national or cultural reality, 
transferring a characteristic that is objectively inherent for that actuality. 

Typically, the mutual connection of exocentric historicism with the reality is determined by its main title – 
that is, endotsentrical historicism. Here the example should be given: for example, we take exocentrical 
historicisms 'crop-eared', 'Roundhead' and 'prick-head', so all three words are mediated by their primary name – 
Puritan, which is endotsentrical historicism. 

Exploring the historical novels of Walter Scott, this trend can be observed that the use historisms depends on 
their lexical and stylistic paradigm, that its presence or vice versa. As in artistic texts historicisms are used 
according to it being absent in them, in other words, it is impossible to match either synonyms or antonyms to 
them, the author includes in his work, using the so-called direct way, that it he explains the meaning of 
historicism in a separate footnote where he explains its meaning to the reader by using explanations and 
clarifications, which includes a clear-cut definition which is called "explicit" as well as the meaning that was 
kept in mind without expressing it directly, that is "implicit". 

Ways of translating the historicisms. Historicisms as chronologically-labeled components designed to reflect 
reality carry important stylistic and expressive role in the texts of different thematic focus and different areas, 
giving a specific sense value, and due to its time-spatial historical subtext create a special background. A 
translator doing a translation of the text saturated with historicisms faces the problem of the adequacy of the 
transmission of the structure and form of the original source, expressive and semantic content, depicting of 
contextual features of historicisms in a translated text [7: 69]. 

In order to clearly express the meaning of the outdated lexical unit, it is necessary to take into account the 
specifics of the influence of both linguistic and extra-linguistic factors on the reproduction of the meaning of the 
original source by means of the language of translation. Methods for translating of special lexemes are not 
universal, but still it is possible to distinguish certain well-known translation transformations. 

Historicism can be translated using transcription or transliteration, in other words, via lexical units with a 
specific national color, the content of which is terminated by the structure of these same units at the phonological 
level. If there is no equivalent of the source language unit in the target language, which could accurately 
reproduce the semantic meaning and the extra-linguistic nature of the lexical unit, the descriptive translation 
(explication) method is applicable [8: 60]. 

While transferring the meaning of units that, despite the structural differences, express similar values and 
perform similar functions in the language, it is widely accepted among the translators to use a semantic analogy. 
It is one of the most common way to translate historical realities is descriptive periphrasis. The method of 
assimilation is used to reproduce the semantic-stylistic functions of the language realities of a source similar to 
the reality applicable in the target language. Another type of transferring of semantic-stylistic functions of 
historical realities is called the contextual interpretation of reality; it is inseparably combined with the integrity 
of artistic texts and consists in explaining the content of reality in the closest context of the plot [10: 149]. 

The translation of historicisms requires extraordinary efforts, since it is not always possible to convey the 
meaning of the English lexeme by means of the Ukrainian language.  

In the practical translation of V. Vinogradov distinguishes two stages of elaboration: the first is related to the 
comprehension of the meaning of foreign text, and the other – the transfer of it by means of mother tongue. The 
first stage of the translation is called the perception of the work, it consists in the perception of the text before 
translating, that is, the translator tries to comprehend the full meaning of the text and feel it, and in the translated 
perception, in other words, the direct perception of specific lexical units, whole sentences and phrases etc. when 
working on a translation. Thus, the translation is complex by its nature and, in order to obtain an essential result, 
it is necessary to perform it gradually, consistently and thoughtfully. After defining the content of the work, they 
move to the second stage in the translation process, namely – to reproducing the original work by means of the 
language of translation. After interpreting the semantic and emotionally-expressive information contained in the 
phrase, the interpreter tries to reproduce it, while trying to maintain its full volume [9: 149].  

As a result of the above-mentioned, the historicisms translating issue can be considered as follows. The 
author describes a specific historical epoch, whose language he carefully copies during the description of the 
realities. The chief assistant to an interpreter in this case is dictionary, the use of which helps to achieve 
adequacy in translation. Adequacy should be understood not only as an equivalence to this translated word, but 
at the same time to the whole lexical environment, or in other words to the context. Because, as a rule, not words 
are translated on their own, but ideas, views, expressed not by one word, but by several. That is why it will be 
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logical to consider as the minimum "unit of translation" not a word, but rather a phrase, or moreover, an entire 
semantic group, which expresses a relatively complete fragment of thought. There are two categories of 
matching in dictionaries as variational matches and equivalents. Since the equivalent is considered the only 
constant and consistent match, if it is available, the translator does not, in essence, have the right to choose. But 
one should not reduce the use of the equivalent in absolute terms. There are a number of cases in which, in order 
to avoid unnecessary tautology of the same word or some other stylistic reasons, one should refuse to use the 
existing equivalent and find it synonymous with translation. 

If, however, to translate literally in such a case, a possible partial loss of content when translated into the 
Ukrainian language, which was available in the English-language primary source, or it also becomes possible to 
lose the aesthetic value in the translation version, which will inevitably cause misunderstandings in the reader. 

It should be noted that the replacement of a lexical unit belonging to a certain layer of the dictionary, in a 
word belonging to a completely different, will be a big mistake and the result of distortion of the author's 
opinion. Such a translation will not be considered adequate, as it will create a false understanding of the author's 
language. A similar situation is the substitution of the literary word of a commonly used spatial word in direct 
language, which can completely spoil the appearance of a hero of a product in a social plane. The same 
seriousness is the reverse error, that is, the inclusion of vulgar and spoken words in the work of the author, which 
was created in strict literary style, or their use in relation to the characters who belong to educated people. Such 
mistakes cause readers a misunderstanding and vision of the social status, characteristics and level of education 
of characters in the work, as well as social relations between these actors. Historians serve as a characteristic 
feature of the character's speech, his behavior, functions that he performs within the features of the historical era, 
which is described in the work, in other words, historicism forms the historical color of the novel. 

The translation of historicisms draws the attention of an interpreter to the possibility or vice versa, in relation 
to the reproduction of the chronological segment in them, by virtue of which they form the historical subtext of 
the novel, show the affiliation of the hero of the work to a certain period of time or give a stylistic color to the 
text. It should be borne in mind that actors in prose writings often express opinions using historisms. The variety 
and effectiveness of the translated text on the criterion of assertion of the expressive functions of historisms is 
observed in the following scenario: the reproduction of the corresponding emotionally expressive content, the 
enhancement of the emphatic functions in translation, the change in the emotional and expressive content for 
reproduction by weakening the emphatic role. 

Sometimes historical words and special historical forms of words used with satirical goals. The language 
situations in which the use of historicism is used are not consistent with the context, which leads to 
inconsistencies between the word taken at the given time and the usual situation that involves its usage. 

Moreover, the number of new verbal values and newly introduced lexical units each time exceeds many 
times the number of outdated, chronologically-marked lexemes. This is evidence of the perception of the 
vocabulary of the language for innovation and development, since changes and updates, the addition of new 
words and their meanings of vocabulary are ongoing, and this process is endless. In spite of this, some words 
with the exact opposite obsolete and turn into a historically marked vocabulary. However, it is erroneous to 
regard historicism as completely obsolete and unused, since in spite of the obsolescence of historicisms, they are 
partially left in the language, while the scope of their use is limited, which means that historicisms are the words 
that are out of active use, being translated from the linguistic asset from the past. Thus, these language units can 
be used in almost all areas and spheres of speech, at least in specific language styles, because they are inherent in 
art style and historical style, as a rule. 

Conclusions. On the basis of historical events being the genre-stylistic dominant of the historical novel, the 
genre-marked vocabulary of the historical novel is regarded as a chronologically marked vocabulary, presented 
by historians, which reflect the essential typological features of the genre. In historic novels by W. Scott 
historicisms are stylistic means, typical function of which is first of all to attach temporal / historical coloring to 
the literary works and secondly to perform the speech characterization of characters. As the significance of 
historicisms is related to the basic values of the motive lexeme by the relation of the derivative, which is 
qualified as direct or indirect depending on the direct or indirect connection between nominated referents, 
endocentric and exocentric historicism are distinguished. The metonymic transition is a factor that strengthens 
the stylistic effect of historicism, since, with metonymic tropes; historicism becomes more informally saturated 
by the fact that both the sign and the subject itself are represented in it. The vast majority of historicisms are 
simultaneous, that is, they refer to the concepts existing in the historical epoch, which is described in the 
historical novel. After reviewing some of the works of linguists and translators on this subject, we have achieved 
the main goal of identifying the stylistic features of historisms used in historical novels, in particular such world-
famous writer and poet Walter Scott. 

In the first section, we studied the historical novels of Walter Scott, the way and direction of creative activity 
that had an impact on the use of thematic stylistically colored vocabulary. Chronologically labeled vocabulary is 
an integral part of Walter Scott's historical novels, as this author was interested in the historical political and 
social events of England and Scotland. 
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In the second section, the linguistic nature and source of historical histories, their place, role and significance 
in historical novels was considered, their classification was given according to different criteria and the 
peculiarities and difficulties of their translation were highlighted. Historians, if taken as an element of 
reproduction of historical reality, play an important role for the stylistically expressive color of the work, giving 
a specific nuance to its meaning, and predetermine the formation of a special expressive tone due to its own 
subtext. Translating a historical novel, the translator has to face the problem of an adequate transmission of 
historicisms, and this applies both to their form of the direct, and the expressive and content load they carry, as 
well as to the problem of full-fledged translation of the contextual "taste" of this kind of chronologically-marked 
lexemes in the translated text version. 

The task of historicisms is to give the name to existing realities, but instead they come more often to use 
synonyms or modified word forms, which partially have a different transformed form by adding a suffix or 
prefix, or by changing the sound of the words or their phonetic transformations. 

In order to correctly reproduce the lexical units mentioned in our study, it will be correct to reproduce the 
original content of the linguistic means of the language of translation, taking into account both linguistic and 
extra-linguistic factors. As already noted, these possible translation paths can not be considered as universal, but 
their use is the most frequent and most effective. Since it is known that historical events predominate in the 
genre-stylistic plane of the historical novel, chronologically-marked tokens, represented in this case by 
historicism, are typical features of this literary genre. Historical novels of Walter Scott's historicism are stylistic 
means, which are intended primarily to create historical and temporal flavor of an artistic work and provide a 
speech characteristic to his characters. 

The section number two also highlighted the specific principles of the translation of historicisms and 
explained the stylistic role they perform. A classification was made according to which historicism can be 
imagined to be divided into four groups by meaning, namely, semantic groups on the designation of the subject 
of personal relationships (including behavioral characteristics of the person, emotional spectrum, etc.), social 
sphere (status, social role, etc.). .), clothes and representatives of the fauna. 

Exploring the topic it was confirmed that more and more words are passed to the passive vocabulary of the 
language as the lexeme become obsolete, as more and more widespread their equivalents appear and come to 
them. Along with that it was confirmed that English, constantly changing and updating, caused by the 
development of living language and the progress of progress, is subject to the influence of its changing 
vocabulary, which is continuously updated. These changes require monitoring, regulation of replenishment of 
vocabulary by outdated units, controlling their use in everyday communication. However, the most important 
conclusion must be made that the stylistic role of historians in general and, above all, in the work of W. Skott, 
can not be overestimated, since they are, firstly, the determinant of the chronological time of the work, and 
secondly, give the text emotionally expressive coloring and as a consequence, make him more interesting to 
read. 
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Карпюк Н. Є. Хронологічно-марковані лексеми у новелах Вальтера Скотта. 

У статті висвітлено та проаналізовано хронологічно-марковані лексеми, що використовуються у 
художній прозі В. Скотта. Згідно з традиційною точкою зору, Вальтера Скотта справедливо 

вважають новатором у мистецтві художнього слова та творцем жанру історичного роману. Зокрема, 
дослідження та сама стаття поділена на декілька пунктів, що всебічно описують В. Скотта, його 
історичні романи, а також історизми – як хронологічно-марковану лексику та різновиди їх перекладу. 

Ключові слова: Вальтер Скотт, хронологічно-марковані лексеми, історизми. 

Карпюк Н. Е. Хронологически маркирующие лексемы в новеллах Вальтера Скотта. 

В статье отражено и проанализировано хронологически маркирующие лексемы, которые используются 
в художественной прозе В. Скотта. Согласно традиционной точке зрения, Вальтера Скотта 

справедливо считают новатором в искусстве художественного слова и творцом жанра исторического 
романа. В частности, исследование и статья разделены на несколько пунктов, которые всесторонне 

описывают В. Скотта, его исторические романы, а также историзмы – как хронологически 
маркирующую лексику и разновидности их перевода.  

Ключевые слова: Вальтер Скотт, хронологически маркирующие лексеми, историзмы. 
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AMERICAN ENGLISH IN ITS HISTORICAL AND SOCIOLINGUISTIC CONTEXTS 

The article focuses on some aspects of the functioning of the English language in North America and the 
evolution of its social functions in connection with the formation and the development of the North American 

variant of English. The article brings into focus the genetic and functional status of American English and states 
its main distinctive features as a language variant of the English language. The article adopts a historical 
approach to the development of morphological divergences of North American English usage. The article 

provides historical evidence supported by illustrations taken from Shakespeare’s works to a peculiar character 
of the North American usage of adverbs without the adverbial suffix -ly and their counterparts with the adverbial 

suffix. The article also touches upon the problem of American English and British English interrelationship in 
the contemporary sociolinguistic contexts, on the process of divergent and convergent developments of the 

transplanted variety and its mainland source. The article points out three possible forms of North American 
influences on British English: introduction of new forms, reintroduction of old forms and a supporting effect on 
the process underway. The article states that the North American English distinctive features seen in the usage 
of adverbs without the adverbial suffix -ly in literary oral and written types of discourse are not innovations but 

factually optional realizations revealed in usage. They show regional language variation determined by common 
linguistic and different sociolinguistic factors of the evolution of the same language system. 

Key words: North American English, the functional status, the historical and sociolinguistic contexts, 
morphological divergences, adverbs without the adverbial suffix –ly. 

The aim of the article is to look into the problem of the functional status of North American English of today 
and to provide some views on its characteristic features in morphology from the historical perspective of the 
general evolution of the English language. 

The English language is known to have dispersed far beyond the borders of England in its history. It has 
widely extended areas and spheres of its functioning because of different kinds of colonial expansion made for 
economic purposes and political ambitions. English has become a common language of international and 
intercultural communication in some professional spheres, for example, in business activities, in academic, 
scholarly and political debates, in sea navigation and air flights, and in pop music entertainment.  

The most spread variety of English overseas is North American English, the social functions of which have 
widened as its functioning has expanded beyond the borders of the United States. North American English is 
steadily becoming one of the mostly used varieties of the English language supported by communication. 
Nowadays it influences the mode of English speech behaviour not only in other English-speaking countries but 
also in different social, business and cultural spheres of international communication all round the world. It has 
spread globally through different channels of communication: mass media, the Hollywood productions, public 
relations and educational programmes, political and scientific discourse, different types of business 
communication and intercultural contacts. 

A wide extension of social functions of North American English not only on the nationwide but also on the 
worldwide scale sets it apart from other overseas varieties of English and makes it a major and important rival to 
British English in the contemporary world. Another significant feature of the functional status of North 
American English is the existence of literary standard fixed in text writing in a considerable bulk of American 
literature and in written and oral official discourse. Still, the difference between the written and spoken modes of 
language is essential and easily marked in North American English [1: 49]. The conservation of territorial 
dialects and the creation of the American English dialects, both regional and social, the development of language 
social stratification (professional, social slang, Black English) are other peculiar features of its development.  

The scholarly dispute about the reasons for the deviation and shift of North American English usage from the 
British variant of English has a long-time story of linguistic tradition. In this long-running and time-honoured 
discussion, the topical issue has often been the extent of this shift and the inventory of phonetic, lexical and 
grammatical divergences. The historical explanation for some separately considered points of difference, 
especially in phonetics, later added by the consideration of sociolinguistic factors viewed historically, appeared 
in scholarly papers already in the second half of the previous century [2; 3; 1].  

In the long history of the separate development of North American English and British English variants, the 
focus has traditionally been on the description of the North American English divergences. This one-sided 
approach has ignored the fact that processes of language evolution have been taking place in each of the varieties 
of English, sometimes coinciding, sometimes making them drift apart. The development of the language in the 
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USA and Great Britain has been going on along the same lines but in different sociolinguistic contexts. The 
actualization of these processes has made mutual influences of both of the varieties possible and more effective 
[4: 29–43; 5: 234]. The changing sociolinguistic contexts of today have formed a new more complicated pattern 
of relationship between North American English and British English in which both national variants of English 
show two tendencies in the evolution of their relations. The first of them is the process of divergence, the 
development of vivid distinctive features that arose in different historically determined sociolinguistic conditions 
and are the result of the separate development of both varieties of English since the seventeenth – eighteenth 
centuries. The second process seems to be the tendency towards convergence that has recently come into view 
with an increasing power of North American English influences on British English. The process of convergence 
has become more intensive with the extension of social functions of North American English from the variety of 
English spoken on a definite territory and limited by the speakers of the English speech community in the USA 
to the variety of English that is becoming a prestigious mode of communication on the global scale. The North 
American English influences are vivid not only in the Canadian or Australian national variants of English, but at 
present, we also see an increasing impact of North American English on the British English national variant.  

A peculiar nature of new relations between North American English and British English that has recently 
come into focus of researchers poses a set of problems connected with the genetic and functional status of North 
American English. One of the problems may be to what extent North American English has really deviated from 
British English. It raises questions how many innovations and new forms not found in British English and not 
connected with the shared history the North American English variant shows and how independently its 
development has been going on. As the emphasis of language influence has seemingly shifted from the direction 
from British English to North American English towards the reverse, a deeper insight into the historical 
background of the North American English distinctive features may help to throw more light on the nature of 
these influences. There are three sets of factors that can help to explain the existing differences that appear to 
make North American English distinctive from British English: historical, sociolinguistic and linguistic. 

By general assumption, the basis of American English is the speech of the English-speaking settlers who 
spoke Early Modern English of the seventeenth century with the dominant speech of southeastern England richly 
flavoured with other English dialects and maritime varieties [1: 133]. Consequently, differences between the 
North American English usage and the British English usage can mainly be due to different language and social 
characteristics of the original local and social accents of English-speaking migrants and settlers. North American 
English usage also shows the preservation of some old forms and words, or the lexical meanings of the words 
that were in current usage in earlier periods of the English language history. Some of these linguistic units 
became archaic, obsolete or came out of use in British English. The development of different sociolinguistic 
conditions in which the speakers of English found themselves on a new continent and the separate existence of 
North American English and British English speech communities divided by space have also led to the 
appearance of divergences between these two forms of English. On the American continent, English has 
experienced multicultural influence from languages of different ethnic minorities with whom speakers of English 
came into contact. New sociolinguistic contexts triggered the appearance of modern concepts and notions that 
arose in a new social, political, cultural and historical environment of the formation and development of a state 
organization on different social and political foundations. New words appeared or old ones acquired new 
meanings to denote the peculiarities of a new political system and a new social order. The language peculiarities 
of North American English can also be due to the separate development of science, technology and culture. 
Separate and sometimes different ways of scientific and technological progress have promoted the formation of 
new lexical units of technical register and the development of individual modified terminological systems.  

Still, the basic linguistic factor that can promote the appearance of divergences in both varieties of English is 
the uninterrupted evolution of English as a language system that may actualize at a different pace, not 
simultaneously, various realizations of potential options in the speech of communities divided by space. These 
factual realizations can show different stages in the process of the language evolution in both of the varieties. 

The confluence of these factors sometimes makes it difficult to assess the North American English impact on 
the British English and to differentiate between innovations and the cases of parallel actualization of processes 
inherent in the English language regardless of space, time and place [5: 235]. North American English influences 
can take different forms. It can be the process of bringing in new speech habits and new usages, or the 
introduction of new lexical units in the process of internal borrowing [6: 35]. Another form of North American 
English influences can be the reintroduction of old forms or old meanings that once came out of use in British 
English usage. North American English influences can also have a strengthening or encouraging effect on the 
realization of possible options and be the cause of variation within the British literary norm in cases of the 
parallel development of some elements. Easier and more clearly, the influence of North American English on 
British English reveals itself in lexis with the reappearance of old meanings or dialectal words that shifted their 
register, or when new lexemes infiltrate into in British usage.  

The North American English and British English use of adverbs may give a good illustration to the nature of 
deviations in grammar usage that can show a comparatively small regional variation within the common 
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grammatical system regardless of the separate development of English-speaking communities since the 
seventeenth century. In North American English usage, this variation in usage is most vividly seen in informal 
oral discourse and is mainly confined to functional, communicative or pragmatic restriction. 

One of the distinctive features of North American English usage often commented on is the use of adverbs 
without the adverbial suffix -ly. Giving commentaries on that usage some scholars admit the possibility of 
adverbs to drop the adverbial suffix in North American colloquial, sometimes literary, speech and, thus, to 
coincide in the morphological form with the corresponding adjectives: He drives slow. You did it nice [7: 40]. 
Another approach to the problem is to recognize that adjectives can function as adverbs: Stop him quickly and 
Stop him quick [8: 83]. These assumptions give rise to a problem whether adverbs without the adverbial suffix 
have become an innovation of North American English, or this is a functionally possible way of the use of 
adjectives adverbially in North American English usage. In the first case, the further question may concern the 
appearance of new adverbial formations and the productivity of this word-formation pattern, the regularity of 
their occurrence, and the existence of the corresponding counterparts with the adverbial suffix. The historical 
approach can provide an alternative solution to the problem of North American English usage of adverbial forms 
without the suffix -ly.  

It is commonly believed that changes in the system of the adverb led to the appearance of a new dominant 
regular adverb-forming suffix in Middle English when the Old English suffix -e was gradually superseded by the 
suffix -ly. Throughout the Middle English and Early Modern English periods both forms of the adverbs: with a 
reduced Old English adverbial suffix and with the suffix -ly were functionally in free variation, though adverbial 
forms with the suffix -ly were given preference in usage. In the eighteenth century the adverbial word-formation 
with the suffix -ly became dominant and productive. It was accepted as a norm in the British English literary 
standard. As a general tendency of the development, the forms with a reduced old suffix have acquired a 
peripheral status in the language system. Processes of levelling to the advantage of the adverbs with the suffix -ly 
have been going on up to the present day and the results are generally to the advantage of the forms with the 
suffix. It is evident enough that the parallel functioning of some adverbial forms without the suffix -ly and their 
counterparts with the adverbial suffix in present-day English usage is a general grammatical feature of the 
Modern English grammatical system that reflects the historical changes in the system of the adverb. 

The North American English literary standard prescribes the same basic rules of regular formation and 
regular usage of adverbs as the British literary standard does, with a few minor exceptions. The inventories of 
adverbs without the adverbial suffix, that are homonymous with the corresponding adjectives, almost coincide in 
both varieties. The groups of the adverbial forms without the suffix -ly are restricted in number and their usage 
covers a limited list of possible options in both varieties. The actual realizations of these options may differ in 
communicative and functional characteristics. They may be perceived as different ways of the preservation of 
earlier forms and as cases of regional variation. This actual realization with functional specification has led to the 
rise of some divergences seen in North American English and British English usages, especially in oral 
discourse. The communicative and pragmatic potential of adverbial forms with a reduced suffix in North 
American English usage seems to be larger than in British English, though confined either to informal discourse 
or to the use in stereotyped phrases in literary speech. The common North American English usage of adverbs 
with a reduced suffix is usually marked socially and functionally. The Webster’s Dictionary of 1968 publication 
marks adverbs, such easy, mighty, real as colloquial, whereas the adverbs quick, slow, sweet, true are not treated 
as such [9]. 

In North American English usage, adverbial forms with a historically reduced suffix fall into some groups 
depending on their communicative, pragmatic and functional characteristics. Firstly, adverbs that are restricted in 
British English usage to idiomatic use are more freely used in North American English oral or written discourse 
(slow, quick, easy). Secondly, adverbs that have become outdated in British English usage can occasionally be 
found in North American English usage (tender, true) or can regularly function in oral discourse in North 
American English (mighty, real). Thirdly, adverbs that are North American innovations (awful).  

Almost all adverbs treated as specifically North American English formations are old forms by origin and are 
outdated in contemporary British English, as, for example: nice (1540), true (1303), sweet (1250), tender 
(1424) [10]. A characteristic feature of the North American usage is the preservation of the sets with both 
adverbial forms that may differ in frequency or in the register of usage. None of the isolated adverbial forms 
with a reduced suffix seems to have survived without its counterpart with the suffix -ly in the Modern English 
grammatical system. Some adverbs, such as low, do not have correlative forms with the suffix in current British 
English. In contrast, the adverbial formations with a reduced suffix have preserved their historical counterparts 
with the suffix -ly in North American English literary usage: low (EME) – lowly (ME) humbly, dead (1393) – 
deadly (OE), bloody (1400) – bloodily (1565), sweet (1250) – sweetly (1530), mighty (OE) – mightily (OE), real 
(1658) – really (ME), quick (ME) – quickly (OE) [9; 10; 11; 12]. The adverbial form lowly, not accepted by the 
British English literary standard, is a norm in North American English usage: It was said lowly, but with such 
condensation of rapidity, that the long, slow words in Spanish, which had preceded and followed, almost 
operated as covers to the brief English between [13: 143]. 
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North American English usage of adverbs generally shows more diachronic stability and often reflects the 
usage of adverbial forms in free variation that was characteristic of the earlier periods of the history of English. 
Compare the use of adverbs in a famous song written by Jerry Leiber and Mike Stoller and sung by 
Elvis Presley: Love me tender / Love me true …/ Love me tender / love me sweet. Another example of North 
American English usage: If you ever feel like practicing on me I might consider it, only I don’t charm very easy 
[14: 151]. Some examples from Shakespeare’s works can provide convincing evidence to support this view. 

True – truly: Countess: Therefore tell me true; / But tell me then, ‘tis so; for look, thy cheeks / Confess it, 
…… ; howe’er, I charge thee, / As heaven shall work in me for thine avail,/ To tell me truly. (All’s Well That 
Ends Well, Act I, Sc. 3, ll. 165 – 176) [15: 321]. 

Easy – easily: Macbeth: To show an unfelt sorrow is an office / Which the false man does easy. (Macbeth, 
Act II, Sc. 3, ll. 135 – 136) [15: 1009]. Hamlet: ''By and by'' is easily said. Leave me, friends. (Hamlet, Act III, 
Sc. 2, l. 377) [15: 1052]. 

Low – lowly: Clown: I will show myself highly fed and lowly taught. (All’s Well That Ends Well, Act 2, Sc. 
2, ll. 3 – 4) [15: 325]. Clown: O, stay and hear; your true love’s coming, / That can sing both high and low. 
(Twelfth Night; or, What You Will, Act II, Sc. 3, l. 42) [15: 356].  

Sweet – sweetly: Friar Lawrence: What early tongue so sweet saluteth me? (Romeo and Juliet, Act 2, 
Sc. 3, l. 32) [15: 914]. Friar Francis: Th’ idea of her life shall sweetly creep / Into his study of imagination (Much 
Ado About Nothing, Act 4, Sc. 1, l. 226) [15: 156] 

Quick – quickly: Lady Anne: Or, earth, gape open wide and eat him quick, / As thou dost swallow up this 
good king’s blood (King Richard the Third, Act I, Sc. 2, ll. 65 – 66) [15: 704]. Gaunt: What is six winters? They 
are quickly gone (Richard the Second, Act I, Sc. 3, l. 260) [15:452]. 

The history of individual adverbial forms with a reduced suffix and of their correlative counterparts may 
show different ways of their development depending on the communicative and functional characteristics. For 
example, the adverbial form with a reduced suffix sweet was still in use in the British standard in the nineteenth 
century: (1851) Then low and sweet I whistle thrice (Alfred Tennyson, Edwin Morris, or The Lake, l. 113) [10]. 
In British English the adverb bloody regarded as slang, taboo or, recently, spoken, had no counterpart with the 
suffix -ly. Under the North American English usage the adverb bloodily that has been preserved there (Webster, 
1968) seems to have been reintroduced into the British lexis [9; 17]. The adverb bloodily is found, for example, 
in Shakespeare’s play Richard III, Act III, Scene IV, l. 92: Lord Hastings: I now repent I told the pursuivant, / As 
too triumphing, how mine enemies / Today at Pomfret bloodily were butcher’d, / And I myself secure in grace 
and favour [15: 725]. The adverb overly (ME), earlier obsolete, or dialectal, in British English, but often found in 
North American English usage, has been reintroduced into the British literary standard and has shifted into the 
neutral register: Your views on economics are overly simplistic. I’m not overly fond of cats [12; 16; 17]. 
Sometimes American influences can have a strengthening effect on usages that have been functionally or 
pragmatically peripheral in British English, for example, the use of the adverbial form deadly in such cases as, 
deadly extremely (deadly serious) – deadly deathly: (deadly pale) [17]. 

The only adverbial form without the suffix -ly awful, marked as North American and registered by Modern 
English dictionaries of recent years of publication, seems to be an innovation of North American English 
informal usage: That kid’s awful cute with her red curls. Clint is awful smart. [16; 17]. This usage of the adverb 
awful is evidently of recent origin according to the data found in the Webster’ s New Twentieth Century 
Dictionary of the second edition printed in 1968 that does not register this form as adverbial [9]. The adverb 
awfully historically has no counterpart without the suffix -ly. The rise of this adverbial form, to my mind, has 
become possible in oral informal discourse due to the action of analogy stimulated by the use of such adverbs as 
pretty, dead in spoken English with intensifying or emphatic effect in the meaning of very, for example, in 
British English: You were dead lucky to get that job [17]. This usage also seems to be supported by a regular use 
of mighty, real with the same pragmatic force in North American English usage: You seem mighty sure of your 
facts. He is a real nice guy [16; 17].  

Our study shows that the divergences of both of the national variants in the usage of adverbial forms without 
the adverbial suffix -ly and of their counterparts with the suffix demonstrate the same processes with different 
actual realizations, sometimes coinciding, sometimes with divergent results. A peculiar character of usage of 
adverbial forms in North American and British English concerns a definite, restricted group of adverbs and does 
not violate the general tendency of the development. North American usage shows not a productive way of 
forming new adverbial forms from adjectives, but a wider use of ready forms that existed in the language earlier, 
or those that became functionally or communicatively peripheral in British usage because of the process of 
levelling when the dominant forms established themselves. The usage of adverbs without the adverbial suffix -ly, 
such as slow, quick, is not a North American English innovation. It shows, in some cases, the increase in the 
functional and communicative load of the historical forms. North American English influences can probably be 
seen in the extension of the functioning of some adverbial forms without the suffix -ly in British English. 

To sum up, it seems possible to state that American English is steadily becoming a functional rival to British 
English on the global scale in the sociolinguistic contexts of the modern world development. The levelling of 
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some distinctive grammatical features between the North American English usage and British English usage can 
be the result of them drawing nearer in new sociolinguistic contexts of today. It can reflect the common tendency 
of the language evolution based on the shared historical past. This makes easier the process of convergence that 
is speeding up. The North American English distinctive features of grammar usage in literary discourse, in 
contrast to the North American English lexis, for example, are not innovations, but optional realizations revealed 
in usage. They show regional language variation determined by common linguistic and different sociolinguistic 
factors of the evolution of the same language system.  
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Евченко В. В. Американский вариант английского языка в историческом и социолингвистическом 
контексте. 

В статье рассматриваются некоторые аспекты функционирования английского языка в Северной 
Америке. Устанавливаются основные факторы развития английского языка в Северной Америке в 

рамках проблемы о генетическом и функциональном статусе американского варианта. В исторической 
перспективе описывается формирование морфологических отличий американского варианта 

английского языка на примере функционирования наречий без адвербиального суффикса и соотнесенных 
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с ними наречий с адвербиальным суффиксом. Рассматривается процесс взаимодействия американского 
и британского вариантов в современном социолингвистическом контексте. 

Ключевые слова: американский вариант английского языка, функциональный статус, морфологические 
отличия, наречия без адвербиального суффиксу, социолингвистический контекст. 

Євченко В. В. Американський варіант англійської мови в історичному і соціолінгвістичному 
контексті. 

У статті розглянуто деякі аспекти функціонування англійської мови в Північній Америці. Визначено 
основні фактори розвитку англійської мови в Північній Америці у рамках проблеми про генетичний та 
функціональний статус американського варіанту. В історичній перспективі описано формування 
морфологічних відмінностей американського варіанту англійської мови на прикладі функціонування 

прислівників без адвербіального суфіксу та співвідносних з ними прислівників з адвербіальним суфіксом. 
Розглянуто процес взаємодії американського та британського варіантів в сучасному 

соціолінгвістичному контексті. 

Ключові слова: американський варіант англійської мови, функціональний статус, морфологічні 
відмінності, прислівники без адвербіального суфіксу, соціолінгвістичний контекст. 
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПЕРЕКЛАДУ У СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ВИШІВ 

У статті розглянуто основні проблеми формування навичок перекладу з російської українською мовою у 
студентів-аграріїв. Приділена значна увага аналізу тексту, виявленню труднощів при перекладі науково-

технічної літератури. Запропонована система вправ для формування навичок редагування 
словосполучень і речень, тексти для перекладу. Переклад текстів варто використовувати для 

збагачення новою лексикою, формування та удосконалення мовної компетенції майбутніх фахівців 
лісового господарства. 

Ключові слова: навички, науково-технічний текст, аграрна лексика, навчальний переклад, редагування, 
вправи. 

Постановка проблеми. Нині мовна освіченість набуває нового значення. Значна увага приділяється 
формуванню та збагаченню професійної мови представників різних галузей, в тому числі і працівників 
аграрної галузі. Українську мову упродовж десятиліть практично не використовували у науці, техніці, на 
виробництві. У фаховому середовищі здебільшого спілкувалися російською. Саме тому і є надзвичайно 
актуальною проблема повноцінного функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя. 
Актуальність статті зумовлена потребою зосередження уваги на грамотності, культурі мови, труднощах 
науково-технічного перекладу під час вивчення української мови у контексті двомовності, змішування 
мов та суржикових явищ. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Особливостям перекладу науково-технічної літератури 
приділяло уваги багато науковців, серед яких Н. Абабілова, Г. Бондаренко, А. Коваленко, В. Комісаров, 
В. Коптілов, А. Пумлянський, В. Шляхова та ін. Однак, зосереджуючись на специфіці, особливостях та 
труднощах перекладу, ці дослідники приділяють недостатньо уваги формуванню навичок перекладу. 
Отже, існує потреба розглянути питання формування навичок перекладу з російської мови українською, 
що допоможе в подальшому кращому вивченню та засвоєнню професійної мови, розвитку 
комунікативної діяльності. 

Метою статті є дослідження особливостей перекладу та формування навичок перекладу у студентів 
аграрних вишів, а також запропонувати вправи й завдання з перекладу та редагування, обґрунтувавши 
доцільність їх використання. 

Виклад основного матеріалу. Інтенсивний розвиток науки, економіки, сучасних технологій та їх 
подальше впровадження у виробництво сприяє передачі знань та накопиченої інформації. Відповідно 
розвиваються і процеси комунікації. 

Під час навчання у вузі майбутній фахівець оволодіває певною системою знань, умінь і навичок, які й 
формують відповідні професійні якості. Українська мова належить до базових дисциплін, що забезпечує 
навчання професійному мовленню та розвиває комунікативні здібності, без яких виконувати професійні 
обов’язки майбутньому спеціалісту буде складно. 

Навичкою прийнято називати дію, яка на основі багаторазового повторення набуває автоматичності. 
Навичка – це уміння, набуте вправами, досвідом [1: 552]. У статтях В. В. Шляхової зосереджено увагу на 
застосуванні перекладу передусім як засобу формування мовленнєвих умінь і навичок у студентів [2]. 

Слово ''переклад'' має кілька значень. Переклад – це текст, слово, усне висловлювання, а також 
літературний твір, перекладені з однієї мови іншою [1: 728]. Отже, переклад є процесом міжмовного 
перетворення або міжмовної трансформації тексту. 

У процесі навчання слід розрізняти навчальний і професійний переклади. Професійний переклад є 
перекладацькою діяльністю, потребує спеціальної підготовки, вмінь і навичок, досконалого володіння 
рідною та іноземною мовою, обізнаності з культурою.  

Під навчальним перекладом у методиці розуміють ''систему різноманітних вправ і завдань, 
спрямованих на виявлення мовних еквівалентів з метою досягнення різних дидактичних цілей: для 
розуміння мови, що вивчається, розширення словникового запасу і збагачення мовлення другою мовою, 
свідомого практичного порівняння систем двох мов та їх засвоєння, для формування й удосконалення 
орфоепічних, лексичних, граматичних, орфографічних умінь і навичок, володіння обома задіяними в 
перекладі мовами'' [3: 11]. 

Навчальний переклад повинен мати чітко сформульовані завдання, визначений вибір засобів 
перекладу, оскільки є необхідним і поступовим кроком до вивчення та ефективного засвоєння фахової 
лексики. 
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На думку А. Л. Пумлянського, щоб оволодіти перекладом з вузької спеціальності, достатньо знати 
закономірності, які присутні мові і стилю науково-технічної літератури та мати обмежений набір 
термінів. За цієї умови можна швидко набути навичок перекладу, незалежно від ступеня володіння 
іншими аспектами мови [4]. 

На відміну від художнього перекладу, який створює образ, відображає життя в усіх його проявах, 
науково-технічний більш точно дає опис певним поняттям, явищам та фактам. Під час навчання 
перекладу наукових текстів слід наголошувати, що мова науково-технічної літератури має певний стиль, 
ряд особливостей в термінології та граматиці, позбавлена оціночних відтінків, образних виразів і 
граматичних конструкцій. 

Викладач в процесі вивчення професійного мовлення має активізувати діяльність студентів і керувати 
нею, а студенти повинні зрозуміти, що набуття вмінь і навичок перекладу – це внутрішній процес 
усвідомленого особистісного опанування та засвоєння предмету. Паралельне вивчення професійного 
мовлення на заняттях з української та іноземної мов мотивує студентів до глибшого його засвоєння. 
Оскільки аграрна термінологія має здебільшого латинське, англійське та німецьке походження, то це дає 
можливість з’ясувати семантику слів, розширити словник професійної лексики та засвоїти терміни 
усвідомлено. 

Студентів під час навчання перекладу потрібно привчати працювати із словниками, довідниками; 
використовувати комп’ютерні перекладні програми тощо. Також під час занять слід виконувати вправи 
на добір синонімів, визначення термінів у тексті з їх тлумаченням, ігрові завдання. Рекомендується 
також звертати особливу увагу на ті мовні одиниці, правопис та вимова яких відрізняється в українській 
та російській мовах: степь (степ), грабли (граблі), группа (група), листья (листя), счастье (щастя), задача 
(завдання, задача), на протяжении (протягом, упродовж) тощо. 

Більшість студентів вільно володіє російською мовою, і тому переклад речень з художнього, 
публіцистичного чи й навіть науково-публіцистичного стилю не викликає значних труднощів. Викладач 
повинен враховувати рівень знання чи володіння російською мовою, оскільки серед них є ті, хто не 
вивчав російську мову в школі і володіє нею на побутовому рівні. Тому спочатку потрібно читати текст 
російською мовою і аналізувати його. Слід розглядати всі мовні явища, які зустрічаються в тексті, навіть 
якщо зміст речення чи тексту цілком зрозумілий. Такий вид роботи є, по суті, першим етапом 
ознайомлення з текстом, коли студенти слідкують за логічним розвитком думки тексту-оригіналу й 
аналізують його мовні явища. Вже під час перших практичних занять варто звертати увагу на чистоту 
мови, навчати редагуванню словосполучень, і тільки після того, як набуті відповідні навички мовлення, 
варто переходити до перекладу, перекладати словосполучення і нескладні речення. Поетапність та 
послідовність у навчанні перекладу сприятиме набуттю навичок свідомого підходу до мовного 
матеріалу, пізнавальні завдання допоможуть виробити навички фонетико-лексико-граматичного аналізу і 
підготують студентів до розпізнання потенційних труднощів читання і перекладу науково-технічної 
літератури, а також сформують навички контролю та самоконтролю. 

При формуванні навичок перекладу, на нашу думку, слід розпочинати від простого до складного: 
1) редагування словосполучень та нескладних речень; 2) переклад словосполучень; 3) переклад 
невеликих текстів науково-публіцистичного стилю; 4) переклад фахових текстів.  

На першому етапі навчання перекладу студентам можна запропонувати такі завдання: 
Відредагуйте подані словосполучення відповідно до літературних норм. Складіть 5–7 речень. 
Заключати договір, благополуччя народу, оточуюче середовище, погодитися без коливань, у 

відповідності до угоди, згідно чинного законодавства, проживаючого за адресою, робота по 
сумісництву, самий перший проект, акціонерне общество, часний підприємець, на слідуючій неділі, 
ведучий інженер, на протязі року, повістка денна, у відповідності з діючим законодавством, відсутній 
по хворобі, сільське хазяйство, в лиці директора, люба спеціальність, паління шкідливе для здоров’я, я 
вибачаюся, з 25 по 9 січня, виписка з протокола, приймати участь, вірна відповідь, в той же час [5: 52]. 

Відредагуйте та запишіть подані речення. 
1. У період з 12.2.17 по 26.2.17 комісія провела роботу по визначенню фактичної готовності сільхоз 

техніки. 2. Даний акт являється документом, на основі якого частна агрофірма повинна відшкодувати 
збитки державі. 3. Акт складено в 2 екземплярах, що мають однакову юридичну силу. 4. Прошу Вашого 
дозволу про надання мені відпустки. 5. Ігорь Коваль відсутній на зайняттях по хворобі. 6. Мета: пошук 
місця роботи агронома [5: 51].  

Перекладіть словосполучення українською мовою. Поясніть помилки під час перекладу поданих слів. З 
поданими словосполученнями складіть 5-7 речень. 

Человек, стремящийся дожить до ста лет; временное пристанище; длительное время; область 
науки; привлекать к работе; привлекать к ответственности; приступить к обсуждению; по согласию 
сторон; по обоюдному согласию; повестка дня; по списку; по совместительству; вредные привички; по 
поручению; при жизни; предварительное рассмотрение; окружающая среда; спрос и предложение; 
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рыночные условия; план задач согласовать; особые требования; вред курения тщательно изучается; 
механическое воздействие; источник энергии [5: 52]. 

Основну увагу під час навчання перекладу оригінальних наукових текстів слід звертати не на 
розуміння значення самого терміна, а на засвоєння загальних закономірностей мови і стилю наукової і 
технічної літератури, вимови, словникового складу і граматичної будови. Слід привчати студентів 
робити переклад не механічно, а виявляти всі особливості, властиві спеціальній літературі. Також варто 
зосередити увагу на точному, а не приблизному перекладі змісту прочитаного чи почутого. Необхідно 
виробляти вміння і навички свідомого підходу до тексту, вдосконалювати навички розбирати і 
аналізувати усі його форми, звороти і конструкції. 

На другому етапі навчання можна запропонувати нескладні тексти (із словником до кожного) для 
перекладу, які не повністю співпадають із спеціальністю. Це дасть змогу зацікавити та мотивувати для 
подальшого навчання перекладу. Перекладаючи такі тексти, студенти мимоволі будуть застосовувати 
вже раніше набуті навички та знання, а також робити лексичний та граматичний аналіз. На думку 
багатьох вчених, основним завданням для студента, який вивчає переклад у непрофільному вузі, є вміння 
розпізнавати труднощі перекладу в будь-якому контексті та не використовувати граматичні формули 
слова, словосполучення, звороти, які, як правило, призводять до неправильного перекладу, незалежно від 
тематики.  

Відучити перекладати за принципом ''здогадався'' важко, і це потребує багато зусиль. Тому так 
важливо спочатку редагувати і перекладати не тексти, а словосполучення і речення незалежно від їх 
тематики. Це допоможе швидше побачити і визначити рівень володіння мовою, технікою перекладу та 
виявити слабкі місця, які потребуватимуть додаткових тренувань.  

Прикладом завдань на цьому етапі навчання перекладу можуть бути такі: 
1. Перекладіть текст українською мовою. Визначте основну думку тексту. 
Когда река болеет, ее вода из эликсира жизни превращается в эликсир смерти. Караси, раки, 

кувшинки – все животное погибнет в такой воде.  
Современные фантасты в своих рассказах и повестях рисуют подчас страшные картины будущего 

нашей планеты. Со страниц их книг пред тобой предстают реки, из которых нельзя пить, бесконечные 
пустыни без единого цветущего дерева и разрозненные кучки людей, вынужденных всю жизнь не 
снимать скафандры. Однажды читал книгу, героям которой приходилось жить на дне океана – 
настолько люди загрязнили воду и воздух планеты. 

Могут ли сбыться такие предсказания? 
Да, если ты будешь безразличен к воде! 
Нет, если ты защитишь воду! (А. Чапковский). 
Словник 
безразличный – байдужий 
бесполезно – марно, даремно 
кувшинки – латаття 
подчас – часом, (иногда) іноді, інколи 
предсказание – пророцтво, віщування, передбачення, прогноз, -у 
предстают – з’являються, появляються [5: 6–7]. 
2. Перекладіть текст українською мовою, випишіть ключові слова. Складіть план і підготуйте 

виступ. 
Речь не может быть хорошей, если она лишена содержания.  
Чтение, личный опыт, размышление и наблюдение, интервью и беседы – вот четыре источника 

накопления материала. 
Не в каждом случае мы используем их все. Человек должен знать много и уметь отбирать самое 

необходимое. Каждый освещенный вами вопрос имеет свою историю и настоящее. Самые последние 
данные новы и вызывают интерес.  

Читателя или слушателя интересует и ваше личное отношение, и ваш личный опыт. Вы можете 
использовать полученные вами в результате наблюдений и размышлений факты, но в личных 
размышлениях должны быть примеры, подкрепляющие мысли.  

Беседы на избранную тему также приносят пользу; в процессе разговора всплывают идеи, которые 
как бы хранились в глубине сознания, открывается возможность позаимствовать новую мысль, 
высказанную в ходе беседы. 

Прибегая к таким способам использования информации, вы можете подготовить хорошую, 
правильную речь (По Полю Соперу).  

Словник 
избранный – вибраний, обраний, добірний 
использовать – використовувати 
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накопление – нагромадження, накопичення, скупчення (неок. – еще) нагромаджування, 
накопичування, скупчування 

прибегать – удаватися, удатися, звертатися 
речь – мова, мовлення, розмова, промова 
учтивый – чемний гречний, ввічливий 
цель – ціль, мета [5: 4]. 
3. Перекладіть текст українською мовою. Випишіть терміни. Поясніть, як Ви розумієте вислів 

''вплив людини на довкілля''. 
Часто приходится сталкиваться с мнением, что активное вмешательство человека в природу 

способствует росту его благосостояния. Однако это односторонний поход. Если вмешательство в 
природу и не угрожает непосредственно человеку, все же в результате страдают другие живые 
существа на нашей планете; помимо ущерба, наносимого биосфере, при этом возможны и иные 
изменения на поверхности планеты, в частности, – перемена климата. Все связанные с этим перемены, 
не оказывая прямого действия на организм, постепенно изменяют жизненное пространство, что 
неизбежно сказывается на жизнедеятельности человека. Рассмотрим ряд примеров.  

Нормальное состояние человеческого организма определяется помимо прочего, достаточным 
наличием продуктов питания растительного происхождения. Для выращивания сельскохозяйственных 
культур нужны плодородная почва, вода, солнечный свет при умеренном облучении, подходящая 
температура и т. д. Все изменения, происходящие при этом, например, в почве, отражаются на 
человеке. Химикаты, поглощаемые растениями, в дальнейшем попадают в организм человека с 
продуктами питания. Поэтому необходимо обратить особое внимание на то, чтобы вещества, 
вносимые в почву для питания растений, не были вредными для организма человека либо 
перерабатывались растениями в такую форму, которая была бы приемлема для человека. Неважно, 
идет ли здесь речь об удобрениях, пестицидах или других препаратах, поглощаемых растениями, так 
как растения усваивают любые вещества, будь это, например, соединения кадмия или радиоактивный 
цезий. Поэтому необходимо предусмотреть природу и характер всех веществ, которые могут прийти в 
соприкосновение с растениями. Кроме того, успешное развитие овощных и садовых культур зависит от 
условий их выращивания. В том числе влияния сельскохозяйственных вредителей, питающихся 
растениями, и их антагонистов (Пожирателей насекомых), препятствующих размножению вредных 
насекомых; взаимоотношение этих категорий в биоценозе является предметом экологических 
исследований.  

Все направления и особенности нарушений природной среды можно проследить только тщательно 
изучая отдельные этапы взаимодействия между организмами в общем цикле прекращений [5: 11–12].  

Після виконання таких вправ і набуття навичок перекладу непрофільних текстів, студентам буде 
легше працювати із науковими текстами зі спеціальності. В подальшому викладач має зосередити їх 
увагу й на тому, що в тексті є мовні одиниці, які не можна замінити чи вилучити для кращого звучання 
(слова, словосполучення, частина тексту), оскільки при цьому може змінитися зміст самого тексту. При 
перекладі фахових текстів стануть в нагоді вже набуті раніше навички: вміння виправляти мовні 
помилки та взаємоконтроль, при якому студенти самостійно виправляють допущені помилки у мовленні 
товаришів. Також увагу слід звертати на запис перекладу. Оскільки саме запис перекладу, як правило, не 
завжди якісний: зустрічаються граматичні та пунктуаційні помилки, неправильні скорочення (студенти 
поспішають і пишуть за принципом ''і так зрозуміло'', роблять тільки їм зрозумілі скорочення слів). На 
жаль, на заняттях студенти отримують тільки загальне (іноді навіть зовсім поверхове) уявлення про 
переклад та засвоюють основні правила редагування і перекладу, оскільки аудиторних годин, відведених 
на вивчення української мови у вузі надзвичайно мало (32, а в кращому випадку 48). Отож, крім роботи в 
аудиторії, варто привчати студентів до самостійної роботи, пропонуючи певні вправи і тексти для 
самостійного перекладу. Викладачі нашого університету постійно працюють над укладанням 
методичних розробок із вправами для редагування та перекладу фахових текстів для кожної 
спеціальності, яка вивчається, що значно полегшує процес навчання. Наприклад, під час навчання 
студентів-лісників використовуються фахові тексти на зразок поданого нижче. 

Перекладіть текст, випишіть терміни та дайте їм визначення за словником. 
Каждому человеку приходилось наблюдать разницу в деревьях одной и той же породы, выросших на 

свободе и в лесу. Дерево, выросшее на свободе, одинакового возраста с росшим в лесу есть более 
низкоросло, крона опущена, она занимает 75–90 % высоты ствола, который сучковат, сбежист, по 
форме близок к конусу. Дерево, выросшее в лесу при равных почвенно-гидрологических условиях и 
возрасте, выше, крона высоко приподнята, она занимает 25–50 % высоты ствола, сам ствол 
малосбежист, имеет форму параболоида, он очищен от сучьев в своей нижней половине и даже выше 
(сосны, березы, осины). На внешнем виде последнего сказалось местонахождение в тесном окружении 
соседними деревьями. При сомкнутом произрастании деревья тянутся вверх к свету. 
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При густом стоянии деревья затеняют друг друга с боков, свет поступает преимущественно 
сверху, создавая лучшие условия для роста верхушечных и верхних боковых побегов. Здесь создается и 
используется большая часть питательных веществ. Нижние боковые побеги и их хвоя, оказавшись в 
условиях недостатка света, отмирают и отваливаются, ствол очищается от сучьев. Интенсивность 
отмирания боковых побегов у разных по светолюбию пород различна.  

Деревья, растущие на свободе и в лесу, находятся в различных условиях воздействия ветра. В 
сочетании с особенностями крон тех и других изгибающие моменты сил сопротивления ветру имеют 
своеобразный характер, что и определяет форму стволов деревьев, растущих на свободе и в лесу.  

Если деревья на земельном участке расположены редко и кроны их не смыкаются, то это еще не лес. 
Такой участок можно назвать парком, садом. Если же редкое размещение деревьев встречается в 
лесном фонде, когда относительная полнота менее 0,3, то такой участок лесоводы называют рединой 
и он относится к не покрытой лесом площади. 

Для того, чтобы участок с наличием древесной растительности относился к лесу, деревья должны 
оказывать взаимное влияние друг на друга, смыкаться кронами или корневыми системами. 

Определение понятия лес давали несколько ученых. Более полные из них принадлежат 
Г. Ф. Морозову, П. С. Погребняку и М. Е. Ткаченко. 

Г. Ф. Морозов в 1912 году писал, что лес представляет собой сообщество древесных растений, в 
котором они проявляют взаимное влияние друг на друга, порождая ряд новых явлений, не свойственных 
одинако растущим деревьям. В лесу обнаруживается не только взаимное влияние друг на друга, но и на 
занятую им почву и атмосферу, лес обладает способностью к самовосстановлению. 

М. Е. Ткаченко определял лес как своеобразный элемент географического ландшафта в виде большой 
совокупности деревьев, которые в своем развитии биологически взаимосвязаны и влияют на 
окружающую среду на более или менее обширном земном пространстве [5: 37–38]. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Аналіз рівня знань, умінь і навичок студентів 
дає змогу зробити висновок, що поставлена проблема потребує подальшого вивчення та вдосконалення. 

Отже, добираючи фахові тексти для перекладу, зокрема на аграрну тематику, слід враховувати, що 
вони мають бути цікавими та спрямованими на ознайомлення з новою термінологічною лексикою. 
Запропонована система вправ дозволяє на практичному рівні вдосконалити вміння перекладати та 
редагувати фаховий текст, послуговуватися словниками, оволодіти мовними засобами наукового тексту, 
вдосконалити чуття мови та краще засвоїти фахову лексику, що допоможе студентам в подальшому 
свідомо робити якісний переклад та сприятиме розвитку комунікативних здібностей.  
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Белошицкая З. А. Формирование навыков перевода у студентов аграрных вузов. 

В статье рассматриваются основные проблемы формирования навыков перевода с русского на 
украинский язык у студентов-аграриев. Уделяется значительное внимание анализированию текста, 
выявлению трудностей при переводе научно-технической литературы. Предложено упражнения для 
формирования навыков редактирования словосочетаний и предложений, тексты для перевода. Перевод 

текстов следует использовать для формирования и усовершенствования языковой компетенции 
будущих специалистов лесного хозяйства. 

Ключевые слова: навыки, научно-технический текст, аграрная лексика, научный перевод, 
редактирование, упражнения. 

Biloshytska Z. A. The Formation of Students' Translation Skills in the Agrarian Institutions. 

The paper presents the problems of forming the translation skills from Russian into Ukrainian written by 
students of the Agrarian specialities. It has been taken into consideration the text analysis, the difficulties in 

translation of scientific and technical literature. The author provides a series of forms in word-combinations and 
sentences editing, the texts for translation. Working with the lexics and the texts on the professional themes the 
agrarian terminology should be used. The most appropriate for translation is working with the analysis of the 
plot, detection method and interpreting, the dictionary work, the system of the exercises. It can encourage the 

students to do the translation professionally and to have the communicative approach. To ensure further 
development of correct translations the students should use the new skills of learning language and improve 

them. 
The article also focuses on the specific features in the perception of Russian professional texts by the students 

taking into account their training and language culture. A specific approach in dealing with the translation from 
Russian has been suggested for those students who do not speak this language or have not studied it at school or 
know it only at the common everyday level. The translation of the texts should be used to enrich the vocabulary, 
to develop and improve the language competence of the future forestry specialists. Also, the author substantiates 

the necessity of the professional texts and scientific style and proposes the key vision of the translation in 
publicistic style. 

Key words: skills, scientific and technical text, professional lexics, training translation, editing, exercises. 
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ВИСЛОВЛЕННЯ ЖАЛЮ ТА СПІВЧУТТЯ В ПЕРСОНАЖНОМУ МОВЛЕННІ БРИТАНСЬКОЇ 
ДРАМИ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Стаття присвячена аналізу висловлень жалю та співчуття, що апелюють до емоційної сфери адресата 
з метою впливу на його подальшу реакцію, у персонажному мовленні сучасної британської драми. 

Зазначені феномени розглядаються як такі, що дозволяють мовцю залишатись у зоні кооперативного 
спілкування та дотримуватись максим принципу ввічливості. Визначаються проблеми, що 

привертають увагу лінгвістів у вираженні жалю та співчуття. Узагальнюються підходи до їх аналізу в 
теорії мовленнєвих актів, генристиці та комунікативістиці. Досліджується специфіка реалізації 
тактик та мовленнєвих актів жалю та співчуття в персонажному мовленні, їх залежність від 

соціально-статусних характеристик персонажів та ситуації спілкування. 

Ключові слова: персонажне мовлення, драма, жаль, співчуття, емпатія, мовленнєвий акт, тактика. 

Постановка проблеми. У сучасних лінгвістичних студіях особлива увага приділяється 
функціонально-комунікативним розвідкам, які досліджують властивості мовних та мовленнєвих одиниць 
у ході реалізації мови та розглядають спілкування як діяльність, направлену на обмін інформацією за 
посередництвом мови з метою досягнення певних лінгвальних та позалінгвальних цілей. Експресивність 
висловлення, що реалізується кожного разу, коли мовець вкладає у своє висловлення певний смисл, який 
апелює до емоційно-вольової сфери адресата з метою впливу на його подальшу реакцію, є однією з 
проблем, що цікавить широке коло мовознавців на сучасному етапі розвитку комунікативістики, 
прагмалінгвістики та комунікативної стилістики. З іншого боку, діяльнісний підхід робить необхідним 
аналіз таких мовленнєвих явищ як висловлення жалю та співчуття, що є емпатійними, дозволяють 
залишатись мовцю у зоні кооперативного спілкування, дотримуватись максими симпатії принципу 
ввічливості [1: 104–105] та досягати своєї мети беручи до уваги інтереси слухача, а не ігноруючи їх. 

Висловлення жалю та співчуття свідчать про особливий психологічний та емоційний стан 
комуніканта, його бажання продемонструвати прихильне ставлення до адресата повідомлення, висловити 
останньому свою підтримку. У мовознавчих розвідках феномени жалю та співчуття розглядаються як 
мовленнєві жанри [2: 249–255], що є реактивними та з’являються, коли мовець хоче залагодити провину 
перед слухачем або як реакція адресанта на певні негативні для адресата ситуації. Існує певна традиція у 
потрактуванні жалю та співчуття як мовленнєвих актів. Так, основоположники класичної теорії 
мовленнєвих актів відносять їх до експресивів, що характеризують щирість мовця [3: 183], або 
бехабітивів, пов’язаних із суспільним життям та реакцію на поведінку інших людей [4: 119]. Хоча існує 
певна неузгодженість у тому, до якого типу мовленнєвих актів (МА) відносять дослідники акти жалю та 
співчуття, спільним є розуміння зазначених МА як таких, що дозволяють підтримувати контакт, 
збільшувати симпатію під час спілкування шляхом демонстрації здатності мовця до емпатії, 
співпереживання слухачеві та створювати гармонійну атмосферу у спілкуванні. У той же час 
висловлення жалю та співчуття можуть носити етикетний характер та виступати важливою складовою 
етикетної поведінки та бути певним чином ритуалізованими відповідно до правил поведінки, прийнятних 
в конкретному соціумі [5: 143–145]. 

У розвідці ми аналізуємо висловлення жалю та співчуття як тактику та експресивний мовленнєвий 
акт, що дозволяють мовцю солідаризуватись зі слухачем та демонструвати останньому свою підтримку, а 
зрештою, підвищити статус слухача. Вербальне вираження жалю має місце, коли мовець висловлює жаль 
з приводу нанесеної слухачеві шкоди або описує власні почуття печалі, скорботи, каяття, викликані 
усвідомленням певної втрати або з приводу певної ситуації, що має відношення або до нього або до 
слухача. Співчуття, у свою чергу, розглядається як повідомлення адресата про почуття, які відчуває 
мовець у зв’язку зі станом печалі та скорботи слухача. Серед компонентів співчуття виділяємо згоду 
мовця з тим, що слухач потребує підтримки, солідарність, та власне підтримку. Співчуття може бути 
доповненим втішанням, що має на меті змінити пригнічений емоційний стан адресата повідомлення. 

Метою дослідження є аналіз тактико-стратегічної та акто-мовленнєвої організації висловлень жалю 
та співчуття у мовленні персонажів британської драми. Репліки персонажів, у свою чергу, розглядаємо 
як модель реального спілкування, що дає об’єктивний емпіричний матеріал, та застосовуємо елементи 
прагматичного та комунікативного аналізів. У той же час, враховуємо той факт, що персонажне 
мовлення не може бути повністю ототожненим із мовленням реальним, є продуктом однієї людини, 
автора драматичного твору, а отже розглядається як певна стилізація розмовного мовлення. Вибір драми 
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в якості матеріалу дослідження узгоджується із поновленням інтересу до аналізу драматичного твору 
загалом, та його персонажної підсистеми зокрема в руслі комунікативно-прагматичного підходу [6: 77–
79; 7: 90–95]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз сучасних британських драматичних творів 
показує, що в персонажному мовленні висловлення жалю використовуються в якості реакції на певну 
вимогу співбесідника: 

Sheila. Yes, but why are you saying that to him? You ought to be saying it to me. 
Gerald. I suppose I ought really. I’m sorry, Sheila. Somehow- - [8: 158]. Як бачимо з прикладу, тактика 

жалю реалізується у відповідь на тактику непрямого докору, реалізовану риторичним запитанням (but 
why are you saying that to him) та непрямого наказу з модальним дієсловом ought to (You ought to be saying 
it to me). Тактика жалю комбінує згоду із вимогою адресата (I suppose I ought really) та власне 
мовленнєвий акт жалю з експресивом sorry, використання якого свідчить про щирість каяття мовця. 

У якості реактивного мовленнєвого акту висловлення жалю може комбінуватись з іншими засобами, 
що сприяють налагодженню контакту. Наприклад: 

Joan [very quietly] It doesn’t hurt so much as it used to do, Robin, when you say such bitter things. I suppose 
one day it won’t hurt at all. 

Robin [who is sorry at the moment] Sorry, old girl. And give my love to the kids. Say I’m coming to see them 
soon [8: 103]. У цьому випадку репліка Джоан, в якій вона використовує тактику оцінки дій 
співрозмовника (when you say such bitter things) та тактику повідомлення про власні почуття (It doesn’t 
hurt so much as it used to do, I suppose one day it won’t hurt at all), де зазначається градація емоційних 
збитків, нанесених мовцеві, змушує співрозмовника звернутись до тактики висловлення жалю (Sorry, old 
girl), в якій експресив sorry комбінується з неформальним звертанням (old girl) та свідчить про 
усвідомлення нанесеної шкоди слухачеві, визнання й прийняття його претензій. Сприяє налагодженню 
відносин етикетна формула передачі вітань та тактика непрямої обіцянки завітати у гості. 

Щирість висловлення жалю підкреслюється за рахунок повторення експресиву sorry, та його 
комбінації з прислівником really: 

Olwen. Robert, I can’t bear seeing you like this. You don’t know how it hurts me. 
Robert. I’m sorry, Olwen, I really am sorry [8: 58]. 
З іншого боку, реакція жалю може бути викликана тиском співбесідника як у наступному прикладі, 

коли мовець використовує тактику звинувачення слухача у відсутності емпатії: 
Inspector. You’re not even sorry now, when you know what happened to the girl? 
Mrs. Birling. I’m sorry, she should have come to such a horrible end. But I accept no blame for it at all 

[8: 166]. Як бачимо, експресив sorry хоча і вказує на жаль жінки з приводу загибелі дівчини, проте є 
вимушеною реакцією місіс Берлінг з метою зберегти обличчя [див., напр., 9] на тактику звинувачення у 
відсутності співчуття та жалю, реалізовану у транспонованому питанні інспектора (You’re not even sorry 
now, when you know what happened to the girl?). Той факт, що місіс Берлінг реалізує тактику протесту, 
відмовляючись взяти на себе провину за загибель дівчини за допомогою перформативу I accept no blame 
for it at all також підкреслює вимушений характер висловлення жалю. 

У випадках, коли мовець відчуває, що його реакція не відповідає очікуванням слухача, тактика жалю 
використовується для пом’якшення висловлення: 

Robert. Obviously you dislike her, Olwen. I can’t imagine why. She’s always had a great admiration for you. 
Olwen [frankly, not maliciously]. Well, I’m sorry, Robert, but I can’t return her admiration – except fot her 

looks. I don’t dislike her. But – well, I can’t be as sorry for her as I’d like to be or ought to be [8: 31]. 
Тактика жалю комбінується із тактикою виправдання, яка направлена на применшення провини 

мовця та створення його позитивного іміджа в очах слухача: 
Gerald. I’m sorry, Sheila. But it was all over and done with, last summer. I hadn’t set eyes on the girl for at 

least six months. I don’t come into this suicide business [8: 149]. 
Оскільки тактики жалю та визнання власної провини знижують статус мовця та підвищують статус 

слухача, під час їх реалізації мають місце спроби адресанта зміцнити свій статус. У наступному прикладі 
це відбувається за рахунок часткового визнання власної провини та спроби розділити її з іншими: 

Sheila [eagerly]. Yes, that’s it. And I know I’m to blame – and I’m desperately sorry – but I can’t believe – I 
won’t believe – it’s simply my fault that in the end she – she committed suicide. That would be too horrible - - 

Inspector [sternly to them both]. We have to share something. If there’s nothing else, we’ll have to share our 
guilt [8: 151]. 

В ініціальних репліках персонажів висловлення жалю супроводжує повідомлення про певні події, 
інформація про які, з точки зору мовця, може бути неприємною для слухача. У цьому випадку 
висловлення жалю сигналізує про те, що адресант усвідомлює той факт, що повідомлення є неприємним 
для слухача, демонструє останньому свою підтримку та пом’якшує неприємний ефект від повідомлення: 

Olwen. He believed that Robert had taken the money, and he wasn’t a bit worried about it. I’m sorry, Robert, 
but he wasn’t [8: 48].  
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Можливою є відмова від висловлення жалю з приводу поведінки співрозмовника, як у наступному 
прикладі: 

Freda. I’ve known some time, of course, that you were getting very sentimental and noble about her. And I’ve 
known some time, too, all about Betty, and I’ve often thought of telling you. 

Robert. I’m not sorry you didn’t. 
Freda. You ought to be [8: 59]. 
З іншого боку, мовець може демонструвати відсутність жалю з приводу власних вчинків, які не 

зустрічають підтримки у співрозмовників. Наприклад,  
Stanton [while Olwen is still comforting Freda]. That’s how it goes on, you see, Caplan. A good evening’s 

work this. 
Robert. I’m not regretting it. I’m glad all this has come out. I wish to God I’d known earlier, that’s it [8: 39]. 

Як бачимо у відповідь на тактику докору Роберт не використовує тактику жалю там, де цього очікують 
слухачі, проте вдається до неї пізніше, підтверджуючи прихильність обраній раніше лінії поведінки.  

У репліках персонажів тактика співчуття до слухача реалізується мовцем з метою демонстрації 
прихильності до нього. Наприклад, з приводу втрати близької людини: 

Paula. Mark’s all right, isn’t he? 
James. I’m sorry, Paula. Mark is dead [10: 42]. 
Висловлення співчуття та визнання власної провини може мати місце у ситуації спілкування людей, 

що щойно познайомились. Недостатній рівень інформації про співбесідника призводить до того, що 
жінка задає нетактовне питання, цікавлячись віком доньки слухача, не знаючи, що дівчина померла у 
дитинстві: 

Paula. How old is she? 
A pause. He looks down 

Frank (quietly) She–died, I’m afraid. 
Paula is genuinely sorry 
Paula. Oh, dear. I am sorry. I–I didn’t know [10: 9]. Розуміння безтактності власного питання та щирий 

характер співчуття жінки підкреслюється квазі-ремаркою (Paula is genuinely sorry), що описує її 
невербальну реакцію, вигуком (Oh, dear), лексичним повтором (I–I) та експресивом sorry, що 
комбінується із тактикою виправдання (I didn’t know). 

Співчуття може стосуватись певних аспектів поведінки слухача, які мовець засуджує, як наприклад, у 
діалозі подружньої пари, коли дружина висловлює співчуття з приводу того, що чоловік ігнорує 
спілкування з нею. У цьому випадку мовленнєвий акт жалю виступає складовою тактики непрямого 
докору: 

Tess. You know, I feel sorry for you. You miss an awful lot [11: 23]. 
Тактика співчуття може бути нещирою та викликати протест співбесідника як у випадку, коли мати 

вдавано співчуває дочці з приводу не реалізованих матримоніальних планів: 
Mrs C. [same technique]. Isn’t it a pity – you couldn’t – I mean, if he’s a really nice man. 
Kay [traing to cut it short]. Yes, a great pity [8: 92]. 
Таким чином, дослідження висловлення жалю та співчуття у персонажному мовленні британської 

драми дозволяє зробити висновок, що тактики та експресивні мовленнєві акти жалю та співчуття в 
більшості своїй є реактивними та використовуються мовцем з метою демонстрації власних почуттів суму 
й жалю, засудження власної поведінки та вираження співчуття слухачеві з приводу певної ситуації. 
Реактивні тактики жалю можуть бути як щирим каяттям мовця, так і вимушеною спробою зберегти 
обличчя та уникнути звинувачення у неспроможності демонструвати емпатійну поведінку. В якості 
ініціальних мовленнєвих актів МА жалю пом’якшують повідомлення інформації, що є неприємної для 
слухача. Висловлення жалю, які підвищують статус слухача можуть комбінуватись із тактиками, що 
мають на меті зміцнити статус мовця. Висловлення співчуття дозволяє мовцю солідаризуватись зі 
слухачем та продемонструвати свою прихильність до нього. Узгоджуючись з максимою симпатії 
принципу ввічливості висловлення жалю та співчуття сприяють встановленню доброзичливої атмосфери 
спілкування та є частиною емпатійної поведінки мовця. 

Подальшою перспективою розвідки є аналіз тактико-стратегічної та акто-мовленнєвої організації 
висловлень, що узгоджуються з принципом ввічливості у персонажному мовленні британських 
драматичних творів та дозволяють мовцю та слухачу залишатись у зоні кооперативного спілкування. 
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Борисенко Н. Д. Высказывания сожаления и сочувствия в персонажной речи британской драмы: 
коммуникативно-прагматический аспект. 

Статья посвящена анализу высказываний сожаления и сочувствия, апеллирующих к эмоциональной 
сфере адресата с целью влияния на его дальнейшую реакцию, в персонажной речи современной 
британской драмы. Отмеченные феномены рассматриваются как позволяющие говорящему 
оставаться в зоне кооперативного общения и придерживаться максим принципа вежливости. 

Определяются проблемы, привлекающие внимание лингвистов в выражении сожаления и сочувствия. 
Обобщаются подходы к их анализу в теории речевых актов, генристике и коммуникативистике. 

Исследуется специфика реализации тактик и речевых актов сожаления и сочувствия в персонажной 
речи, их зависимость от социально-статусных характеристик персонажей и ситуации общения. 

Ключевые слова: персонажная речь, драма, сожаление, сочувствие, эмпатия, речевой акт, тактика. 
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Borysenko N. D. Expressions of Pity and Sympathy in Personages’ Speech of British Drama: Communicative 
and Pragmatic Aspect. 

The article deals with pity and sympathy realization in personages’ discourse of British Drama. The attribution 
of pity and sympathy to speech acts which express emotions of the speaker, establish and maintain contact, 

create the atmosphere of mutual understanding is discussed. Pity and sympathy are also viewed as genres of 
speech in the latest linguistic research, their aim, pragmatic value and contents are described. The politeness 

theory is employed to analyze the phenomena of pity and sympathy in personage’s remarks. The specific 
character of pity and sympathy realization in personages’ speech based on the communicative-pragmatic 

approach is described with the help of component and contextual analyses. The role of pity and sympathy in the 
creation of positive atmosphere, maintaining polite and cooperative interaction is singled out. The research 

proves that the tactics of pity and sympathy are mainly reactive and are employed in order to demonstrate the 
listener the speaker’s positive attitude, their understanding of the situation and acknowledgment of their guilt. At 
the same time as the initial tactics pity is employed when the speaker is going to present the information which 
might hurt the listener. The expression of pity can be either sincere or insincere. The latter are caused by the 

opponent’s pressure or the desire to save the face. The research proves that although both tactics aim at 
strengthening the position of the listener, the speakers employ the tactics of justification or acknowledging guilt 

partially in order to strengthen their own position.  

Key words: personages’ speech, drama, pity, sympathy, empathy, speech act, tactics. 
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ТАКСОНОМІЯ ЛЕКСИЧНИХ БЛЕНДІВ 

Стаття досліджує таксономію лексичних одиниць гібридного типу на основі структурного, 
семантичного і функціонального аналізів; а також ідентифікує основні чинники, що лежать в основі 
різних видів їх класифікацій. Вихідні компоненти слів-зрощень підвладні певним параметрам як мови – 
фонологічним, семантичним, граматичним, так і мовлення – дискурсивним особливостям, що позначені 

високим лінгвокреативним потенціалом, притаманним зокрема англійській мові, під впливом якої 
знаходяться практично всі мови світу і що стає для них неабиякою проблемою – це і зумовлює 

актуальність дослідження. 

Ключові слова: таксономія, семантична структура, слова-зрощення, телескопія, бленди, контамінація. 

Унікальність телескопічного явища полягає в тому, що процес інтеграції не є випадковим чи 
стихійним, а регулюється особливостями лексичної іманентності мови. Вихідні компоненти слів-
зрощень підвладні певним параметрам як мови – фонологічним, семантичним, граматичним, так і 
мовлення – дискурсивним особливостям, що позначені високим лінгвокреативним потенціалом, 
притаманним зокрема англійській мові, під впливом якої знаходяться практично всі мови світу і що стає 
для них неабиякою проблемою – це і зумовлює актуальність дослідження.  

Аналіз досліджень таких лінгвістів в галузі лексикології і словотворення англійської мови, як: 
V. Adams, J. Algeo, H. Gleason, S. Kemmer, H. Marchand, L. Sondek, H. Wentworth, І. В. Арнольд, 
І. Р. Гальперін, Ю. А. Зацний, О. С. Кубрякова, М. О. Кулініч, О. А. Лаптєва, А. Е. Левицький, 
Л. Ф. Омельченко, О. М. Сухорукова, Н. Ю. Швєдова, А. В. Янков та ін., є науковою базою 
дослідження.  

Метою дослідження є систематизація таксономії досліджуваних одиниць на основі структурного, 
семантичного і функціонального аналізів; а також виявлення основних чинників, що лежать в основі 
різних видів типології лексично контамінованих слів. 

Для вирішення завдань в роботі застосовуються наступні методи і прийоми дослідження: метод 
морфемного і словотворчого аналізу – для класифікації структурних складових, компонентний аналіз – 
для встановлення семантичної спільності між складовими контамінованих лексичних одиниць, а також 
метод кількісного аналізу з метою систематизації існуючих класифікацій слів-блендів. 

Виклад основного матеріалу. Деякі лінгвісти вважають, що словами-блендами є ті, які утворені з 
двох слів, що мають спільні букви. Вихідні слова змішуються, вставляються одне в одне, як в слові 
faction = fact + fiction. Аналогічну думку висловлює К. Л. Єгорова, яка, називаючи подібну лексичну 
телескопію 'словозлиттям', розуміє під цим терміном 'особливий спосіб словотворення, в якому беруть 
участь два слова, накладаючись одне на одне таким чином, що біля новоутворення виявляються спільні 
для обох джерел звуки, морфеми, частини морфем' [1: 58]. Тараненко О. О. [2: 87] виділяє основні 
фактори, що визначають порядок розташування мотивуючих елементів у структурі контамінованої / 
телескопічної одиниці: 

- виникнення бленда внаслідок уявної інтерференції, коли на намір мовця вимовити те чи інше 
слово накладається думка про інше явище (англ. idensity = identity + intensity); 

- залежність розташування елементів слова-бленда від часової послідовності подій – таксису 
(англ. brunch = breakfast + lunch); 

- використання прототипу в якості першого компонента вихідного слова як 'найкращого' 
представника класу (англ. spork = spoon + fork).  

Одним із найбільш спірних питань, що стосуються утворення слів-зрощень в англійській мові, 
вважається визначення статусу одиниць, що мають серійний характер (формують своєрідну парадигму): 
англ. Contragate, Monicagate, Camillagate, Notting Hillgate; workaholic, chocaholic, shopaholic, 
computerholic; cheeseburger, baconburger, tofuburger, veggiburger; glitterati , chatterati, Britpoperati, 
soccerati, luncherati; advertainment, scientaiment, edutainment [3] – ці слова створені за допомогою 
фрагментів, які були виокремлені з блендів англ. Watergate, alchoholic, hamburger, literati, 
entertainment [3], що семантизують 'скандал', 'фанат', 'бутерброд', 'знатне товариство', 'приємна розвага'. 
Очевидно, що при створенні перших слів у тій чи іншій парадигмі відбувався процес злиття вихідних 
компонентів на концептуальному і мовному рівнях, який, внаслідок своєї успішності, став широко 
використовуватися і привів до утворення слів за аналогією. Деякі лінгвісти переконані, що в цьому 
випадку ми маємо справу з семантичним переосмисленням і появою нових афіксів або напівафіксів, 
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омонімічних фрагментам багатоскладного слова. На їхню думку, нові слова утворюються у руслі 
афіксації [4: 48], як це вже мало місце в історії формування міжнародної термінологічної системи на 
основі лексичних компонентів грецької і латинської мов: quasi-, poly-, para-, omni-, multi-, post-, extra-, 
contra-, etc. 

Як правило, телескопізми двохелементні, проте зустрічаються і трьохелементні утворення, 
наприклад: англ. Eurailpass – проїзний квиток, дійсний для всіх залізниць Європи (European + rail + pass), 
Bosnywash – густонаселений район на сході США, що тягнеться від штату Нова Англія до Вашингтона 
(Boston + New York City + Washington, D. C.); Ameslan – мова глухонімих в Північній Америці (American 
sign language) [5].  

Аналіз структурних особливостей телескопічних слів сучасної англійської мови (проаналізовано 1000 
лексичних одиниць [5]) уможливлює таку таксономію: 

1. Телескопічні утворення, що складаються з двох і більше фрагментарних елементів. Зазвичай, такі 
утворення називають повними телескопізмами (396 од. – 40 %): англ. chunnel = channel + tunnel 'тунель 
через протоку'; dinter = dinner + interview 'інтерв'ю під час обіду'; biopic= biographical + picture 
'біографічний фільм'.  

2. Телескопічні утворення, що складаються з повної основи першого вихідного слова та фрагмента 
основи іншого слова (361 од. – 36 %): англ. artmobile = art + automobile 'пересувна автовиставка картин 
і скульптур'; boatel = boat + hotel 'готель на березі річки для човнярів'.  

3. Телескопізми, що складаються з усіченого фрагмента основи першого вихідного слова та повної 
основи другого (90 од. – 9 %): англ. paraglider = parachute + glider 'керований парашут'; gravisphere = 
gravity + sphere 'сфера дії гравітації'; mocamp = motor-car + camp 'табір для автотуристів'. 

4. Утворення, в яких на стику обох компонентів відбувається їхнє накладання, причому накладання 
може бути або у вимові, або в написанні, або і в тому, і в іншому випадках. Такі телескопізми зазвичай 
називають гаплологічними. Їх характерною особливістю є наявність загального елементу на стику 
компонентів, що поєднуються (153 од. – 15 %): англ. glasphalt = glass + asphalt 'матеріал для 
дорожнього покриття, що складається з суміші скла і асфальту'; barococo = baroque + rococo 'суміш 
стилів барокко і рококо'. 

Принципів і критеріїв таксономії контамінованих одиниць чимало, що є маркером неординарності 
досліджуваного явища. 

Слова-зрощення можуть належати до різних лексико-граматичних категорій: іменників (англ. zootique 
= zoo + boutique 'невеликий зоопарк з екзотичними і рідкісними видами тварин' [5]), дієслів (англ. 
medevac = medical + evacuate 'евакуювати постраждалих в довколишній шпиталь' [5]), прикметників 
(англ. tizzy = tinny + buzzying 'металевий, дзижчить (про звук)' [5]).  

Оскільки слова різних лексико-граматичних категорій можуть бути контамінованими, як доводить 
емпіричний аналіз (1000 лексичних одиниць [5]), виділяються такі моделі слів-зрощень з урахуванням 
їхньої категоріальної (частиномовної) приналежності (іменники – 833 од. (83 %), прикметники – 
122 (12 %), дієслова – 45 (5 %): 

1) іменникові – утворюються внаслідок злиття двох або трьох іменників: англ. beefalo = beef + 
buffalo; movietonews = movie + tone + news; dramedy = drama + comedy; 

2) іменниково-прикметникові – утворюються внаслідок поєднання іменника з прикметником: англ. 
skort = skirt + short; 

3) іменниково-дієслівні – сполучення іменника з дієсловом: англ. furnovate = furniture + renovate; 
assetain = asset + ascertain; 

4) прикметникові – слова, утворені злиттям двох прикметників: англ. blееп = blue + green; seriocomic 
= serious + comic; crilly = crazy + silly; 

5) дієслівні – поєднання двох дієслів: англ. clash = clang + crash; guesstimate = guess + estimate; 
6) дієприкметникові – слова, утворені злиттям дієприкметників: англ. chillaxing = chilling + relaxing; 

strunk = stoned + drunk;  
7) дієприкметниково-іменникові – поєднання дієприкметника з іменником: англ. advertistics = 

advertising + statistics; abscoundrel = abscounding + scoundrel; 
9) дієслівно-прикметникові – утворені злиттям дієслова і прикметника: англ. refuseless = refuse + 

useless; relaxative = relax + laxative; 
10) займенникові – створені внаслідок злиття двох займенників: англ. hesh = he +shе; himmer = him + 

her; 
11) прийменникові – створені внаслідок злиття двох прийменників: англ. as = all + so. 
При цьому найбільша продуктивність проявляється серед іменників, тому що газетний і рекламний 

дискурси потребують, як показує дослідження, великої кількості номінацій об'єктів і явищ сьогодення, а 
дієслова проявляють найбільший ступінь непродуктивності. Коефіцієнти вживання контамінованих 
одиниць за частинами мови відносно іменників становлять (К1 – коефіцієнт вживання іменників; К2 – 
коефіцієнт вживання прикметників; К3 – коефіцієнт вживання дієслів): 
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К1 = 833 / 833 = 1 
К2 = 122 / 833 = 0,15 
К3 = 45 / 833 = 0,05 
Складність моделювання та надзвичайна структурна різноманітність досліджуваних лексичних 

одиниць є наслідком процесу їх утворення, наприклад, усічення вихідних компонентів до одного складу 
або навіть звуку. Морфологічна структура слів-зрощень, таким чином, виявляється не настільки 
важливою, як її звукова заміна. 'Звуковий ланцюжок', тобто зовнішня форма слова-зрощення, може 
'навести' читача чи слухача на правильне розуміння значення всієї одиниці, яка семантично і формально 
пов'язана із одиницями, що її складають (що є особливо необхідним в рекламному дискурсі). Це дозволяє 
розглядати структуру лексичних зрощень не як таку, що складається з морфем або фрагментів морфів 
вихідних компонентів [6], а як таку, що складається з повнозначних лексем, представлених окремими 
фрагментами. Далі в процесі комунікації читач / слухач декодує фрагменти повністю, що є необхідною 
умовою для розпізнавання смислів, закладених у значенні лексичної одиниці. Враховуючи 
вищезазначене, С. Кеммер [6] запропонувала типологію слів-зрощень, засновану на фонетичних і 
семантичних критеріях: 

1) одиниці з накладенням (overlap blends): англ. glitterati = glitter + literati; 
2) одиниці із заміщенням (substitution blends): 
а) цілої лексеми (lexeme substitution): англ. carjacking = car + hijacking; 
б) морфеми (morpheme substitution): англ. andropause = andro- + menopause; 
в) складу (syllable substitution): англ. digerati = digital + literati; 
г) сегмента звукового ланцюжка (segment string substitution): англ. smog = smoke + fog; 
3) групи одиниць, що 'рідко зустрічаються' (rare blend types): 
а) телескопічні одиниці, утворені з трьох вихідних компонентів (3-source blends): англ. turducken = 

turkey + duck + chicken 'індичка, фарширована м'ясом качки і курчати' ; 
б) 'орфографічні зрощення' (orphographic blends): англ. pharming = pharmaceutical + farming, 

'розведення генетично модифікованих тварин'; 
в) телескопічні одиниці з 'включеннями' (intercalative blends): англ. slithy = slimy + lithe. 
В. Адамс [7] висуває свою класифікацію слів-зрощень, що ґрунтується на основних типах 

словотворення: 
1) складені слова, що складаються з декількох частин різних слів:  
Smog = smoke + fog; contrail = condensation + trail; 
2) слова з причинними стосунками або стосунками мети:  
 fanzine = fan + magazine – журнал, створений для фанатів; 
 chocoholic = chocolate + alcoholic – людина, що не знає міри у вживанні шоколаду;  
3) слова-зрощення, що вживаються в якості прикметника: 
 seriocomic = serious + comic – серйозний і комічний; 
 boldacious = bold + audacious – зухвалий і сміливий; 
4) неокласичні слова-зрощення, що складаються з елементів, які представляють початковий 

компонент і кінцевий елемент слова:  
calligraphone = calligraphic + phone – прилад, що допомагає дітям чути звуки мови і що розвиває 

навики говоріння; 
5) слова-зрощення, що утворюються шляхом випадіння початку другого компонента в результаті його 

усічення: 
cheeriodical = cheer + periodical – веселий журнал; 
danceathon = dance + marathon – танцювальний марафон; 
6) слова, що утворюються шляхом випадіння кінця першого компоненту в результаті його усічення:  
pramateur = professional + amateur – аматор-професіонал; 
helitrip = helicopter + trip – подорож на вертольоті; 
7) слова-зрощення, в яких кінець першого компонента і початок другого ідентичні як фонетично, так і 

графічно. В цьому випадку неможливо з'ясувати, за рахунок якого компонента відбувається скорочення:  
alcoholiday = alcohol + holiday – свято з великою кількістю алкогольних напоїв; hintimate = hint + 

intimate – побіжно натякнути; 
8) слова, утворені збігом кінцевого звуку першого компонента і початкового звуку другого 

компонента:  
discopy = disc+ сopy – екземпляр диска;  
africanimal = Africa+ animal – африканська тварина. 
За кількістю денотатів у структурі контамінованої одиниці розрізняють [8]: 
1) стандартні контамінанти – ті, що називають більше, аніж один референт: benefacial = beneficial + 

facial; flexicurity = flexibility + security. 
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2) плеоназми – це ті одиниці, що синонімічно називають один і той же референт: crocogator = 
crocodile + alligator; begincement = beginning + commencement. 

Однак, icнує ряд нових наукових слів, які не слід плутати з контамінацією, бо вони є не блендами, а 
абревіатурою або акронімами: amphetamine = alpha methyl phenyl ethyl amine; ranitidine = furan nitro 
itidine; patulin = patulum + penicillin. Taкi слова часто використовуються для позначення ліків. 

Дискурсійні різновиди сучасної англійської мови (рекламний, діловий, науковий, технічний, 
медичний, політичний, фінансовий тощо) є основними 'постачальниками' гібридної лексики в мові. 
Отже, за дискурсійною ознакою контамінанти можна поділити таким чином [9]: 

1. Економічна та політична термінологія: англ. stagflation = stagnation + inflation; regionomics = region 
+ economics. 

2. Наукова i технічна термінологія: англ. transistor = transfer + resistor; transputer = transistor + 
computer. 

3. Спорт: англ. callanetics = Callan Pinckney + athletics; jazzercise = jazz + exercise; parascending = 
parachute + ascending. 

4. Сфера послуг: англ. laundromat = to launder + automate – пральня-автомат; mailgram = mail + 
telegram – телефонограма (повідомлення, що передається по телефону в поштове відділення і 
доставляється адресатові додому листоношею). 

5. Інформаційні технології: англ. tradigital = traditional + digital; machinema = machine + cinema. 
6. Слова 3MI (торгівельні назви, знаки, організації тощо): англ. advertorial = advertisement + editorial; 

magalogue = magazine + catalogue; Nabisco = National Biscuit Company. Англомовні журнали і 
телебачення використовують подібні слова аби позначати подружні пари: TomKat = Tom Cruise + Kate 
Holmes; Bennifer = Ben Afflek + Jennifer Lopez; Brangelina = Brad Pitt + Angelina Jolie. 

Слова-гібриди використовуються на позначення нових різновидів газет і журналів, наприклад: fanzine 
= fan + magazine – журнал для фанатів; scanword = Scandinavian + crossword – сканворд, створений для 
аматорів розгадування даного виду кросвордів. 

Працівники телебачення активно використовують такі слова-зрощення: docudrama = documentary + 
drama – документальна драма; faction = fact + fiction – художня література на документальній основі; 
infortainment = information + entertainment – музично-інформаційна програма; sellathon = sell + marathon 
– телеаукціон / телепрограма, повністю присвячена рекламі товару. 

З неосяжної мозаїки сфер людської діяльності найбільш часте використання слів-зрощень 
спостерігається саме в засобах масової інформації. Сьогодні більшість засобів масової інформації, 
телебачення, радіо, газети і журнали потребують у свою чергу реклами. Реклама є не лише сферою 
практичної діяльності, але і особливою сферою мовного спілкування. Значний інтерес представляють 
також прагмоніми, що позначають деякі продукти дитячого харчування: Bubblicious = bubble + delicious 
(жувальна гумка 'Bubble gum' з різними смаковими добавками); Chocice = chocolate + ice (морозиво 
'Чокайс' в шоколадній глазурі). 

Англійська мова, не секрет, сьогодні з багатьох причин є домінуючою в світi, а результатом цього є 
функціонування національних мов з великою кількістю запозичень з англійської мови. На позначення 
таких мов, що зазнали впливу англійської мови, також виникають гібридні слова: 

Denglish = Deutsch + English; Chinglish = Chinese + English; Konglish = Korean + English; Hinglish = 
Hindi + English; Russlish = Russian + English; Japlish = Japan + English [8]. 

Інновації Bubbonics та Ebonics утворені також за допомогою зрощень, другим компонентом яких є 
одиниця phonics, що означає 'акустика', а першим bubble — 'булькотіння', a ebony – 'чорний', відповідно. 
Звідси й отримуємо, що Bubbonics означає приємну на слух, але нерозбірливу манеру мовлення, 
характерну для півдня США, a Ebonics – мова, якою спілкується темношкіре населення країни [10]. Деякі 
гібридні одиниці містять не лише елементи англомовного походження: англ. coffnoscenti = coffee + 
cognoscenti; priviligentsia = privilege + intelligentsia; Franglaise = Francaise + Anglaise (розмовна 
французька мова в якій використовується багато англійських слів) [3]; аромоксамит = аромат + 
оксамит; Шоколапки = шоколад + лапки (назва шоколадних цукерок); Покупон = покупать + купон 
(назва сайту pokupon.ua). 

Висновок та перспективи досліджень. Виходячи із аналізу структури гібридних лексичних 
утворень, доведено, що телескопія виступає як самостійний спосіб словотворення. Складність 
визначення подібних утворень пояснюється, з одного боку, їх морфологічно-структурними девіаціями, 
які виступають в результаті складного схрещування морфем компонентів похідних, а з іншого, – 
схрещуванням, а не 'вкладанням' однієї морфеми в іншу. Накладання морфем при телескопії 
відрізняється від подібного явища в інших процесах деривації. Дуже часто з часом компоненти 
новоутвореного слова набувають статусу морфем, граматикалізованих в афікси.  

Як доводить емпіричне дослідження телескопічних блендових одиниць, що враховує структурні та 
семантичні ознаки останніх, процес блендингу реалізується в ендозоні (маргінальній зоні) словотворення 
за діючими продуктивними моделями номінативного типу, що існують у мові. Непродуктивні патерни 
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телескопічного словотворення, що на часі складають проблеми систематизації і класифікації, 
залишаються лакунарними і зумовлюють подальші студії. 
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Вашист Е. Н. Таксономия лексических блендов. 

Статья исследует таксономию лексических единиц гибридного типа на основе структурного, 
семантического и функционального анализов, а также идентифицирует основные факторы, лежащие в 

основе различных видов их классификаций. Исходные компоненты слов-слитков подвластны 
определенным параметрам как языка – фонологическим, семантическим, грамматическим, так и речи – 
дискурсивным особенностям, отмеченным высоким лингвокреативным потенциалом, что присуще, в 
частности, английскому языку, под влиянием которого находятся все языки мира, и что становится 

для них большой проблемой, – это и обуславливает актуальность данного исследования. 

Ключевые слова: таксономия, семантическая структура, слова-слитки, телескопия, бленды, 
контаминация. 
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Vashyst K. M. Taxonomy of Lexical Blends. 

The article touches upon the analysis of blend words usage in English and other world languages (being under 
the impact of English media and advertisement discourse). Such words cause a significant speech problem and 

this fact determines the relevance of the study. The complexity of modelling and the remarkable structural 
diversity of the above mentioned lexical units is the result of the process of their formation. The initial 

components of the blend words are influenced by both proper lingual parameters, such as phonological, 
semantic, grammatical, and speech parameters – discourse features typical for a creative potential of the 

English language in particular. The goal of the study is to systematize the taxonomy of the above mentioned 
lexical units on the basis of structural, semantic and functional analyses; as well as to identify the main factors 
that underlie various types of their classification. Advertising texts of newspaper editions in English for the last 

decade, as well as vocabularies of neologisms served as the research material that was selected by the 
continuous sampling method and makes up 1000 examples of telescopic units. The paper identifies the taxonomy 

of blend units taking into account the structural and semantic features of the latter. The process of blending is 
realized in the marginal zone of word formation by operating productive models of nominative type that already 
exist in the language. Non-productive patterns of telescopic blend words remain lacunar and demand constant 
discourse studying. The formation of a structural model of a telescopic unit is a dynamic process that involves 

the validity of productive and non-productive models that represents the prospect of further research. 

Key words: taxonomy, semantic structure, blend words, telescopic words, blending. 
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МЕХАНІЗМИ СТВОРЕННЯ ТА СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНОТАТИВНИХ ЗНАЧЕНЬ У АНГЛОМОВНОМУ ВІЙСЬКОВОМУ 

ДИСКУРСІ 

У статті розглянуто способи формування та контексти функціонування додаткових значень мовних 
одиниць фахового спілкування на основі функціональної, умовно-символічної та історично-символічної 
аналогії. Конотаційний ефект вторинних номінацій з експресивно-оцінною та образною мотивацією 
уможливлює існування на тлі нейтральної сигніфікативно-референтної площини термінів паралельних 
експресивно-забарвлених лексико-фразеологічних одиниць – військових жаргонізмів. Розширення спектру 

конотативних можливостей відбувається, також, завдяки використанню оказіональних та 
стилістично-маркованих знаків експресивної об’єктивації специфічної картини світосприйняття у 

функціонально-розгалуженому колективі військовослужбовців. 

Ключові слова: асоціативно-образна конотація, умовно-символічна аналогія, емотивно-експресивне 
забарвлення, метафоричне переосмислення, професійне спілкування. 

Вступ. Тема різновидів та організації конотативних значень в лексико-семантичній системі мови є 
дійсно невичерпною. Комунікативна природа суспільних відносин передбачає перманентну динаміку 
виникнення і функціонування різнотипних вторинних смислів на основі первинних предметно-логічних 
та граматичних значень. Щодо стилістичної конотації, то у широкому тлумаченні це будь-яке 
"суб’єктивне (тобто, таке, що висловлює людський фактор) забарвлення мовних одиниць, у тому числі 
соціально-політичне, морально-етичне, етнографічне та ін." [1: 432]. 

Метою статті є з’ясування та опис засобів утворення та функціонування асоціативно-образних, 
емотивно-експресивних супутніх значень у англомовному військовому, переважно, неофіційному усному 
та письмовому дискурсі. 

Матеріалом статті слугували тлумачний словник сучасної військової та супутньої лексики (США), 
публіцистичні тексти військової тематики, а також інтернетблоги.  

Виклад основного матеріалу. Асоціативно-образні аналогії слугують основою для конотованих 
знакових реалізацій професійних понять широкого референтного спектру, наприклад, активного 
поповнення інвентарю кодованих назв різних надзвичайних ситуацій за рахунок фразеологізованих 
вільних словосполучень семний набір яких забезпечує образну або оцінну мотивацію. Додаткові 
інтерпретаційні елементи смислу того чи іншого сигніфікату утворюються завдяки метафоричному 
переосмисленню значень компонентів атрибутивно-ядерних моделей вільних словосполучень зі 
збереженням їх формально-структурних характеристик у випадку формального збігу зі 
словосполученням, що зазнало семантичного переосмислення своїх складників та стало фразеологізмом. 
Мотивацією появи таких неологізмів є необхідність утворення додаткових назв у системі умовних 
позначень, які були б зручними в оперативному використанні завдяки своїй лаконічній формі та образній 
експресивності, що оптимізує залучення комунікативних знаків у функціональному відношенні. Зокрема, 
для того, щоб позначити стан імітованої загрози на відміну від справжньої (під час тренувальних занять) 
військові використовують жаргонний вираз "Big Noise" з дещо жартівливо-іронічним відтінком. З метою 
номінації реального стану небезпеки різного ступеня прояву функціонує система кодованих назв: 

dull sword – неочікуваний інцидент зі зниженим ступенем небезпеки, що є пов’язаним з 
компонентами ядерної зброї; 

bent spear – інцидент підвищеного рівня небезпеки, коли є цілком можливим пошкодження ядерної 
боєголовки або несправність в роботі обладнання. 

Фактором, що мотивує метафоричне перенесення найменування та формує додаткові образні смисли 
може виступати схожість певних форм активності, поведінки, рухів: 

straight leg – назва піхотинця. Екстралінгвістичним чинником утворення вторинної номінації слугує 
та обставина, що такий військовослужбовець всюди пересувається пішим порядком на відміну від "bent 
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leg", що може бути парашутистом-десантником (який приземлюється у такій позиції), або належати до 
мотопіхотної частини ( і, відповідно, використовує транспортний засіб); 

ticket punching – жаргонний вираз (у всіх родах військ), що означає процес, у якому задіяно багато 
прагматичних офіцерів, які, перш за все, пілкуються про те, щоб рівень освіти та характер службових 
призначень забезпечували їм чудову перспективу кар’єрного росту (e.g. "He’s a climber who did all the 
ticket punches on his way up. I don’t think too highly of Shwartzkopf". Вимоги будь-якої кар’єрної військової 
професії передбачають виконання низки конкретних завдань (напр. отримання вищої освіти, професійної 
військової підготовки, оволодіння навичками ведення бойових дій, якостями лідера і т. п.. Кваліфікація 
офіцерів, що претендують на особливу роль, повинна бути ще вищою (i.e. checking off the list, or ticket 
punching). Найчастіше, у неофіційному спілкуванні, цей вираз функціонує як експресивний засіб 
негативної оцінки: 

"Colin Powell too is a ticket puncher who stepped on a pungi-stick in Vietnam and went home. That was his 
''combat experience" [2].  

Стимулом для активного залучення конотативної семантики часто виступає необхідність мовної 
об’єктивації та опису таких моментів у суспільно-політичній та військовій сферах буття, коли дійсність 
постає у вимірі власних категорій, на відміну від уявлень, очікувань та прогнозів суб’єктивного 
сприйняття. Так, щоб визначити спосіб ставлення солдат до хаотичного перебігу подій під час 
вторгнення американських військ до Іраку, а також наголосити на необхідності цілісності взаємодії 
членів військового колективу генерал Матіс використав дієслово embrace, семантика якого експлікує 
заклик не тільки прийняти те, що відбувається, а прийняти з бажанням, незважаючи на реальну 
небезпеку: 

"His goal was not to shield his Marines from chaos, but to embrace it" [3: 10]. 
Вартою уваги, в аспекті конотативних уточнень ступеня авторського осмислення вищезгаданих подій, 

є стилістичне використання військовим журналістом у контексті одного речення іменників might та 
hubris. Грецьке запозичення hubris – описує особистісні якості надмірної гордості чи небезпечної 
самовпевненості. Часто воно означає втрату зв’язку з реальністю та переоцінку власних здібностей та 
досягнень. Суб’єктивний вибір у якості саркастичного авторського уточнення саме цього слова 
мотивується тією обставиною, що американці окрім потужної військової армади спромоглися доставити 
в Ірак навіть вантажівки з власним гравієм: 

"Among these are numerous dump trucks hauling gravel. One has to marvel at the might –or hubris – of a 
military force that invades a sand-and-rock strewn country but brings its own gravel" [3: 91]. 

Актуалізація ознак умовно-символічної аналогії у вербальній системі передачі сигналів за допомогою 
різних кольорів фразеологізує вільні словосполучення з відповідною зміною атрибутивних компонентів, 
що уможливлює їх функціонування як у непереосмисленому, так і в метафоричному семантичних 
планах:  

red rocket – інструкція-повідомлення щодо реальної необхідності проведення негайних дій, що 
надсилає Національний військовий командний центр із терміновим підтвердженням її отримання; 

white rocket – кодоване повідомлення (під час військових навчань), що сповіщає оперативні 
підрозділи про симульований характер загрози з тим, щоб не сплутати її з реальною ( e.g., "HQ just got a 
white rocket. Get ready for some action …"); 

red phone – телефон спеціального зв’язку яскраво-червоного кольору, який використовують тільки у 
випадку надзвичайних ситуацій (напр. запуск ядерних ракет); 

yellow phone – засіб зв’язку, використання якого означає запровадження стану хімічної та / або 
біологічної загрози; 

white telephone – лінія прямого зв'язку з Об’єднаним комітетом начальників штабів і т.д. 
Ілюстрацією яскравих образних конотацій на основі перенесення найменування за функціональною 

аналогією предметів, які зіставляють, слугує омофразне словосполучення black talon (букв. "чорний 
кіготь"). Лексичне значення метафоризованого словосполучення – ''летальні кулі, які при ударі 
розриваються гострими як лезо кігтями'' (їх дозволено використовувати тільки в антитерористичних 
операціях). Результатом такого зіставлення є утворення конотативних сем проміжного поняття ''дія, 
наслідком якої є ефект руйнування, пошкодження, ламання''.  

Ототожнення на основі історично-символічних та / або біблійних асоціацій теж може виступати 
джерелом конотативної семантики: 

Trojan horse – на військовому жаргоні означає комп’ютерну програму, в яку навмисно вводять вірус. 
Мета її використання – вивести з ладу комп’ютерну систему ворожої країни (її було успішно 
використано під час війни у Перській затоці). Приховане та підступне заподіяння шкоди ворогу викликає 
певні стереотипні асоціації, пов’язані з подіями війн античного світу – Троянським конем, які й стали 
компонентами метафоричного конотування;  
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Jacob’s ladder – жаргонне найменування гнучкої драбини, за допомогою якої можна піднятися на 
борт гелікоптера у місцях, непридатних для його посадки. Асоціативний зв’язок ґрунтується на відомій 
біблійній історії про видіння патріархом Яковом Небесних Сходів. 

Професійний жаргонізм Jesus nut означає майстер-гайку, що міцно скріплює несучі гвинти 
гелікоптера з вертикальним консольним валом. Якщо гайка послабиться або злетить вертоліт зазнає 
аварії, і кожний із членів екіпажу, або ті, що під час його падіння опиняться на землі ''побачать'' Ісуса, 
тобто, загинуть. Словосполучення набуває експресивності завдяки жартівливо-іронічному забарвленню 
алюзивних асоціацій релігійного змісту, пов’язаних з можливостями фатальних наслідків необережних 
дій (e.g. "Tighten that damn Jesus nut down good cause I ain’t in the mood to see him today") [4: 326]. 

Фактором метафоричного конотування у англомовній військовій фразеології послужила образна 
стереотипність словосполучення lame duck ("кульгава качка"). Завдяки яскравій образності, lame duck у 
якості атрибутивного компоненту у сполученні з іменником ambush виступає як засіб вторинної 
номінації для позначення специфічної стратегії проведення військових операцій. Професійний жаргонізм 
lame duck ambush функціонує для позначення стратегічного завдання щодо знищення війська противника 
шляхом заманювання його в пастку. Вояки роблять вигляд, що є пораненими чи тими, що заблукали і 
цим приводять ворожі підрозділи до місця засідки. Секрет успіху – показати справжній страх та 
розгубленість, інакше засідка буде виявлена противником, а свої війська зазнають контратаки.  

Цікавими, з точки зору мовного співіснування цивільної та військової субкультур є конотативні 
відмінності в тлумаченні відомого жаргонізму army brats (military brats). Серед невійськового населення 
слово brat має пейоративну конотацію "невихована дитина", "негідник", "нікчема", але його семантика 
облагороджується на тлі специфічних соціальних стосунків. У комунікативному середовищі 
військовослужбовців цей жаргонізм не тільки не містить образливого підтексту щодо поведінки та 
смаків своїх дітей, а висловлює близькість, симпатію, розуміння. Система цінностей та самооцінки таких 
дітей формується як частина сучасної кочової субкультури, житейської мудрості та прагматизму. У 
середньому, вони переїжджають з місця на місце до 10 разів допоки стануть дорослими. Запропонуємо 
свідчення генерала Деніса Блеа ,так би мовити, інформація з перших рук :  

"There’s a standard term for the military child: "Brat". While it sounds pejorative, it’s actually a term of 
great affection. Brats deal with new and exciting situations all the time and learn quickly to accept people, 
regardless of race, color, creed, country of origin, or religion…" [5]. 

Додаткової меліоративності внутрішній формі жаргонізму надає акронім, у створенні якого 
взаємодіють морфологічний та лексичний аспекти: перший визначає формальну структуру акроніма, 
другий – його семантику: 

BRAT (brave, resilient, adaptable, and trustworthy). 
Певний конотативний контекст відносного, умовно-ситуативного характеру виникнення та вирішення 

морально-етичних проблем під час виконання оперативних бойових завдань формують оказіональні 
утворення, які завдяки своїй фонетичній та графічній інтегрованості надають авторському викладу 
номінативно-експресивної релевантності. Зауважимо інтуїтивну довільність військового журналіста у 
продукуванні оказіональних форм структурно-цілісного компонентного складу референційним полем 
яких, у даних контекстах, є спроба мовного оформлення емоційно-оцінюючої рефлексії щодо 
особливостей міжсуб’єктних стосунків в залежності від того, хто контролює ситуацію та чи є вона 
контрольованою взагалі. Те, що ще кілька хвилин тому вважалося "залізним" правилом, або наказом (що, 
до речі, повністю репрезентовано оказіоналізмами) зазнає наступного нівелювання з тим щоб дати місце 
прояву інших емоцій та настрою. 

"Next to me, Trombley opens up an MRE (meals ready to eat) and furtively pulls out a pack of Charms. 
"Keep it a secret," he says. In full violation of Colbert’s iron clad no-Charms-because-Charms-are-bad-luck 
policy, he unwraps the candies and stuffs them into his mouth" [3: 136]. 

"A bunch of bearded men shout, "Good! Good! Good!" The Marines wave back. In the span of a few minutes, 
they have gone from kill-anyone-that-looks-dangerous mode to smiling and waving as if they’re on a float in the 
Rose Bowl parade" [3: 138]. 

Підсумовуючи вищевикладене зазначимо, що за матеріалами даної статті виникнення та актуалізація 
різнотипних конотативних смислів неологічних номінативно-комунікативних одиниць фахової 
фразеології, а також ряду оказіональних утворень відбувається на основі використання механізмів 
функціональної, умовно-символічної, історично-символічної аналогії та контекстно-специфічних 
оказіоналізмів в умовах як спонтанного, так і підготовленого дискурсу. Найбільш рельєфної експресії 
вони набувають під час міжособистісного спілкування, коли "об’єкт перестає бути об’єктом" [6: 15]. У 
такому середовищі співрозмовника не задовольняють безекспресивні номінації констатуючого 
характеру. Вираження суб’єктивної модальності вимагає прийняття незалежних сторонніх форм на рівні 
підсвідомих асоціацій. Цікавим з цього приводу є висловлювання французького філософа Жана 
Бодрійяра, який вказував на неважливість передування усіх недоступних розумінню рішень, що прийшли 
ззовні; головне прийняти чужу форму будь-якої події, об’єкта або істоти, інакше, ми ніколи не 
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дізнаємось, хто ми є [7: 112]. Вважаємо справою здорової перспективи пошук та лінгвістичний опис 
таких конотативно-асоціативних відповідностей в комунікативній свідомості суб’єктів мовлення у 
професійній сфері діяльності, які б відповідали безпосереднім усвідомленим спонуканням людини, щодо 
удосконалення системних механізмів своєї самоорганізації та пріоритетів відносно обставин реального 
життя.  
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Выговский В. Л., Малиновский Э. Ф. Механизмы создания и семантико-прагматические 
особенности функционирования коннотативных значений в англоязычном военном дискурсе. 

В статье рассмотрены способы формирования и контексты функционирования дополнительных 
значений языковых единиц профессионального общения на основе функциональной, условно-

символической и исторически-символической аналогии. Коннотационный эффект вторичных номинаций 
с экспрессивно-оценочной и образной мотивацией делает возможным существование на фоне 
нейтральной сигнификативно-референтной плоскости терминов параллельных экспрессивно-
окрашенных лексико-фразеологических единиц – военных жаргонизмов. Расширение спектра 

коннотативных возможностей происходит, также, благодаря использованию окказиональных и 
стилистически-маркированных знаков экспрессивной объективации специфической картины 

мировосприятия в функционально-разветвлённом коллективе военнослужащих. 

Ключевые слова: ассоциативно-образная коннотация, условно-символическая аналогия, эмотивно-
экспрессивная окраска, метафорическое переосмысление, профессиональное общение. 

Vygivskyi V. L., Malinovskyi E. F. The Mechanisms of Creation and Semantic and Pragmatic Specificity of 
Functioning Connotative Meanings in the English Military Discourse. 

The article focuses on the ways of forming and contexts of functioning the additional meanings of language units 
in professional communication based on the functional, conventionally and historically symbolic analogy. 

Additional interpretive elements of the meaning of a significate are formed due to metaphorical reinterpretation 
of the component meanings of the attributive-kernel models of free word-combinations with the preservation of 

their formal-structural characteristics in the case of formal coincidence with the phrase, which has undergone a 
semantic reinterpretation of its components and became a phraseological unit. The motivation of the emergence 
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of such neologisms is the necessity of creating additional denominations in the system of conventional signs 
which would be convenient in operational use due to its concise form and figurative expressiveness, which 

optimizes the functional use of communicative signs. 
Often the incentive for active involvement of connotative semantics is the necessity of the language 

objectification and description of such moments in the socio-political and military spheres of life, when the 
reality appears in a dimension of its own categories, in contrast to the notions, expectations and forecasts of 

subjective perception. 
The connotative effect of secondary nominations with expressive-evaluative and figurative motivation makes 
possible the existence of parallel expressively marked lexical and phraseological units – military jargonisms 
against the neutral significative-referential background of terms . The extension of the range of connotative 

possibilities is also realized due to the use of occasional and stylistically-marked signs of expressive 
objectification of the world’s perception specific patterns in the functionally-diversified collective of soldiers. 

Key words: associative and figurative connotations, conditionally symbolic analogy, emotive and expressive 
marking, metaphorical reinterpretation, professional communication. 
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НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА МОВИ В ЛІНГВІСТИЦІ 

У статті проаналізовано лінгвістичні погляди провідних українських та зарубіжних лінгвістів щодо 
інтегрувального характеру мови, проблеми національної своєрідності мови в рамках етнолінгвістики, 
лінгвокультурології, психолінгвістики, співвідношення понять ''мова – мислення'' та ''мова – культура''. 
Подано еволюцію потрактування мовної та концептуальної картин світу як одних із головних понять у 
сучасних дослідженнях, присвячених взаємозв’язку мови та культури і національній специфіці мови. 

Ключові слова: етнолінгвістика, концептуальна картина світу, лінгвокультурологія, мислення, мова, 
мовна картина світу, мовна модель, концепт, психолінгвістика. 

Загальновизнаним у лінгвістиці є постулат про те, що кожна мова відбиває певний спосіб сприйняття 
й організації світу. Значення, виражені засобами конкретної мови, складаються в єдину систему поглядів, 
свого роду колективну філософію, яка є обов’язковою для всіх носіїв мови і становить підґрунтя 
відповідної особливої моделі, або ж картини світу. Проблемами теоретичного обґрунтування картини 
світу в різних аспектах займалися такі мовознавці, як Я. Анусевич, Н. Арутюнова, Є. Бартмінський, 
І. Бодуен де Куртене, Г. Брутян, Л. Вайсгербер, А. Вежбицька, Й. Гаман, Й. Гердер, Р. Гжегорчикова, 
Й. Дзендзелівський, В. Звегинцев, В. Калашник, Ю. Караулов, О. Кубрякова, А. Кожибський, 
М. Кочерган, Л. Лисиченко, Д. Лихачов, П. Лозовський, М. Мазуркевич-Бжозовська, В. Манакін, 
В. Маслова, І. Мачкевич, Ч. Осгуд, Р. Павільоніс, Г. Палмер, З. Попова, В. Постовалова, Т. Радзієвська, 
О. Радченко, О. Селіванова, Е. Сепір, Й. Стернін, Н. Сукаленко, В. Телія, О. Тищенко, М. Толстой, 
В. Ужченко, Д. Ужченко, Б. Уорф, Т. Цив’ян, Н. Шведова та інші. 

Необхідність ґрунтовного вивчення співвідношення мови і культури, дослідження народного 
менталітету, картини світу, міжкультурного спілкування, опису організації ментального лексикону, 
вивчення мовної особистості національно-культурної специфіки мови в лінгвістиці зумовлюють 
актуальність дослідження. 

Метою дослідження є аналіз лінгвістичних поглядів на проблему співвідношення мови і мислення, 
проблему національної своєрідності мови в рамках етнолінгвістики, лінгвокультурології, 
психолінгвістики. 

Завданнями дослідження постали: дослідження понять ''картина світу'', ''національно-культурна 
специфіка мови''; аналіз поглядів провідних українських та зарубіжних лінгвістів на проблему 
співвідношення ''мова – мислення'' та ''мова – культура''. 

Термін ''картина світу'' був уперше впроваджений у фізиці щодо фізичної картини світу (Г. Герц, 
М. Планк). Термін ''картина світу'' у філософії запропонував Л. Вітгенштайн у ''Логіко-філософському 
трактаті'', у лінгвістику ж термін уперше потрапив із праць німецького вченого Л. Вайсгербера. Сьогодні 
поняття ''мовна картина світу'' належить до фундаментальних наукових визначень, пов’язаних із 
вивченням специфіки окремих мов як складників національних культур. Ще М. Лютер писав про те, що 
різні мови мають свої специфічні риси в іменуванні світу. Вперше на цій проблематиці акцентували 
німецькі дослідники Й. Г. Гаман і Й. Г. Гердер, які розмірковували про зв’язок світосприйняття та мови. 
Основні ж теоретичні положення про національно-культурну специфіку мов, що багато в чому 
визначили подальший розвиток лінгвістики, були запропоновані В. фон Гумбольдтом, якого називають 
засновником лінгвістичної філософії мови. Він зауважував, що інтелектуальна діяльність і мова являють 
собою єдине ціле, узгодженість між звуком і думкою зумовлена первинною і нез’ясовною організацією 
людської природи [1: 75]. І для пояснення того факту, що, незважаючи на спільність основ людського 
мислення, інтелектуальної діяльності, кожен народ виражає свої думки специфічним чином, 
В. фон Гумбольдт запропонував гіпотезу про вплив на мову ''духу народу'': ''У мові зафіксований увесь 
національний характер... Різні мови є для націй органами їхнього оригінального мислення'' [1: 303, 324]. 
Саме у роботах В. фон Гумбольдта вперше було висунуто припущення про те, що різні мови виявляють 
різні світогляди, формуючись під впливом національної духовної культури народу, а ''мовна свідомість 
народу'' зумовлює специфіку кожної конкретної мови, унікальної за своєю природою. В. фон Гумбольдт 
пов’язує проблему національної мови з проблемою співвідношення мови і мислення, віддаючи провідну 
роль у цій дихотомії мові. Мислення, за В. фон Гумбольдтом, національно детерміноване: людина, 
засвоюючи мову, одночасно засвоює і національний погляд на світ: ''Національне походження має 
величезну владу над усіма виявами індивідуальності... В кожній мові закладено самобутній світогляд... 
Людина переважно живе з предметами так, як їх подає їй мова'', – пише В. фон Гумбольдт [1: 79–80].  
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В. фон Гумбольдт уважав, що кожен народ, кожна людина опиняється у полоні своєї мови: ''Кожна 
мова описує навколо народу, якому вона належить, коло, з меж якого можна вийти тільки в тому разі, 
якщо вступаєш до іншого кола'' [1: 85]. Тому увагу В. фон Гумбольдта особливо привертали розбіжності 
в національних мовах, визначені не стільки відмінними звуками і знаками, скільки самими світоглядами, 
закарбованими у мовах, які і становлять причину та кінцеву мету всіх лінгвістичних досліджень. 

Не використовуючи термін ''картина світу'', В. фон Гумбольдт фактично повністю описав це поняття. 
Як зауважує О. А. Радченко, ''відкриття феномену картини світу в різному його термінологічному 
оформленні стало основним теоретичним досягненням Гумбольдта, що дає змогу уналежнити його до 
батьків сучасної філософії мови'' [2: 97].  

Ідеї В. фон Гумбольдта отримали розвиток у роботах його послідовників, які постулювали залежність 
мислення і поведінки носіїв мови від особливостей її граматики і лексики. Завдяки ідеям 
В. фон Гумбольдта мова починає розумітися як феномен психолінгвістичного стану та духовної 
діяльності людини – і окремого індивіда, і всього народу. Найбільш послідовно теорію В. фон 
Гумбольдта розробив О. О. Потебня, який перевів проблему існування ''внутрішньої форми'' національної 
мови, ''народного духу'' у площину взаємозв’язку мови й думки та витлумачив її з позицій культурно-
генетичного еволюціонізму: ''Відомо, що істина, здобута працею багатьох поколінь, потім легко дається 
навіть дітям, у чому й полягає сутність прогресу; але менш відомо, що цим прогресом людина 
зобов’язана мові. Мова є тому ж умовою прогресу народів, чому вона є органом думки окремої особи. 
Легко переконатися, що широка підстава діяльності нащадків, яку готують предки, – не в спадковості та 
фізіологічних розташуваннях тіла і не в речових пам’ятках колишнього життя. Без слова людина 
залишилася б дикуном ...'' [3: 182–183]. Якщо дух у О. О. Потебні – свідома розумова діяльність, що 
передбачає поняття, які утворюються за допомогою слів і наслідком чого є неможливість існування духу 
без мови, бо ж дух ''утворюється за допомогою мови, і мова в ньому є перша за часом подія'' [3: 37], то 
мова – засіб об’єктивації думки: слово уможливлює усвідомлення існування думки не лише мовцеві, а й 
слухачеві. Таким чином, у поглядах на сутність мови О. О. Потебня представляв психолінгвістичний 
напрям тогочасного мовознавства, без ідей якого неможливе сучасне розуміння мовної картини світу.  

Гумбольдтіанство як лінгвістичний напрям передбачає антропологічний підхід до мови, її вивчення в 
тісному зв’язку зі свідомістю та мисленням людини, її культурою й духовним життям. На ґрунті 
антропологічної лінгвістики, незалежно від В. фон Гумбольдта, з’явилися й інші подібні концепції. Так, 
Е. Сепір наголошував на залежності процесу людського пізнання від мови: ''Люди живуть не лише в 
об’єктивному світі речей і не лише у світі суспільної діяльності, як зазвичай вважається; вони значною 
мірою перебувають під впливом тієї конкретної мови, яка є засобом спілкування для цього суспільства'' 
[4: 114]. Дійсність, на думку Е. Сепіра, формується у свідомості людини на основі мовних норм. Він 
уважає, що ми бачимо, чуємо і сприймаємо так чи інакше ті або інші явища головним чином завдяки 
тому, що мовні норми нашого суспільства передбачають цю форму вираження. За Е. Сепіром, мислення 
також є невіддільним від вербальної форми й залежить від неї, мова є певною системою категорій, 
відповідно до якої ми сприймаємо навколишній світ. За переконаннями вченого, тільки у момент свого 
виникнення мова і її форми визначалися досвідом, результатами взаємодії людини з довкіллям. Згодом 
уже система мови визначає процес нашого сприйняття дійсності.  

Е. Сепір, як і В. фон Гумбольдт, також говорить про залежність національної свідомості від системи 
мови. Дослідник стверджує, що мова створює свою особливу реальність, порівнює мову із ''системою 
координат'', яка забезпечує орієнтацію у світі: ''Перехід від однієї мови до іншої аналогічний переходу 
від однієї геометричної системи до іншої. Навколишній світ, з яким здійснюються стосунки, той же 
самий для будь-якої мови; світ точок той самий у будь-якій системі. Але формальний підхід до того ж 
самого елемента досвіду, так само як і до певної точки простору, настільки різний, що кінцеве почуття 
орієнтації не може бути однаковим ані у двох мовах, ані у двох системах. Необхідно зважати на повністю 
або, принаймні, відносно різні формальні норми, бо ці розбіжності мають свої психічні кореляти'' 
[4: 134]. Таким чином, Е. Сепір також говорить про залежність національної свідомості від системи мови. 

Думку про те, що світ постає перед нами як калейдоскопічний потік вражень, який має бути 
організований нашою свідомістю, тобто – мовною системою, що зберігається в нашій свідомості, 
розвиває американський дослідник Б. Ворф: ''Ми розчленовуємо світ, організовуємо його в поняття і 
розподіляємо значення так, а не інакше, в основному тому, що ми учасники угоди, укладеної подібною 
системою''. Цю тезу учений згодом покладе в основу теорії лінгвістичної відносності: ''Ми стикаємося... з 
новим принципом відносності, який свідчить, що схожі фізичні явища дозволяють створити схожу 
картину всесвіту тільки за схожості або, принаймні, за співвіднесеності мовних систем'' [5: 174–175]. На 
основі цього принципу в американській лінгвістиці було створено теорію примітивних мов, за якою 
мовам із простішою структурою відповідають нижчі рівні розвитку мислення народів – носіїв таких мов. 
У цілому ж висновком із цього принципу є думка про неможливість порозуміння між людьми різних 
національностей. Крім того, якщо система мови впливає на процес людського мислення, то неможливим 
був би розвиток науки і культури, людство залишилося б на рівні того часу, коли зароджувалася мова.  
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Представники теорії загальної семантики, ще одного напряму, що розвивав погляди 
В. фон Гумбольдта, якраз говорили про неможливість адекватного пізнання світу в силу недосконалості 
мови. А. Кожибський писав: ''Кожна мова, маючи певну структуру, за самою своєю природою 
відображає в цій структурі світ так, як він розумівся тими, хто розвивав мову'' [6: 271]. 

А. Вежбицька, один із видатних дослідників семантики й універсальних категорій свідомості, автор 
теорії семантичних примітивів, розділяє погляд на існування мовних універсалій: ''Мови і культурні 
системи значною мірою відрізняються одна від одної, але існують семантичні й лексичні універсалії, що 
вказують на загальний понятійний базис, на якому ґрунтуються людська мова, мислення і культура... а 
специфічні для мов конфігурації цих примітивів відбивають різноманітність культур'' [7: 297, 322]. 
А. Вежбицька вважає, що мови відрізняються конкретними наборами універсалій, використовуваних у 
процесі комунікації: ''Кожний набір виступає нічим іншим, як однією лінгвоспецифічною маніфестацією 
універсального набору людських концептів'' [8: 17].  

Теорія семантичних примітивів, як інтеграційний підхід, має велике значення, оскільки дає змогу 
визначити суть національної специфіки мов, що існує за спільних законів людського мислення.  

Практичні дослідження з проблеми національної своєрідності мови почали проводитися в 
мовознавстві й у рамках етнолінгвістики – напряму, що пов’язує явища мови з явищами культури, 
народними традиціями, з народом і нацією в цілому, займається реконструкцією духовної культури 
народів за даними мови. Власне лінгвістичне втілення ці ідеї знайшли в працях І. Трира і особливо 
Л. Вайсгербера, що став основоположником лінгвістичного неогумбольдтіанства. Німецький учений 
розробляв головним чином тезу В. фон Гумбольдта про мову як ''проміжний світ'' між людиною та 
зовнішнім світом, що фіксує у своїй структурі особливе національне світосприйняття. Представниками 
етнолінгвістики були Е. Сепір та Б. Ворф. Е. Сепір вивчав питання про взаємовідношення мовних явищ 
та соціальних факторів, зв’язки мови та культури, тобто привертав увагу лінгвістів до національної 
мовної картини світу. Мову він називав керівництвом до сприйняття соціальної дійсності'' та зазначав, 
що ''люди … значною мірою перебувають під впливом тієї конкретної мови, яка стає засобом вираження 
для суспільства, що в ньому вони живуть. Б. Ворф намагався довести, що навіть основні категорії 
субстанції, простору, часу можуть розумітися по-різному залежно від структурних властивостей мови.  

М. І. Толстой, як представник етнолінгвістичного напряму, говорив про те, що мова може 
розглядатися як знаряддя культури і може описуватися через ознаки, загальні для усіх явищ культури. З 
іншого боку, – це незалежні, автономні семантичні системи. Автор акцентував на міжпредметних 
зв’язках: він уважав за необхідне для реконструкції стародавніх уявлень спиратися не лише на 
лінгвістичні дані, а й дані інших антропоцентрично орієнтованих наук, бо культура – надскладне явище, 
що існує в різних формах, а не лише у вербальній. 

На розвиток української етнолінгвістики вплинули концепція О. О. Потебні та її розробка 
Харківською лінгвістичною школою, а також наукові праці українських етнографів і письменників: 
Г. С. Сковороди, М. П. Драгоманова, М. С. Грушевського, В. М. Гнатюка, В. Б. Антоновича, 
М. І. Костомарова й інших. Сучасна українська етнолінгвістика характеризується поки що відсутністю 
єдиної, внутрішньо гомогенної дослідницької програми: спектр етнолінгвістичних досліджень 
українських етнолінгвістів доволі широкий і поєднується з розробками в царинах діалектології, 
лінгвогеографії, семасіології, ономасіології, фразеології, лінгвоконцептології, фольклористики, 
етнографії, культурології, семіотики тощо.  

Складовими частинами етнолінгвістики дослідники вважають етнопсихолінгвістику й 
лінгвокультурологію, які можуть формувати власні вектори самостійних мовознавчих дисциплін в 
аспекті всеєдності погляду на етнос, його мову й культуру. Етнопсихолінгвістика орієнтована на 
відбиття в мові й мовній діяльності ознак психічного складу, характеру, ментальності етносу. Мова з 
огляду на її функції накопичення, зберігання, обробки, трансляції інформації, насамперед, служить 
чинником етнічної й культурної пам’яті, атрактором самозбереження, розвитку етносу; дає змогу 
протистояти деструктивним чинникам. За О. О. Потебнею, мова є не тільки ''найкращою, а й 
правильною, єдиною прикметою, за якою ми впізнаємо народ, і разом із тим єдиною, не замінною нічим і 
неодмінною умовою існування народу'' [3: 187].  

Лінгвокультурологія вивчає фіксацію в мові, етнотекстах і дискурсивній практиці духовної й 
матеріальної культури народу, тобто культурно значимої інформації – збережених у колективній пам’яті 
народу символьних способів матеріального й духовного усвідомлення світу певним етносом, відтворених 
у його ідеях, схемах мислення й поведінки, системі етичних й естетичних цінностей, нормах, звичаях, 
обрядах, міфах, віруваннях, забобонах, побуті тощо. Дотичними до цих напрямів етнолінгвістики є 
чимало галузей науки (антропологія, етнологія й етнографія, фольклористика, культурологія, 
мистецтвознавство, релігієзнавство, етнічна психологія, соціологія і т. ін.), а також лінгвістичних 
дисциплін, як-от: психолінгвістика, когнітивна лінгвістика, лінгвістична семантика, лінгвосеміотика, 
лінгвістика тексту, теорія мовної комунікації, дискурсологія, лінгвогірагматика тощо.  

В. М. Телія щодо тлумачення етнолінгвістики та лінгвокультурології зазначає, що лінгвокультурний 
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аналіз ставить перед собою за мету вивчення здатності мовних знаків відображати сучасну культурну 
самосвідомість народу, що розглядається як ''кістяк'' його ментальності, тоді як етнолінгвістика вивчає 
процес формування національно-культурних стереотипів у діахронії.  

Теоретичну основу лінгвокултурологічного напряму сформували погляди Е. Сепіра і Б. Ворфа. 
Г. Палмер зауважує, що лінгвокультурологія ''у першу чергу досліджує не те, як люди говорять про якусь 
об’єктивну реальність, а те, як вони говорять про світ, який самі собі уявляють'' [9: 36]. Головним 
постулатом цього напряму є положення про існування між людською свідомістю і дійсністю проміжного 
світу як особливої вербалізованої моделі реального світу. Цей особливий світ, за Б. Ворфом, називають 
поглядом на світ, а за сучасною термінологією, слідом за Л. Вайсгербером, – мовною картиною світу. 
Г. Палмер також підкреслює внутрішню складність цього поняття, визначаючи його як ''частину 
культури, а культура, включаючи мову, – це повне зібрання традиційних знань суспільства... Кожен із 
нас будує, несе і проживає погляд на світ, але він є не просто застиглою сімейною фотографією, 
натюрмортом або нерухомим пейзажем. Він більше схожий на театр очікувань з акторами, ролями, 
актами і сценами'' [9: 118]. Проте, на відміну від старших представників американської антропології 
(Е. Сепір, Б. Ворф), Г. Палмер не абсолютизує роль мови в цих взаємовідносинах. На його думку, ''Мова 
могла би повністю детермінувати погляд на світ у такій культурі, де були б відсутні інші засоби 
вираження і комунікації. Проте такої культури не існує'' [9: 291].  

У лінгвістиці другої половини XX століття у зв’язку з критикою теорії лінгвістичної відносності 
проблема національно-культурної специфіки мови отримала новий поштовх до розвитку. Так, 
В. А. Звегинцев у статті ''Теоретико-лінгвістичні передумови гіпотези Сепіра-Уорфа'' вказує на 
принципові недоліки цієї теорії. Він пише, що мова є похідною від свідомості та від мислення, мова не 
здійснює визначальний вплив на процес мислення. Розбіжність у мовах, на думку дослідника, 
пояснюються, по-перше, конкретними матеріальними і соціальними умовами існування цих мов; по-
друге, особливостями людської свідомості й мислення; по-третє, конструктивними особливостями і 
законами функціонування самих мов. Спільність основних категорій людського мислення забезпечують 
саме універсальні особливості людської свідомості: ''У різних формах люди мислять про те ж 
саме'' [4: 129]. 

Г. А. Брутян, також піддавши аналізу теорію лінгвістичної відносності, запропонував, у свою чергу, 
теорію лінгвістичної додатковості. В основу цієї теорії покладено постулат про те, що в основі пізнання 
лежить загальна для всього людства логічна модель, а через вербальні образи і мовні моделі відбувається 
додаткове бачення світу. Лінгвістичне моделювання світу поєднується з логічним його відображенням, 
створюючи передумови сприйняття більш повної та всебічної картини навколишньої дійсності. Таким 
чином, лінгвісти обґрунтували наявність у мисленні універсальних, загальнолюдських основ, які не 
можуть бути визначені системою мови. 

І. І. Срезневський щодо ролі культури і світогляду народу у процесі розвитку мови писав, що народ і 
мова один без одного представлені бути не можуть. Л. В. Щерба в роботах із лексикології і лексикографії 
наголошував, що в змістові плани слів входять ідеологічні компоненти, зумовлені світоглядом народа-
носія мови. Р. О. Будагов пояснював національну специфічність мови соціальними умовами існування 
народу і зазначав, що будь-яка національна мова – це не лише певна система позначень, але і результат 
своєрідного відображення всієї діяльності людей, які говорять цією національною мовою.  

Оскільки мовна картина світу (МКС) невід’ємно пов’язана з мисленням людини, то мовознавці ХІХ – 
початку ХХ століття намагалися встановити характер цього зв’язку. Наприкінці ХІХ ст. ''наука про 
мислення, яка займалася раніше дослідженням питань логічного устрою, форми думки в загально 
філософському плані, стає наукою про ''душу'', об’єктом вивчення якої є вже психіка індивідуума'' [10: 6]. 
Більшість учених намагалася побудувати всю теорію мови на принципах психології, спираючись на ідеї 
В. фон Гумбольдта, який доводить, що ''мова є пряме дзеркало психіки, духу народу'' [10: 7]. Об’єктом 
вивчення стає здебільшого не ''ідея'', не ''дух'', а психіка індивідуума, людська свідомість. Пов’язував 
питання мови та психології особистості і Л. С. Виготський, зазначаючи, що слово і позначена ним річ 
утворюють єдину структуру, що значення слова не константне, а також що відношення думки до слова є, 
передусім, не річ, а процес, це відношення є рухом від думки до слова та навпаки – від слова до думки.  

Таким чином, власне лінгвістика в середині ХХ ст. поставила перед собою завдання не тільки 
довести, а й дослідити тісний зв’язок мови і мислення. У наш час такий зв’язок досліджує 
етнолінгвістика, лінгвокультурологія, психолінгвістика та інші сучасні лінгвістичні напрями, основними 
проблемами яких є співвідношення мови і культури, дослідження народного менталітету, картини світу, 
міжкультурного спілкування, опис організації ментального лексикону, вивчення мовної особистості 
тощо. Одним із головних понять у сучасних дослідженнях, присвячених взаємозв’язку мови та культури і 
національній специфіці мови, є поняття мовної та концептуальної картин світу. 
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Гайдук Н. А. Национально-культурная специфика языка в лингвистике. 

В статье проанализированы лингвистические взгляды ведущих украинских и зарубежных лингвистов на 
интегрирующий характера языка, проблемы национального своеобразия языка в рамках 

этнолингвистики, лингвокультурологии, психолингвистики, соотношение понятий ''язык – мышление'' и 
''язык – культура''. Подана эволюция трактовки языковой и концептуальной картин мира как одних из 

главных понятий в современных исследованиях, посвященных взаимосвязи языка и культуры и 
национальной специфике языка. 

Ключевые слова: этнолингвистика, концептуальная картина мира, лингвокультурология, мышление, 
речь, языковая картина мира, языковая модель, концепт, психолингвистика. 

Gayduk N. A. National-Сultural Specificity of Language in Linguistics. 

The need for careful study of the relationship between language and culture, the study of the people's mentality, 
the picture of the world, intercultural communication, the description of the organization of a mental lexicon, 

and the study of the linguistic personality of the national and cultural specifics of language in linguistics 
determine the relevance of the study. The article analyzes the linguistic views of leading Ukrainian and foreign 

linguists on the integrable nature of the language, the problems of the national identity of language in the frames 
of ethnolinguistics, linguoculturology, psycholinguistics, the relationship between the concepts "language – 

thinking" and "language – culture". The evolution of the interpretation of the linguistic and conceptual pictures 
of the world as one of the main concepts in modern studies devoted to the interrelation between language and 

culture and the national specifics of the language has been given. The linguistics in the middle of the 20th 
century has set itself the task of not only proving, but also exploring the close relationship of language and 

thought. In our time, ethnolinguistics, linguoculturology, psycholinguistics and other modern linguistic 
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directions are exploring such a connection, the main problems of which are the relationship of language and 
culture, the study of the people's mentality, the picture of the world, intercultural communication, the description 

of the organization of a mental vocabulary, the study of a linguistic personality. One of the main concepts in 
modern studies on the relationship between language and culture and the national specifics of language is the 

concept of linguistic and conceptual pictures of the world. 

Key words: ethnolinguistics, conceptual picture of the world, linguoculturology, thinking, speech, language 
picture of the world, language model, concept, psycholinguistics. 

 

. 



Філологічні науки. Випуск 2 (86). 

© Гусейнов А. С., 2017 
57 

УДК 80:81'373.612:165.194 
А. С. Гусейнов, 

aспірант 
(Національна академія наук України, м. Київ) 

amirali.guseinov19@gmail.com 
ORCID: 0000-0002-1844-7340 

КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ 

У статті розкривається сутність терміну ''концепт'' у світлі когнітивної лінгвістики, розглянуто види 
концептів, проаналізовано процеси сприйняття і концептуалізації дійсності носіями мови, а також 
фактори об’єктивного і суб’єктивного порядку, що беруть участь у формуванні картини світу певним 
етносом, представлено відображення особливостей навколишньої дійсності в семантиці лексичних 
одиниць, описано механізми людського засвоєння мови і принципи структурування цих механізмів. 

Ключові слова: когніція, когнітивна семантика, фрейм, концептуальний аналіз, мовна картина світу, 
концептуальна ознака. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і 
практичними завданнями. Кінець XX століття охарактеризований появою когнітивної науки, до 
завдань якої входить дослідження людського розуму, вивчення процесів, пов’язаних з отриманням, 
обробкою, зберіганням, використанням, організацією і накопиченням структур знання, а також з 
формуванням цих структур в свідомості (В. І. Герасимов, В. В. Петров, В. 3. Демьянков, Е. С. Кубрякова, 
А. П. Бабушкін, Ж. І. Щукліна, З. Д. Попова, R. Schank, A. Kass). Поява цього міждисциплінарного 
підходу обумовлена тим, що людська свідомість і розум відносяться до найскладніших феноменів, 
адекватний опис яких не може бути отриманий в рамках якоїсь окремої дисципліни. Когнітивна наука 
дозволяє вивчати ці феномени всебічно, інтегруючи дані і використовуючи методики дослідження з 
різних наук. 

Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Становлення сучасної 
когнітивної лінгвістики традиційно пов’язують з роботами американських лінгвістів Дж. Лакофф, 
Р. Лангакера, Р. Джекендоффа та інших, хоча особливості засвоєння і обробки інформації за допомогою 
мови привертали увагу дослідників ще в XIX столітті. В рамках когнітивного напрямку мова 
розглядається як невід’ємна частина пізнання і як найбільш характерна когнітивна здатність людини, 
покликана пояснити процеси засвоєння, переробки і передачі знання (Дж. Лакофф, А. П. Бабушкін, 
М. Н. Лапшина, Е. С. Кубрякова, А. Ченко, Л. Талмі, Ф. М. Березін, Г. І. Кустова).  

У когнітивній лінгвістиці були вперше поставлені питання про те, якою бачить людина навколишню 
дійсність, виходячи з мовних даних, в якому вигляді мова відбивається в її мисленні, який досвід 
взаємодії з природою і собі подібними людина фіксує в мові в першу чергу і чому. У зв’язку з цим одним 
із завдань когнітивної лінгвістики є з’ясування того, якими є репрезентації різних фрагментів світу в 
голові людини і процедури їх обробки. Крім того, дослідники прагнуть описати механізми людського 
засвоєння мови і принципи структурування цих механізмів, загальні принципи сприйняття і 
категоризації світу, типи ментальних процесів (Е. С. Кубрякова, В. 3. Демьянков, Г. М. Костюшкина). 

Термін ''концепт'' відносно новий у вітчизняній лінгвістиці, і ще в першій половині 1970-х рр. він не 
адаптувався як термін в науковій літературі. Його повноправне використання починається тільки в 1980-
х рр. з переказів англомовних авторів. Необхідно відзначити, що термін ''концепт'' вперше вживається 
С. А. Аскольдовим ще в 1928 р.. В даний час термін ''концепт'' закріпився у вітчизняній і зарубіжній 
лінгвістичній літературі і широко вживається в працях з когнітивної лінгвістики, семантики, 
лінгвокультурології. 

Одне з перших за часом визначень концепту належить А. Вежбицькій: ''Це об’єкт зі світу ''Ідеальне'', 
який має ім’я і відображає певні культурно зумовлені уявлення людини про світ ''Дійсність'' [1: 31].  

В. А. Маслова вважає, що в сучасній лінгвістиці позначилися три основні підходи до розуміння 
концепту. Всі вони базуються на загальному положенні: концепт – те, що називає зміст поняття, синонім 
сенсу [2: 31–33]. Таким чином, при розгляді концепту найбільша увага приділяється культурологічному 
аспекту, оскільки вся культура розуміється як сукупність концептів і відносин між ними. Концепт 
розглядається як основний осередок культури в ментальному світі людини. При такому підході до 
розуміння концепту роль мови другорядна, вона є допоміжним засобом – формою омовлення згустку 
культури концепту. Представниками цього напряму вивчення концепту є Ю. С. Степанов і В. Н. Телія.  

Н. Д. Арутюнова та її школа, Т. В. Булигіна, А. Д. Шмельов представляють семантику мовного знаку 
єдиним засобом формування змісту концепту. Д. С. Ліхачов та Е. С. Кубрякова вважають, що концепт 
виникає не безпосередньо зі значення слова, а є результатом зіткнення значення слова з особистим і 
народним досвідом людини. Концепт як одиниця концептуальної картини світу є ''оперативною 
змістовою одиницею пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи і мови мозку, всієї 
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картини, відображеної в психіці людини'', ''квантом'' знання, що представляє зміст досвіду і знання, а 
також результати всієї людської діяльності і процесів осягнення світу [3: 90].  

Концепт, за Д. С. Ліхачовим, підміняє собою значення слова, чим полегшує спілкування, розширює 
значення, залишаючи можливості для домислювання. Він пропонує вважати концепт ''алгебраїчним 
виразом'' значення, яким ми оперуємо в письмовій та усній мові, оскільки людина або не встигає, або не 
може охопити значення у всій його складності, або просто інтерпретує його по-своєму, в залежності від 
освіти, особистого досвіду, приналежності до певної професії, середовища тощо [4: 3–9]. 

У когнітивній лінгвістиці концепт – це комплексна розумова одиниця, яка в процесі розумової 
діяльності ''повертається'' різними сторонами, актуалізуючи свої різноманітні ознаки і шари. При цьому 
відповідні ознаки або шари концепту цілком можуть не мати позначення в мові, оскільки мовні засоби 
необхідні не для існування концепту, а для вираження його змісту.  

Дослідники одностайно визнають, що концепт є одиницею ментального рівня і заснований на 
людському досвіді. Оскільки концептуальна система людини визначається фоновими знаннями, 
етнокультурним та соціальним середовищем, пов’язана із фізичним та культурним досвідом, який є 
індивідуальним як у кожної людини, так і у кожної лінгвокультурної спільноти, за одним і тим же 
словом певної мови в свідомості різних людей можуть стояти різні концепти.  

На думку Д. С. Ліхачова, концепти є, в основному, загальними, але містять в собі безліч можливих 
відхилень і доповнень; потенційні можливості концепту залежать від культурного досвіду людини, крім 
цього має значення і здатність людини швидко витягати асоціації із запасу культурного, емоційного 
досвіду і обізнаності [4: 3–9].  

У світлі викладеного очевидно, що концепт є одиницею ментального рівня і репрезентує сукупність 
ознак, структурованих певним чином. Він містить в собі всі знання людини про той чи інший об’єкт 
дійсності, а оскільки концепт знаходить відображення в мові, то саме мова забезпечує доступ до 
концептів і дає можливість їх реконструювати. У нашому розумінні концепт – це одиниця колективного 
знання / свідомості, яка відправляє до вищих духовних цінностей, що має мовне вираження і 
відзначається етнокультурною специфікою. Ми також дотримуємося точки зору М. Хайдеггера в тому, 
що концепт, відображаючи етнічне світобачення, маркує етнічну мовну картину світу і є цеглинкою для 
будівництва ''дому буття''. 

Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Як ми зазначали вище, концептуально-
культурологічний напрямок, який оформився в кінці XX століття у вітчизняній філології, відрізняється 
широким поглядом на слово, яке вивчається ''на стику цілого ряду гуманітарних галузей знання – 
лінгвістики, літературознавства, логіки, філософії, мистецтвознавства та культурології'' [5: 8]. Слово 
відновлюється як цілісний об’єкт мистецтва, а метою лінгвістичного аналізу вже не може вважатися 
просто виявлення різних характеристик мовної системи та її ділянок, зокрема, лексики. Дослідження, 
побудовані на формальних критеріях, змінили прагнення до врахування антропологічного фактору в 
мовознавстві. Щоб зрозуміти і пізнати мову, необхідно звернутися до її носія – людини. 

На сучасному етапі розвитку науки про мову не викликає сумнівів ствердження, що мова є джерелом 
науки, культури та історії. Кожен народ за допомогою мови по-своєму уявляє світ, що знаходить 
відображення, зокрема, у властивих мові певного етносу способах номінації, предикації, атрибуції та в 
інших засобах. Однак, як зазначалося лінгвістами, роль людського фактору в мові поки недостатньо 
досліджена, в той час як антропоцентричний підхід до вивчення мовних процесів дозволяє виявити 
національну специфіку мовних механізмів, визначити те, як людина впливає на мову і як мова впливає на 
людину та її культуру, а також, що видається особливо важливим, – дослідження подібного роду 
дозволяють вивчати народ, його менталітет через мову. Тому, метою цієї статті є аналіз сприйняття і 
концептуалізації дійсності носіями мови, аналіз факторів об’єктивного і суб’єктивного порядку, що 
беруть участь у формуванні картини світу певним етносом, відображення особливостей навколишньої 
дійсності в семантиці лексичних одиниць. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних антропоцентричних дослідженнях можна відзначити 
наступні напрямки у вивченні актуальних феноменів: 

1) мова і менталітет; 
2) людина і картина світу; 
3) концепт;  
4) концептуальний аналіз і картина світу. 
Застосовуючи когнітивний підхід до вивчення мовного матеріалу, варто дефініціювати центральне 

поняття когнітивістики – когніцію. Всі визначення когніції у сучасних дослідженнях об’єднуються 
загальною ідеєю взаємозв’язку нашої свідомості із зовнішнім світом:  

 Когніція може бути описана як взаємодія між нашою свідомістю і зовнішнім світом, в якому 
наша думка може проникати в будь-яку його точку. 

 Когніція – сукупність ментальних процесів, що служить цілям обробки інформації, яка 
надходить ззовні [6: 356].  
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Когніція складається з ''блоків'', як наприклад, перцепції, пам’яті, уваги, пошуку інформації, здатності 
до розумного рішення проблем, уяви тощо. Ці ''блоки'' розглядаються в когнітивній перспективі як 
взаємозалежні і взаємовизначаючі [7: 29].  

Когнітивна семантика стала одним з центральних розділів когнітивної лінгвістики. Вона 
представляється загальною теорією концептуалізації і категоризації, тобто того, як людина сприймає і 
осмислює навколишній світ, як її досвід пізнання реалізується в значеннях мовних виразів.  

Центральним поняттям семантики є значення, але в когнітивній семантиці значення розглядається з 
нових позицій – спільно зі знанням: значення мовних форм слід вивчати як результати обробки та 
переробки інформації, що надходить до людини по всіх її чуттєвих каналах. Традиційна семантика 
вважає, що значення існує в світі (поза людиною), когнітивістики бачить в значенні феномен, що 
знаходиться в свідомості носія певної мови і визначається особливостями концептуалізації світу 
індивідом. 

Одним з головних є постулат про те, що значення зводиться до концептуалізації ментального досвіду. 
Мова дає уявлення про навколишню дійсність шляхом вербалізації окремих концептів про світ, 
отриманих в ході пізнання світу і в результаті діяльності з його об’єктами. З метою кодування 
концептуального знання використовуються різні репрезентативні способи, які спочатку застосовувалися 
в когнітивній психології (семантичні ланцюги, схеми, скрипти, сценарії, фрейми). Пізніше ці способи 
репрезентації концептуального знання були адаптовані до проблем мовного аналізу різними 
лінгвістичними школами.  

У когнітивній семантиці при розгляді структури концепту виділяється домен. Домени утворюють той 
(ми б сказали – семантичний) фон, з якого виділяється концепт: концепт ''дуга'' розуміється ''з опорою'' на 
уявлення про коло, гіпотенуза ''спирається'' на поняття про трикутник тощо.  

Репрезентація концептуального знання вивчалася низкою вітчизняних і зарубіжних лінгвістів. 
З. Д. Попова та І. А. Стернін припускають, що концепт як одиниця структурованого знання має рухливу 
польову структуру і може отримати опис в термінах ядра і периферії. ''До ядра будуть відноситися 
прототипові шари з найбільшою чуттєво-наочною конкретністю, первинні найбільш яскраві образи; 
більш абстрактні ознаки складуть периферію концепту. Периферійний статус тієї чи іншої 
концептуальної ознаки зовсім не свідчить про його малозначність в поле концепту, статус ознаки вказує 
на міру його віддаленості від ядра за ступенем конкретності і наочності образного уявлення'' [8: 60]. 
Наприклад, концепт ''Їжа'' можна описати і як польову структуру. Ядром цього концепту будуть 
вважатися власне його синонімічні позначення – ''Їжа'', ''Корм''; а периферією – номінанти конкретних 
страв, продуктів, процесів приготування їжі тощо.  

Дослідники виділяють три типи моделей концептів: однорівневі, багаторівневі і сегментні концепти. 
Розглянемо структуру цих типів концептів. 

Базовий шар однорівневого концепту становить лише чуттєве ядро. Такі концепти містять фактично 
один рівень. Прикладом однорівневих концептів служать предметні образи, деякі концепти-уявлення, 
побутові концепти: ''жовтий'', ''солоний'', ''ложка'', ''тарілка'' тощо. 

Багаторівневий концепт включає в себе кілька когнітивних шарів, що розрізняються за рівнем 
абстракції, і послідовно нашаровуються на базовий шар. Концепт ''грамотний'' – багаторівневий концепт, 
оскільки включає, крім базового шару, ще цілий ряд шарів, що розрізняються за ступенем абстрактності. 
Базовий шар цього концепту становить образ ''грамотно пише людина''. Концептуальні ознаки – ''вміти 
читати'', ''вміти правильно, добре читати, писати, говорити'', ''професійно розбиратися в чому-небудь'', 
''якісно виконувати будь-яку роботу'', ''дотримуватися норм, правил ефективного спілкування'' – 
складають периферію концепту ''грамотний''. 

Сегментний концепт складається з базового чуттєвого шару й інших шарів, рівноправних за ступенем 
абстракції. Наприклад, концепт ''толерантність'' має базовий шар, що включає когнітивні ознаки: 
''терпимість'', ''стриманість''. Отже, наочний образ стриманої, спокійної, незворушної, ввічливої людини є 
одиницею ''універсального предметного коду''. Периферійними шарами концепту ''толерантність'' є такі 
сегменти, як: політична, наукова, побутова, педагогічна, етнічна, спортивна, музична, медична, 
екологічна толерантність. 

Отже, когнітивна семантика розглядає концепт як польову структуру, що має ядро (або предметно-
образний код, ''універсальний предметний код'' – найменування концепту) і периферійні шари (або більш 
абстрактні характеристики концепту, які межують з характеристиками інших полів). До цієї структури 
деякі дослідники додають інтерпретаційні шари, що включають оцінки і трактування змісту ядра 
концепту національною, груповою й індивідуальною свідомістю. 

На наш погляд, дослідження концепту з позиції польової структури представляється найбільш 
перспективним, оскільки в даному випадку відкривається можливість виявлення семантичних ознак 
змісту концепту, а також виділення його ціннісної, образної і понятійної складових. 

В рамках когнітивної семантики виділяється семантичний напрямок А. П. Бабушкіна, який визначає 
наступні типи лексичних концептів: 
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- розумові картинки (часто представляють предметні реалії або міфологеми: ангел, смерть, ромашка, 
півень); 

- концепти-схеми (слова з ''просторовим'' значенням: річка, дерево, дорога); 
- концепти-гіпероніми (слова, що відображають гіпо-гіперонімічні зв’язки в лексиці: взуття – це 

туфлі, черевики, сандалі);  
- концепти-фрейми (лексема, що зберігає набір, сукупність асоціацій і яку видобувають із пам’яті в 

зв’язку з ситуацією: лікарня – це лікарі, медсестри, хворі, відділення, палати, запахи, лабораторія, 
приймальний покій тощо); 

- концепти-інсайти (лексеми, ''що позначають найбільш примітивний за своєю організацією денотат, 
особливості будови якого відомі будь-якій людині з раннього дитинства'': парасолька – це пристрій для 
захисту від дощу); 

- концепти-сценарії (лексеми, які передбачають розвиток подій, динаміку дії: бійка, лекція); 
- калейдоскопічні концепти, або ''концепти абстрактних імен соціальної спрямованості'' (лексеми, за 

якими стоять концепти-сценарії, фрейми, схеми, розумові картинки, серії переживань і почуттів: совість, 
борг, порядність) [9: 43–67]. 

У когнітивній семантиці існує також фреймова теорія організації лексики, або фреймова теорія 
представлення знань – це теорія про побудову людських знань про світ. В основі фреймових досліджень 
лежить ідея існування типових для конкретної культури моделей, заснованих на спостереженнях і 
досвіді. Фрейм пов’язаний з інтерпретацією позамовної дійсності. 

Фреймова теорія в лінгвістиці була запропонована Ч. Філлмор. ''Найбільш корисну інформацію про 
лексичні одиниці дає набір фреймів, в яких вона відіграє певну роль, і визначення позиції, яку вона 
займає в кожному з цих фреймів'' [10: 345]. Фрейм виступає як структура знань, що описують певний 
концепт і є пов’язаними між собою мовною основою і досвідом. 

Фрейми дозволяють зрозуміти приховані елементи значень. У найзагальнішому плані фрейм 
визначається як ієрархічна структура знань про деякий стереотипний стан речей – про ситуацію, подію, 
факт, явище, процес, дії, будь-який матеріальний або нематеріальний об’єкт. 

У руслі даної проблеми поряд з фреймом розробляються поняття ''сцена'', ''схема'', ''модель'' тощо. 
Ч. Філлмор пропонує наступні термінологічні розмежування: термін ''сцена'' пропонується 
використовувати, коли маються на увазі почерпнуті з реального світу дані, дії, об’єкти, а також 
індивідуальні спогади про все це; термін ''схема'' – коли мається на увазі одна з концептуальних систем 
або структур, які з’єднуються у щось єдине при категоризації дій та об’єктів, а також для позначення 
різних репертуарів категорій, що виявляються в наборах протиставлень, прототипних об’єктах тощо; 
термін ''модель'' – для вираження точки зору конкретної людини на світ або уявлення про світ 
інтерпретатора в процесі інтерпретації тексту. ''Ми можемо вживати термін фрейм, коли мається на увазі 
специфічне лексико-граматичне забезпечення, що є в розпорядженні певної мови для найменування і 
опису категорій і відносин, виявлених в схемах'' [10: 339]. 

Отже, на основі досвіду, сцен реального світу в свідомості виникають концептуальні схеми, що 
активізуються за допомогою слів з мовного фрейма і слугують блоками для побудови ''моделі світу, 
сумісної з текстом'' [10: 340]. Фрейм є найважливішою структурою передачі знань, причому ці знання 
виділяються не довільно, а для опису певного концепту. Т. А. ван Дейк говорить про фрейми як про 
одиниці, що містять основну, типову і потенційну інформацію, яка асоційована з тим чи іншим 
концептом. 

Структурні елементи фрейму, на думку деяких дослідників, схожі на деталі конструктора. З цих 
деталей можна зібрати, наприклад, замок – це і буде фрейм. Але з цих же деталей можна буде зібрати й 
інший замок, доповнюючи іншими деталями або навіть не використовуючи деякі деталі. Таким чином, 
фрейм – це структура ієрархічного типу. Складові фрейма, конструкти фрейму, можуть входити в інші 
фрейми, більш того, цілий фрейм може входити в інший, більший фрейм. Так, наприклад, фрейм 
''футбольний матч'' включає в себе такі слова, як команда, вигравати / програвати, рахунок, футболіст, 
м’яч, ворота, гол, воротар, захищати, суддя, уболівальник, глядач, стадіон, футбольне поле, противник 
тощо, і водночас входить в більший фрейм ''спорт''. 

Таким чином, у когнітивній семантиці лексичне значення пов’язане, перш за все, зі своїм понятійним 
підґрунтям, а не тільки зі словами, що стоять з ним в одному ряду. Значення слова представляється у 
вигляді схем – фреймів, що базуються на особистому досвіді співрозмовника. Слово визначається по 
відношенню до кадру, в який воно входить, а не по відношенню до інших слів.  

Значення слова в когнітивній семантиці залежить від концептуального фону, знання якого потрібно 
для вірного вживання лексичної одиниці. Слово розглядається не з точки зору його зв’язків з іншими 
словами, а з позицій пережитого досвіду, асоціацій, викликаних когнітивними структурами. Когнітивна 
семантика включає в аналіз весь комплекс знань про явище незалежно від їх ступеня вираження в мові і 
враховує антропоцентричний фактор при описі семантики. 
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Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Когнітивний підхід включає в 
число концептів лексеми, значення яких складають зміст національної мовної свідомості і формують 
наївну картину світу носіїв мови. Концептами, відповідно до такого підходу, можуть бути будь-які 
лексичні одиниці, в значенні яких проглядається спосіб (форма) семантичного уявлення культури і знань 
про світ. Когнітивна лінгвістика визначає концепт як термін, що слугує поясненню одиниць ментальних 
або психічних ресурсів нашої свідомості і тієї інформаційної структури, яка відображає знання і досвід 
людини; концепт є оперативною змістовою одиницею пам’яті, ментального лексикону, концептуальної 
системи і мови мозку, всієї картини світу, відображеної в людській психіці.  

Концепти є одиницями свідомості, які відображають людський досвід у формі тієї чи іншої 
інформаційної структури. Концепт визнається таким собі уявним утворенням, що виконує замісну 
функцію, яка полягає в підміні значення слова. При цьому на перший план виходять суб’єктивно-
значущі характеристики концепту, закріплені в людській свідомості у вигляді різних образів, стійких 
типових форм індивідуальної та групової життєдіяльності людей. До того ж, концепт є одиницею 
концептосфери, яка має або не має словесне вираження.  

Лінвокультурологічний підхід розглядає концепт дещо з іншого боку і відносить до числа концептів 
семантичні утворення, відмічені лінгвокультурною специфікою, що відображають менталітет мовної 
особистості певної етнокультури. Концепт в культурологічній лінгвістиці або в лінгвокультурології – це 
відображення культури в свідомості людини, а також те, за допомогою чого людина сама входить в 
культуру, а в деяких випадках і впливає на неї.  

Тому, перспективу подальшого розвитку може скласти дослідження культурних концептів в 
термінологічному апараті науки, визначення їхньої сутності, характеристик та видів, а також 
співвідношення з планом вираження лексико-семантичної парадигми.  
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Гусейнов А. С. Когнитивные аспекты исследования концепта. 

В статье раскрывается сущность термина ''концепт'' с точки зрения когнитивной лингвистики, 
рассматриваются виды концептов, анализируются процессы восприятия и концептуализации 

действительности носителями языка, а также факторы объективного и субъективного порядка, 
которые принимают участие в формировании картины мира определенным этносом, представлено 

отображение особенностей окружающей действительности в семантике лексических единиц, описаны 
механизмы овладения языком и принципы структурирования этих механизмов.  

Ключевые слова: когниция, когнитивная семантика, фрейм, концептуальный анализ, языковая картина 
мира, концептуальный признак. 

Guseynov A. S. Cognitive Aspects of Concept Research. 

The article deals with the term "concept" in the light of cognitive linguistics and specifies the mechanisms of 
human language acquisition and structuring principles of these mechanisms as well as general principles of 

perception and categorization of the world. The meaning is reduced to the conceptualization of mental 
experience. It gives an idea of reality by verbalizing some concepts of the world, obtained from the knowledge of 

the world and from the activities with its objects. In order to encode conceptual knowledge, various 
representative methods were originally used such as semantic chains, charts, scripts, and frames. The definition 

of the concept as a term that serves to the explanation of units of mental or psychic resources of our 
consciousness and the information structure that reflects the knowledge and experience of the person is brought 
into light. The scientific methods of analysis, description and comparison have been used in order to single out 

the types of concepts. Concepts as mental images, schemes, hyperons, frames, insights, scenarios and 
kaleidoscopic concepts are specified. As a result, it is proved that concepts are units of consciousness that reflect 
the human experience in the form of an information structure. The concept is recognized as a mental entity that 
performs replacement function, which is the substitution of the word. Thus, important subjective characteristics 
of the concept embodied in the human mind in a variety of images, stable typical forms of people’s individual 

and group activities. In addition, the concept is a conceptual entity that has or does not have the verbal 
expression. 

Key words: cognition, cognitive semantics, frame, conceptual analysis, language world picture, conceptual sign. 
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"ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ СТРАХОВОГО ПРАВА У ГАЛУЗІ ПЕНСІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" 

Стаття присвячена перекладу термінів страхового права у галузі пенсійного забезпечення. 
Актуальність даної статті зумовлена відсутністю німецько-українського словника термінів 

страхового права, а надто словника термінів пенсійного страхування. Оскільки Німеччина має одну з 
найбільш розвинутих систем страхового забезпечення, Україна має якнайшвидше перейняти досвід 
Німеччини у сфері пенсійного страхування. Німецька термінологічна система є набагато більш 
розробленою, тому при перекладі перекладач часто має справу з так званими "термінологічними 

лакунами", тобто відсутністю в українській мові відповідного поняття і, як наслідок, еквівалентного 
терміна. У цьому випадку перед перекладачем постає проблема створення в мові перекладу нового 

терміна, який повинен мати основні характеристики, притаманні термінам у мові перекладу, повинен 
бути точним, однозначним, відповідати нормам української мови. Тому особливо актуальним 

представляється аналіз основних принципів та способів перекладу, а також створення нових термінів. 

Ключові слова: соціальне страхування, термінологія, термін, переклад, проблеми перекладу, хибні друзі 
перекладача. 

Вступ. Німецька модель соціального забезпечення, що отримала назву соціальної ринкової економіки, 
викликає особливий інтерес, оскільки вона поєднує високу економічну ефективність з розвинутою 
системою соціального захисту, яка заснована на принципі надання економічної свободи, що служить 
стимулом високої продуктивності праці. Зазначена модель базується на змішаному державно-приватному 
розв’язанні соціальних проблем. У світі не існує двох держав із цілком ідентичними системами 
соціального страхування, тому що історичні, економічні і демографічні особливості кожного суспільства 
унікальні. Однак багато методів, що використовуються Німеччиною,  можуть з успіхом запозичатися 
Україною для поліпшення і раціоналізації власної системи. Для цього потрібно детально аналізувати 
сферу соціального страхування Німеччини. Але оскільки більшість німецьких термінів в цій галузі для 
української і російської мов є реаліями і еквівалента не існує, то над заповненням подібних 
термінологічно-поняттєвих прогалин у терміносистемі мови перекладу, як правило, працюють 
перекладачі. 

Мета статті полягає у тому, щоб порівняти системи пенсійного страхування в Україні та Німеччині, 
розтлумачити значення основних термінів у цій галузі, приділяючи увагу проблематиці їх перекладу з 
німецької українською мовою. 

Матеріали дослідження: теоретична частина була складена на основі праць відомих науковців, 
філологів та перекладознавців таких як Білодід І. К., Готліб К. Г., Д'яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б., 
а практична – на основі електронних банків нормативно-правових актів та додаткових джерел, зокрема 
спеціалізованих юридичних словників. 

Виклад основного матеріалу. Усі терміни по своїй будові поділяються на: 
1) прості, які складаються із одного слова: Deputat n; 
2) складні, які складаються з двох слів і пишуться разом або через дефіс: Funktionsträger m; 
3) терміни-словосполучення, які складаються із декількох компонентів: öffentliche 

Verwaltung f [1: 19]. 
З огляду на сферу використання, терміни поділяють на загальнонаукові, міжгалузеві та 

вузькогалузеві.  
Загальнонаукові терміни. Такими термінами послуговуються в усіх галузях знань. Вони позначають 

логіко-філософські категорії, що мають гносеологічну (пізнавальну) універсальність, та нові категорії і 
поняття, які виникли внаслідок інформатизації науки і суспільства, інтеграційних процесів у різних 
галузях знань: елемент, функція, система, структура тощо. 

Загальнонаукові терміни є основою пошуку засобів теоретизації науки, універсалізації наукових 
засобів і професійної мови загалом. Використання загальновживаних термінів може створювати деякі 
незручності, оскільки у них найчастіше виникає полісемія. У мові окремих галузей знань вони зазнають 
конкретизації переважно шляхом поєднання з прикметником: система – державна система (політ.), 
граматична система (лінгв.), кредитна система (фін.), мажоритарна система (юр.), господарсько-правова 
система (ек., юр.). 
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Міжгалузеві терміни. Виникнення цих термінів пов'язане з інтеграційними процесами у розвитку 
сучасної науки і появою міждисциплінарних комплексів. До міжгалузевих термінів належать назви 
узагальнених, базових понять, спільних для певного комплексу наук або для більшості наук, які належать 
до цього комплексу. Ці поняття часто виступають основою для формування більш конкретних видових 
понять та термінів на їх позначення. 

Вузькоспеціальні терміни. Ці терміни позначають специфічні для кожної галузі поняття, категорії. У 
них відображується специфіка професійної діяльності (назви наукових дисциплін, галузей техніки, 
технології виробництва, найменування досліджуваних проблем). 

Серед спеціальних термінів виділяють правничі, економічні, медичні, судово-психіатричні, технічні, 
фізичні, музичні та ін.  

Так, вузькоспеціальними термінами правничої системи є такі слова: законопроект, юридична особа, 
вирок, підсудний, правозастосування, правочинність, правовідносини. Ці терміни і в правовій науці, і в 
правозастосуванні мають лише те значення, яке закріплене за ними у галузі права. 

Розмежовувати загальнонаукові та вузькоспеціальні терміни часом буває складно. Наприклад, слова 
доказ, справа, дія, засідання вживаються в багатьох сферах професійної діяльності, але в законодавчому 
тексті вони набувають специфічного змісту. 

Термінологічні одиниці надходять до мови різними шляхами. Перший шлях – надання статусу 
термінів загальновживаним лексичним одиницям рідної мови. Такий варіант утворення термінів не 
завжди є позитивним, оскільки тут часто мають місце переосмислення, метонімічне перенесення, коли 
слову приписується нове значення. З метою диференціації подібних лексичних одиниць терміни часто 
змінюють форму написання, вимови, відмінювання, наголосу [2: 9]. 

Більш популярним та виправданим є шлях утворення термінів шляхом запозичення з інших мов. На 
різних етапах становлення суспільства терміни запозичуються з різних мов, що зумовлюється різними 
історичними умовами. Особливий тип запозичень – вживання слів і словотворчих моделей грецької та 
латинської мов. Такі терміни утворювалися на різних етапах розвитку мови і в різних терміносферах.  

Однією з найпоширеніших причин поповнення термінологічної лексики є переклад. Саме переклад 
сприяє виникненню та розповсюдженню еквівалентів лексичних одиниць, "які або одночасно 
запозичуються кількома мовами з єдиного джерела, або проходять кілька проміжних етапів послідовного 
запозичення у межах того чи іншого ланцюга мов" [3: 111]. Отже, переклад теж відіграє далеко не 
останню роль у розвитку мов. Бо це не лише намагання передати певну інформацію засобами іншої мови, 
але й випробовування можливостей мови перекладу, її здатності передавати думку, висловлену іншою 
мовою. І якщо у мові перекладу бракує необхідних лексичних одиниць, саме перекладачі першими 
намагаються створити відповідний лексичний еквівалент у мові перекладу, коли вони натрапляють на 
лакуни. 

Зараз науково-технічна термінологія створюється, як правило, організовано, за участю 
термінологічних комісій та інших установ, на які покладено таке завдання. Проте окремі перекладачі теж 
істотно впливають на створення нових термінів. Нові терміни при перекладі можуть або просто 
запозичуватись, або передаватися засобами рідної мови. Але незалежно від способу перекладу 
незареєстрованих термінів, цей переклад здійснюється з метою одержання їхніх формальних 
еквівалентів [4: 79]. 

Головним прийомом перекладу термінів є переклад за допомогою лексичного еквіваленту. 
Еквівалент – постійна лексична відповідність, яка точно співпадає із значенням слова. Терміни, які 

мають еквіваленти у рідній мові, відіграють важливу роль при перекладі. Вони служать опорними 
пунктами у тексті, від них залежить розкриття значення інших слів, вони дають можливість з'ясувати 
характер тексту. Тому слід вміти находити відповідний еквівалент у рідній мові і розширювати знання 
термінів-еквівалентів. 

Під час перекладу трапляються випадки, коли для певного поняття бракує адекватного перекладного 
еквівалента у мові перекладу.  

Система соціального страхування в Німеччині набагато краще розроблена ніж система соціального 
страхування в Україні. Пенсійне страхування в Німеччині дійсно можна назвати чітко визначеною, 
стійкою системою. Саме це сприяло появі великої кількості законів в галузі пенсійного страхування. І з 
появою законів в німецькій мові виникло багато відповідних термінів. Проблема полягає в тому, що не 
існує термінологічних німецько-українських словників у сфері соціального страхування, а надто 
пенсійного страхування, і доводиться користуватися німецько-російськими словниками. Але оскільки 
більшість німецьких термінів в цій галузі для української і російської мов є реаліями і еквівалента не 
існує, то для заповнення подібних термінологічно-поняттєвих прогалин у терміносистемі мови 
перекладу, як правило, застосовують такі методи перекладу: 

1) транскрипція (фонологічна трансляція, графологічна транслітерація) – використання 
відповідностей окремими буквами (звуками) двох мов, просто кажучи, написання слів українськими 
літерами. У тих випадках, коли читач не має достатньої фонової інформації, у переклад зазвичай 
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включають пояснювальні слова, які найчастіше вказують на рід чи клас об’єкту. Перекладач повинен 
мати відповідні знання та вміти діставати їх з допоміжних джерел: наприклад: Gastarbeiter – гастарбайтер 
(іноземний працівник); 

2) дослівний переклад або "калькування" – це переклад елементів, які входять до складу реалії, який 
базується на основі регулярних співпадінь. Цей спосіб застосовується, коли реалія не підлягає 
обов’язковій транслітерації і коли переклад у достатньому ступені передає зміст реалії. Напр.: 
Bundesanstalt für Arbeit – федеральне відомство з питань праці ; 

3) адаптація або описовий переклад – переклад з застосуванням різного роду трансформацій: 
додавання чи випускання слів, розтлумачення понять у тексті і зносках, використання приблизної 
відповідності, напр.: das Pflegegeld – допомога тим, хто потребує піклування, der Pflichtmitglied- особа, 
що в обов’язковому порядку є членом пенсійного фонду.  

4) лексична експансія (пояснювальний переклад). Якщо в тексті зустрічаються реалії, які виникли в 
останній час і вони ще не відомі читачеві, то потрібно подати пояснення цього терміну, напр.: der 
Pflichtversicherte- людина, застрахована в системі обов’язкового страхування.  

Під час перекладу термінології сфери пенсійного права, перекладач може стикатися з проблемами. 
Головною проблемою перекладу юридичних термінів та термінів-словосполучень є їхня 

багатозначність не тільки серед різних галузей науки але й всередині самої юридичної галузі тексту. 
Точне значення терміну в даному випадку можна виявити лише за допомогою контексту та інших 
термінів, що пов’язані між собою. 

Переклад правничих текстів з іншомовних оригіналів вимагає не лише особливо обережного 
ставлення до передачі змісту документу, а й ретельного добору українських відповідників чужомовних 
юридичних термінів. Текст угоди, пакту, конвенції відрізняється від літературного тексту наявністю 
ретельно опрацьованих юридичних визначень, термінів, категорій. Помилки у перекладі, внаслідок яких 
змінюється значення, звужується чи розширюється сфера застосування визначень та положень 
документу, роблять цей документ юридично невідповідним оригіналу. Відтак, і можливість застосування 
документу в правничій практиці стає сумнівною і може призвести до важко передбачуваних наслідків. 

Юридичні категорії, терміни та визначення конкретного документу знаходяться у складних зв'язках з 
визначеннями, термінами, категоріями інших документів або застосовуються в інших документах. 
Помилки перекладу можуть спричинитися навіть до руйнування систем взаємопов'язаних документів та 
хибного застосування цілих галузей права, до правничої неповноти або безпідставного розширення 
сфери дії конкретного права. Помилка перекладу може поставити правників у складну ситуацію, коли 
тлумачення правничих положень призводитиме до протиріч або хибних висновків.  

Готлиб К. Г. вважає, що "несправжні друзі перекладача"– це слова двох мов, які через схожість їх 
звукового або буквеного складу викликають помилкові асоціації, що призводить до помилкового 
сприйняття інформації на іноземній мові. Тому при перекладі можуть виникнути більш менш істотні 
спотворення змісту або неточності в передачі стилістичного забарвлення, лексичній сполучуваності, а 
також у слововживанні. "Несправжні друзі перекладача" – це не тільки слова, але і окремі значення 
багатозначного слова, які не мають повної відповідності в іншій мові [5: 10]. 

"Несправжні друзі перекладача" представляють часом труднощі не тільки для тих, хто вивчає 
іноземну мову, але і для осіб, що володіють іноземною мовою на досить високому рівні, наголошує 
Шаблій О. А. Навіть вони часто недооцінюють вплив міжмовної інтерференції і переносять логіко-
предметні зв'язки з однієї мови на іншу. Як відомо, особи із вищим та середнім рівнем іншомовної 
компетенції найчастіше помилково ототожнюють ті одиниці, які виявляють відносно незначні 
семантичні, структурні та / або лінгво-правові розбіжності [6: 33]. 

Тому і виникають при перекладі неточності як у смисловому змісті, так і в стилістичному 
забарвленні, помилки у вживанні або сполучуваності слів.  

Можна сказати, що "несправжні друзі перекладача" створюють суттєві "перешкоди" в письмовій і 
усній мові і від можливих помилок не застраховані навіть професійні перекладачі. 

Наприклад: 
Rente-рента 
1. Wird eine Rentenschuld bestellt, so kann der Inhaber die Zahlung einer bestimmten Summe aus dem 

Grundstück fordern [1: 345]. Якщо було встановлено рентний борг, то власник земельної ділянки може 
вимагати сплату певної суми за земельну ділянку.  

Німецький термін Rente у даному прикладі перекладається як рента і має однакове значення в обох 
порівнюваних мовах, а саме: Дохід з капіталу, землі або майна, що його власники одержують регулярно, 
не займаючись підприємницькою діяльністю. 

2. Bei kurzer Versicherungsdauer, z.B. beim Eintritt des Versicherungsfalles in jungen Jahren, wurde sich 
nur eine niedrige Rente ergeben [1: 300]. При короткій тривалості страхування, наприклад, при настанні 
страхового випадку у молодому віці, видається лише низька пенсія по соціальному страхуванню. 
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Термін Rente у своєму другому значенні є "несправжнім другом перекладача", оскільки він означає 
Пенсію по соціальному страхуванню. 

Для перекладу терміну Rente у цьому значенні ми застосовуємо метод адаптації і перекладаємо його 
як пенсія 

Pension-пенсія 
Терміни Pension-пенсія також не можна вважати еквівалентними, оскільки німецьке Pension 

вживається лише на позначення Пенсії державного службовця та його утриманців у разі його смерті 
(термінологічні синоніми – Alimentation-аліментація, Ruhegehalt-пенсія чиновника, Bezüge-виплати). 

І перекладається методом адаптації як пенсія чиновника. 
Bei Beamten und anderen Personen mit Pensionsansprüchen ohne eigene Beitragsleistung beträgt die 

Vorsorgepauschale höchstens 1000 DM, bei Zusammenveranlagerung 2000 DM [1: 534]. У чиновників і 
інших людей з правами на пенсію без власної сплати внесків паушальна сума на соціальне забезпечення 
складає більше 1000 німецьких марок, при встановлені загального розміру податків сім'ї 2000 німецьких 
марок. 

У той час як український термін пенсія означає pегулярні грошові виплати – як форму матеріального 
забезпечення непрацездатних.  

Висновки. Таким чином, сфера пенсійного страхування в сучасному суспільстві набуває все 
більшого значення, і для України необхідним стає знання особливостей німецької сфери страхування. 
Особливо це стосується перекладачів, беручи до уваги все більшу зацікавленість Німеччини в нашій 
країні. І якщо в мові перекладу бракує необхідних лексичних одиниць, саме перекладачі намагаються 
створити відповідний лексичний еквівалент, застосовуючи відповідні способи перекладу. Також існує 
необхідність у складанні термінологічних словників, які б відповідали світовим стандартам. 
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Драганчук К. В. "Некоторые проблемы перевода терминов страхового права в области пенсионного 
обеспечения". 

Статья посвящена переводу терминов страхового права в области пенсионного обеспечения. 
Актуальность данной статьи обусловлена отсутствием немецко-украинского словаря терминов 

страхового права, особенно словаря терминов пенсионного страхования. Поскольку Германия имеет 
одну из самых развитых систем страхового обеспечения, Украина должна как можно быстрее 

перенять опыт Германии в сфере пенсионного страхования. Перед переводчиком встает проблема 
создания в языке перевода нового термина, который должен иметь основные характеристики, 

присущие срокам в языке перевода, должен быть точным, однозначным, отвечать нормам украинского 
языка. Поэтому особенно актуальным представляется анализ основных принципов и способов перевода, 

а также создание новых терминов. 

Ключевые слова: социальное страхование, терминология, термин, перевод, проблемы перевода, ложные 
друзья переводчика. 

Draganchuk K. V. ''Some Problems in Translating Terms of Insurance Law in the Field of Pension 
Provision". 

The research deals with the translation of terms of insurance law in the field of pension provision. The urgency 
of this article is due to the lack of the German-Ukrainian dictionary of terms of insurance law, and especially the 

vocabulary of terms of pension insurance. As Germany has one of the most advanced insurance coverage 
systems, Ukraine has to take German experience in the field of pension insurance as soon as possible. The 

German terminology system is much more developed, so when translating, the translator often deals with so-
called "terminological gaps", that is, the absence of a corresponding term in the Ukrainian language and, 

consequently, an equivalent term. In this case, the translator faces the problem of creating a new term in the 
language of translation, which should have the basic characteristics inherent in the terms in the language of 

translation, must be exact, unambiguous, conform to the norms of the Ukrainian language. Therefore, analysis 
of the basic principles and methods of translation, as well as the creation of new terms, is especially relevant. 
The sphere of pension insurance in the modern society becomes more and more important, and for Ukraine it 

becomes necessary understand the features of the German insurance sphere. This is especially true for 
translators, taking into account Germany's growing interest in our country. And if the language of translation 

lacks the necessary lexical units, the translators themselves are trying to create the appropriate lexical 
equivalent, using the appropriate methods of translation. 

Key words: social insurance, terminology, term, translation, translation problems, translator’s false friends. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАРАТЕКСТУ НОВИННИХ 
МЕДІАТЕКСТІВ У ФРАНЦУЗЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ 

У статті досліджуються функціональні та стилістичні особливості паратексту новинних 
медіатекстів. До паратексту новинних медіатекстів віднесено назву рубрики, ім’я автора, дату 
публікації, заголовок, лід, фото- та відеоматеріали, коментарі читачів. Стилістичні особливості 
новинних медіатекстів є достатньо традиційними для мови ЗМІ. Нейтральна суспільно-політична 

лексика вживається поряд з емоційно забарвленою лексикою, яка має на меті викликати певну емоційну 
активність читача. Відповідно виділяються інформативна, оцінна та впливова функції паратексту. В 

той же час у новинних медіатекстах вдало використані технічні можливості Інтернету для 
встановлення діалогу з читачем. Це дозволяє виділити комунікативну функцію паратексту, яка 
реалізується через читацькі коментарі. Принцип перевернутої піраміди дозволяє встановити, що 

паратекст новинного медіатексту є гармонійно існуючим утворенням, яке здатне виступати основним 
джерелом інформації. Паратекст несе основне змістове навантаження, перебираючи на себе функції 

передачі повідомлення, тоді як основний текст лише доповнює його. 

Ключові слова: паратекст, новинний медіатекст, принцип перевернутої піраміди. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день інтернет-ЗМІ, як одне з основних джерел інформації, 
міцно ввійшли у повсякденне життя сучасної людини. В інтернет-варіанті періодичних видань 
традиційний газетно-публіцистичний стиль подачі інформації збагачується та набуває нових форм. 
Технічні можливості глобальної мережі дають авторам змогу не просто інформувати читача, а 
взаємодіяти з ним, викликати його певну активність. Наприклад, гіперпосилання у текстах статей 
спонукають читача до пошуку додаткової інформації. Рубрикація статей за темами прискорює пошук та 
збільшує об’єм інформації шляхом пропонування матеріалів подібних за тематикою і т. д. Сучасні 
інтернет-ЗМІ (які ще називають мережеві ЗМІ, медіапреса, а у французькій журналістиці – presse en ligne, 
presse numérique , presse électronique) оформлюються у самостійний феномен з власною специфікою, яка 
все частіше потрапляє у фокус уваги дослідників [1; 2].  

Ефективним інструментом аналізу медіатекстів вважається поняття паратекст. Термін 
запропоновано теоретиком літератури Ж. Женеттом у рамках його класифікації типів міжтекстових 
взаємодій. Класифікація французького вченого певним чином продовжує і розвиває популярну в 
гуманітарній науці ідею М. М. Бахтіна про діалогічність між текстами, про зв’язок між текстом, який 
виникає зараз із текстами, які вже існують [3: 229]. Ж. Женетт пропонує тезу про можливість взаємодії 
частин тексту між собою. У роботі "Паратексти: пороги інтерпретації" (Paratext. Thresholds of 
interpretation) (1987) він визначає паратекстуальність як "відношення тексту до його найближчого 
навколотекстового середовища, адже саме елементи паратексту межують із текстом, а також 
контролюють, скеровують читача на сприйняття твору" [4: 109].  

Паратекст (від грецького para – біля, при + текст) означає сукупність компонентів, які 
супроводжують текст. Як додає Т. В. Шмельова, паратекст – це те, що "оточує текст, а також передує 
йому, слідує за ним, іноді вплітається в його тканину" [5: 145]. Отже паратекст як сукупність вербальних 
та невербальних компонентів, які супроводжують текст, виступає як "особлива зона між текстовою та 
позатекстовою реальністю, яка немов спеціально призначена для безпосереднього впливу на 
читача" [6: 218].  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Функція впливу на читача вважається однією з ключових 
для ЗМІ, тому цілком логічно, що лінгвісти використовують концепцію паратексту як інструмент 
дослідження медіатекстів. Специфіка паратексту вивчається у газетному інтернет-дискурсі [7] або у 
медійних текстах [5] загалом, у жанрі репортажу [8] зокрема. Так, Т. В. Шмельова до паратексту 
медіатекстів відносить ім’я автора, заголовок, підзаголовок, лід, вріз, назву рубрики, 
фотоматеріали [5: 145–146]. Видається, що до цього переліку доцільно додати дату публікації матеріалу і 
коментарі читачів, адже вони супроводжують текст, спрямовані саме на його обговорення і мають 
безпосереднє відношення до його змісту. 

Мета статті. Кожен з жанрів інтернет-ЗМІ має свій, більш або менш повний "набір" компонентів 
паратексту. Разом з основним текстом паратекст утворює ціле, що має єдину структурну та семантичну 
організацію, спрямовану на реалізацію конкретних функцій. У цьому аспекті мета даної статті полягає у 
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виявленні функцій паратексту та засобів їх реалізації у новинних медіатекстах. Матеріалом для аналізу 
обрано новини інтернет-версії національної газети "Le Figaro", які розміщено у рубриці "Flash actu". 

Виклад основного матеріалу. У новинних медіатекстах можна виділити такі компоненти паратексту: 
назва рубрики, до якої віднесено текст; заголовок; ім’я автора на початку тексту; дата і час публікації; 
лід; фото або відео; фото автора з його ім’ям наприкінці тексту; коментарі читачів. 

Ключове значення для всього масиву паратексту має заголовок. Він задає тему повідомлення, 
інформує читача, спонукає його до знайомства зі змістом. Навіть якщо читач і не буде зацікавлений у 
прочитанні всього тексту замітки, з заголовку (інколи разом з фото, яке розміщується одразу за ним) він 
отримує певне уявлення про подію, що повідомляється. 

Часто з заголовку можна одразу визначити функцію всього тексту. Виділяються тексти з 
інформативною і впливовою функціями, які, власне, притаманні газетно-публіцистичному стилю. 
Інтернет-версія газети "Le Figaro" містить інформативні медіатексти з заголовками такого типу : 
"Toulouse: un candidat LR conteste l’élection" (lefigaro.fr. 26.06.2017). У заголовку наявна традиційна 
політична лексика: candidat (кандидат), élection (вибори). Вжито ініціальне скорочення LR (Les 
Républicains), яке означає політичну партію республіканців. Вказано географічне місце відбування події 
– місто Toulouse (Тулуза). Заголовок побудовано через конструкцію номінативне речення + просте 
двоскладне речення (un candidat LR conteste l’élection). Головну роль в ньому відіграє дієслово contester 
(оскаржувати), вжите у теперішньому часі (présent), що сприяє реалізації інформативної функціі.  

Інформативна функція паратексту замітки реалізується також через подання у заголовку прямої мови: 
"Macron: la France ''ne reconnaîtra pas l’annexion de la Crimée" (Макрон: Франція не визнає анексію 
Криму) (lefigaro.fr. 26.06.2017). Цитата з офіційної заяви президента Франції покликана підкреслити 
достовірність повідомлення, унеможливлюючи таким чином різночитання. Цитування часто 
використовується у заголовках медіатекстів, коли, на погляд автора, мова йде про важливу подію.  

Поширеними є заголовки з номінативною синтаксичною конструкцією: "Rare découverte d’une 
météorite aux Pays-Bas" (рідкісна знахідка метеориту в Нідерландах) (lefigaro.fr. 26.06.2017). Заголовок 
побудовано на іменнику découverte (знахідка), який передає основну подію, що повідомляється. Іменник 
météorite і топонім Pays-Bas доповнюють картину, вказуючи, що саме і де було знайдено. Епітет rare 
(рідкісний) констатує, що подія не є рядовою, надаючи тим самим певну оцінку події. В той же час rare 
надає повідомленню трохи емоційного забарвлення, апелюючи до цікавості читача і спонукаючи його до 
прочитання всього тексту, щоб дізнатися, у чому полягає рідкісність знайденого метеориту. Як бачимо, 
епітет реалізує подвійну функцію – оцінну та впливову. Вони обидві тісно пов’язані з інформативною 
функцією всього заголовку медіатексту.  

Інформативна функція медіатексту часто поєднується з впливовою, яка апелює до читацької 
цікавості. Це проявляється у заголовках, подібних до такого: "Espagne: Dali va être exhumé après une 
demande en paternité" (Іспанія: тіло Далі буде ексгумовано після подання запиту на встановлення 
батьківства) (lefigaro.fr. 26.06.2017). Інформативність заголовку передається вживанням власних назв, які 
повідомляють про суб’єкт та місце події : Dali, Espagne. Вплив на читача здійснюється 
словосполученням une demande en paternité (запит на встановлення батьківства). Автор звертається до 
цікавості читача, який неодмінно захоче дізнатись більше про те, хто саме подає такий запит. Дієслово 
exhumer (ексгумувати) разом з ім’ям всесвітньо відомого епатажного митця Сальвадора Далі створює 
інтригу і привертає увагу великої кількості читачів. Їм буде цікаво дізнатись про ймовірну дитину Далі.  

Емоційний вплив на читача здійснюється у заголовках такого типу: "Meurtre dans un parc parisien: une 
arrestation" (Вбивство у паризькому парку: арешт) (lefigaro.fr. 29.06.2017). Номінативна конструкція 
речення імітує телеграфний стиль повідомлення. Заголовок дає відповідь на питання "що?", "де?". Читач 
отримує ключову інформацію за допомогою іменників: meurtre (вбивство), parc (парк), arrestation 
(арешт). Таке формулювання спонукає його до прочитання тексту з метою дізнатись більше: ім’я 
затриманого, причини, обставини події, тобто доповнити у свідомості деталі картини, яких бракує у 
заголовку. Обрані іменники впливають на емоції читача. "Meurtre dans un parc parisien" викликає певну 
напругу і почуття тривоги у жителів столиці суто за географічною ознакою. Arrestation подається як 
підсумок, як вирішення проблеми і таким чином цю тривогу нейтралізує, знімає напруження. 
Залишається сенсаційна складова, яка впливає на цікавість читача з розрахунком на те, що його 
привабить детективність запропонованого сюжету, реалізована через іменники meurtre, arrestation. 

У якості основної частини паратексту заголовки можуть виконувати функцію оцінки. Вони 
пропонують читачеві вже ''готову'' оцінку, чим впливають на свідомість читача і формують його певне 
ставлення до подій, фактів, людей, про яких повідомляється. "Norvège: le néo-nazi Breivik saisit la CEDH" 
(Норвегія: нео-нацист Брейвік звертається до Європейського суду з прав людини) (lefigaro.fr. 29.06.2017). 
Вживанням іменника le néo-nazi автор заголовку чітко ідентифікує особу Андерса Брейвіка. Навіть якщо 
читач не знає або не пам’ятає, що Брейвік, виходячи зі своїх переконань, вбив 77 осіб, у нього одразу 
формується негативне ставлення до об’єкта повідомлення.  
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На думку дослідників, в інтернет-виданнях дуже ефективним є спосіб подачі інформації, який 
називають принципом перевернутої піраміди (pyramide inversée) [9; 10]. Цей принцип мережеві ЗМІ 
успадкували від традиційної друкованої преси. Він полягає у тому, що головна інформація розміщується 
на початку замітки – в заголовку та в ліді, потім змістове навантаження поступово слабшає. Такий 
принцип дозволяє швидко надати інформацію тим, хто хоче її отримати. По ходу читання тексту читач 
може залишити сторінку, але з заголовку і ліду він вже "вихопить" найважливіше.  

Новинні медіатексти інтернет-версії газети "Le Figaro" демонструють широке використання 
принципу перевернутої піраміди. Заголовок супроводжується лідом, який виділено в окремому абзаці. 
Він складається з одного (рідше – двох) речення, кількість слів у якому зазвичай не перевищує тридцяти. 
Інформаційне навантаження лягає саме на цю першу фразу, яка в концентрованій формі містить основні 
компоненти повідомлення. Згідно з традиційною журналістською практикою лід відповідає на питання 
"що?", "де?", "коли?". Таким чином конкретизується інформація, подана у заголовку. Але ступінь і 
засоби конкретизації можуть варіюватись. 

Інколи лід дає лише незначні пояснення, оскільки основну частину інформації вже подано у 
заголовку.  

"Macron : la France ''ne reconnaîtra pas l’annexion de la Crimée" – заголовок. 
"La France ne reconnaîtra pas l’annexion de la Crimée'' par la Russie, a déclaré aujourd’hui le président 

français Emmanuel Macron dans une conférence de presse avec son homologue ukrainien, Petro 
Porochenko" (lefigaro.fr. 26.06.2017) – лід.  

З ліду читач дізнається, що заяву французького президента було зроблено під час спільної прес-
конференції з президентом України П. Порошенком. 

Більший ступінь конкретизації спостерігається на такому прикладі: 
"Meurtre dans un parc parisien : une arrestation" – заголовок. 
"Un homme de 26 ans a été mis en examen pour meurtre et écroué mardi dans l’enquête sur la mort d’un 

jeune homme tué par balle quelques jours plus tôt dans un square parisien, ont indiqué des sources policière et 
judiciaire" (lefigaro.fr. 29.06.2017) – лід.  

Цей лід розкриває зміст основних компонентів заголовку. Meurtre (вбивство) пов’язаний з "un jeune 
homme tué par balle quelques jours plus tôt dans un square parisien" (чоловік, вбитий кулею кілька днів 
тому у паризькому сквері). За допомогою дієприкметникового звороту повідомляються обставини 
попередньої події: кого вбито, як, коли, де. Arrestation (арешт) співвідноситься з зачином, з якого читач 
дізнається обставини актуальної події – кого заарештовано, коли і з якої причини. "Un homme de 26 ans a 
été mis en examen pour meurtre et écroué mardi dans l’enquête sur la mort" (чоловіка 26 років було 
затримано та взято під варту у вівторок у рамках розслідування вбивства...).  

Іноді лід (як і текст) не дає очікуваних пояснень, не виправдовує читацькі сподівання, не розв’язує 
інтригу, створену заголовком.  

"Espagne : Dali va être exhumé après une demande en paternité" – заголовок.  
"Une juge de Madrid a ordonné l’exhumation des restes du peintre espagnol Salvador Dali, 28 ans après 

sa mort, afin de déterminer si l’artiste était le père biologique d’une femme vivant en Catalogne, d’où il était 
originaire" (lefigaro.fr. 26.06.2017) – лід.  

З такого ліду читач дізнається тільки про сам факт надання дозволу на ексгумацію тіла Далі з метою 
взяття зразка ДНК для встановлення батьківства. Вірогідну дитину Далі названо "une femme vivant en 
Catalogne" (жінка з Каталонії). Вживання неозначеного артиклю жіночого роду une підкреслює 
відсутність конкретної інформації про цю особу. 

Отже, заголовок і лід як компоненти паратексту реалізують принцип перевернутої піраміди і несуть 
основне змістове навантаження новинного медіатексту. Вони виконують інформативну, оцінну та 
впливову функції, які не обов’язково існують у чистому вигляді, а часто співіснують у рамках одного 
медіатексту. Впливова функція пов’язана з інтенцією викликати в читача різні емоції: зацікавити його, 
привабити, заінтригувати, викликати емоційне напруження, негативне ставлення до об’єкта 
повідомлення. Стилістичні засоби для реалізації інформативної та впливової функцій є достатньо 
типовими для новинних жанрів. Це суспільно-політична нейтрально забарвлена лексика – candidat, 
éléction, président, déclarer, annexion, contester, reconnaître, ordonner та ін. Мовні кліше, характерні для 
газетно-публіцистичного стилю – conférence de presse, ont indiqué les sources policière et judiciaire та ін. 
Широке вживання абревіатур – LR, CEDH – і власних назв – топонімів (Toulouse, Espagne) та 
антропонімів (Macron, Dali). На рівні граматики це вживання дієслів в активній формі présent (conteste), 
futur simple (reconnaîtra), passé composé (ont indiqué) та пасивній формі passé composé (a été mis), futur 
proche (va être exhumé). Синтаксис заголовків побудовано здебільшого номінативними та двоскладними 
реченнями. Щодо ліду, тут вживаються дещо складніші конструкціі, адже ключова інформація подається 
одним реченням. Тому двоскладні речення можуть ускладнюватись дієприкметниковими зворотами 
(homme tué par balle), додатковими реченнями мети (afin de), обставини місця (où) і т. д. Оцінна функція 
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наявна меншою мірою, ніж інформативна та впливова. Її реалізовано через емоційно забарвлену лексику 
– rare, néo-nazi. 

Крім типових рис багатокомпонентний феномен новинного медіатексту демонструє стилістичну 
гетерогенність. Це пов’язано з природою паратексту як зони між текстом і позатекстовою реальністю, 
яка повною мірою проявляється у читацьких коментарях. Читачі можуть ставити питання авторові 
медіатексту та обговорювати подану інформацію між собою. Коментарі, як частину паратексту, 
спрямовано на осмислення змісту основного тексту. Вони стають площадкою для різнонаправленого 
діалогу читач – автор та читач – читач. В рамках концепції Ж. Женетта мова йде про визначну роль 
коментарів у діалозі паратексту з основним текстом. Стає очевидною комунікативна функція паратексту 
новинного медіатексту. Стилістичний вигляд коментарів відрізняється від досить сталої системи засобів, 
які застосовуються журналістами інтернет-версій видань національного рівня. В коментарях нейтральна 
лексика присутня меншою мірою, поступаючись розмовній лексиці з відповідним спрощенням 
синтаксису. 

Висновки. Отже стилістичні особливості паратексту новинних медіатекстів є достатньо 
традиційними для мови ЗМІ. Нейтральна суспільно-політична лексика вживається поряд з оцінною та 
емоційно забарвленою лексикою, яка має на меті викликати певну емоційну активність читача. 
Відповідно виділяються інформативна, оцінна та впливова функції паратексту. В той же час новинний 
медіатекст вдало використовує технічні можливості Інтернету. Це дозволяє виокремити комунікативну 
функцію паратексту, яка реалізується через читацькі коментарі. Виходячи з принципу перевернутої 
піраміди, важливо підкреслити, що паратекст новинного медіатексту є гармонійно існуючим утворенням, 
яке здатне виступати основним джерелом інформації. Паратекст несе основне змістове навантаження, 
перебираючи на себе функції передачі повідомлення, тоді як основний текст лише доповнює його. 
Ефективність концепції паратексту при аналізі феномену мови інтернет-ЗМІ дає підстави припустити, 
що подібні розвідки буде продовжено. 
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Ковалева Е. К. Функционально-стилистические особенности паратекста новостных 
медиатекстов во французских интернет-СМИ. 

В статье исследуются функциональные и стилистические особенности паратекста новостных 
медиатекстов. К паратексту отнесены название рубрики, в которую помещен медиатекст, имя 
автора, дата публикации, заголовок, лид, фото- и видеоматериалы, комментарии читателей. 

Стилистические особенности новостных медиатекстов достаточно традиционны для языка прессы. 
Нейтральная общественно-политическая лексика употребляется с эмоционально окрашенной лексикой, 

цель которой – вызвать определенную эмоциональную активность читателя. Соответственно 
выделяются информативная, оценочная функции и функция влияния. В то же время новостной 

медиатекст удачно использует возможности интернета. Это позволяет выделить коммуникативную 
функцию паратекста, которая реализуется через комментарии читателей. Принцип перевернутой 
пирамиды позволяет установить, что паратекст новостного медиатекста является гармонично 
существующим образованием, которое способно выступать основным источником информации. 
Паратекст несет основную смысловую нагрузку, принимая на себя функции передачи информации, 

тогда как основной текст лишь дополняет его. 

Ключевые слова: паратекст, новостной медиатекст, принцип перевернутой пирамиды. 

Kovaliova O. K. Functional and Stylistic Characteristics of the Paratext of News Media Texts in French 
Internet Mass Media. 

Functional and stylistic characteristics of the paratext of news media texts are being investigated in the article. 
The notion of the paratext is considered on the basis of the conception by G. Genette, who defines paratext as the 

relation of the text to its closest near-textual space. The title of the rubric, the text is published in, the name of 
the author, the date of publication, the headline, the lead, the photo and video materials, the readers' comments 

are related to the paratext of news media texts. 
It is determined that both traditional features of the mass media language and innovations connected with the 

technical capabilities of Web 2.0 are peculiar to the paratext of news media texts. The usage of the neutral 
sociopolitical vocabulary along with emotionally colored one, the purpose of which is to evoke the emotional 

activity of the reader, is referred to the traditional features. Besides, the usage of language clichés, 
abbreviations, grammatical and syntactic constructions is also considered to be typical. At the same time the 
technical capabilities of the Internet are successfully used to establish a dialogue with the reader in the news 

media texts. This allows us to distinguish the communicative function of the paratext, which is implemented by 
means of readers’ comments. The stylistic aspect of the comments is different from a quite stable system of 

means, which are used by the journalists in the Internet versions of the national-level mass media. The neutral 
vocabulary is presented to a lesser degree in the comments, giving way to the colloquial everyday vocabulary 

with the corresponding simplification of the syntax. 
The principle of the inverted pyramid makes it possible to determine that the paratext of the news mediatext is a 

harmonious existing entity which can be the main source of information. Paratext is conveying the main 
semantic load, assuming the functions of the information transmission, while the main text is only 

complementing it. 

Key words: paratext, news media text, the principle of the inverted pyramid. 
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ТИПИ 'SETTLEMENT' НОМІНАЦІЙ 

У фокусі даного дослідження – функціонально-семантичні особливості ''settlement'' номінацій як у 
системі загальної (глобальної) англійської мови, так і у структурі дискурcу, що зумовлено 

недостатністю вивчення загальних географічних назв об’єднаних компонентом значення settlement. У 
статті визначено основні типи ''settlement'' номінацій, а залучення кількісного та корпусного аналізів 
уможливлює виявлення кореляції ядерних і периферійних компонентів значення ''settlement'' номінацій у 

структурі дискурсу. 

Ключові слова: семантична структура, корпусна лінгвістика, лексема, номінація, ядерный компонент, 
периферийный компонент. 

Постановка проблеми. Cемантичні характеристики ''settlement'' номінацій як у системі загальної 
(глобальної) англійської мови, так і у структурі дискурcу знаходяться у фокусі нашого дослідження, що 
дозволить розкрити особливості їх вживання у природному середовищі. 

Аналіз попередніх досліджень та публікацій. Питання топонімії в англійській, українській та 
російській мовах досить широко висвітлено в роботах науковців (А. В. Лисенко (2007), 
Н. Литвинчук (2008), В. В. Алпатов (2011), Л. Н. Давлеткулова (2011), I. Єфименко (2011), 
Дж. Філд (2005), Д. Мілз (2011) та ін.), де аналізувались лише власні назви населених пунктів України, 
Росії, США та Великобританії. Актуальність нашої роботи визначена недостатністю вивчення саме 
загальних географічних назв об’єднаних компонентом значення settlement. 

Завдання роботи – визначення типів ''settlement'' номінацій в англійській мові та проаналізувати їх 
функціонально-семантичні особливості. 

Виклад основного матеріалу. Традиційно виділяють три основні типи ''settlement areas'' 
(A. W. Drescher (2000), D. L. Iaquinta (2000), L. Bossuet (2006), I. Douglas (2006), D. Phillips (2006), 
I. Tosics (2011), W. Loibl (2011), K. Nilsson (2011), A. Piorr (2011), J. Ravetz (2011) та ін.): urban area 
(урбанізована місцевість); peri-urban area (приурбанізована місцевість); rural area (сільська місцевість). 

Урбанізована місцевість (urban area) – ''areas of urban land use of 20 hectares or more with 1,500 or 
more residents'' [1] – (частина землі в 20 або більше гектарів на якій проживає 1 500 або більше людей). 
В. Лойбл, А. Піор, Дж. Равец пропонують наступні підвиди urban area: 

Urban core – центральна частина міста. 
Inner urban area – щільно забудована частина міста. 
Suburban area – межує з внутрішньою урбанізованою частиною, характеризується низькою 

щільністю забудованості де відстань між будинками не сягає більше 200 метрів. 
Urban fringe – зона на межі забудованої частини, характеризується низькою щільністю 

забудованості та великими зеленими посадками.  
Urban periphery – зона навколо центральної частини міста з низькою щільністю населення [2: 24]. 
Peri-urban area – територія, яка періодично розбудовується, з населенням менше 20000 осіб та 

середньою щільністю населення 40 осіб на гектар [3], або, як відзначає І. Дуглас, це зона де поєднуються 
міська та сільська діяльності [4]. Peri-urban area включає в себе характеристики міського та сільського 
світу і розташована між урбанізованим ''ядром'' та сільською місцевістю.  

За словами Д. Філліпса, приурбанізована межа характеризується значним урбанізованим впливом, 
легким доступом до ринків, значною сферою послуг, широким ринком праці, проте відзначається 
обмеженістю земельних ресурсів, ризиком забруднення та зростанням урбанізації [5: 5]. 

Rural area – відкрита місцевість з кількома будівлями та з невеликою кількістю населення [див.: 6]. 
Хоча Д. Іакуінта (2000), А. Дресслер (2000) та Л. Буссе (2006) виділяють ще один вид ''settlement'' як 

peri-rural area, яку розуміють як ''сільську'' місцевість з ''міською'' свідомістю), фактично це ''міграція 
міських жителів'' [7: 4] у сільську місцевість або передмістя. 

У системі англійської мови на основі статей тлумачних словників англійської мови за допомогою 
дефініційного та компонентного аналізів в рамках структурного методу нами встановлено основні 
''settlement'' номінації, які ми розподілили за типами: urban area; peri-urban area; rural area та peri-rural 
area.  

Отже, основні ''settlement'' номінації розподілено за типами таким чином: 
urban area: area; armpit; arrondissement; asphalt jungle; barrio; block; borough; burg; business district; 

business park; canton; cardboard city; catchment rea; central city; city center; centre; city; colony; commune; 
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community; county; county town; district; dockland; domain; domicile; duchy; enclave; estate; ghetto; hood; 
inner city; megalopolis; metropolis; midtown; municipality; neck of the woods; neighbourhood; no-go area; 
place; quarter; region; satellite; seafront; seaport; section; see; settlement; skid row; slum; state; territory; 
town; township; uptown; ward; waste land. 

peri-uban area: banlieue; boom town; burbs; concrete jungle; dormitory town; garden city; new town; 
outskirts; platteland; province; shanty town. 

rural area: basti; bustee; dorp; exurbia; faubourg; favela; hamlet; kampong; kraal; one-horse town; parish; 
suburb; suburbia; village. 

peri-rural area: commuter belt; outpost; stockbroker belt. 
Представимо кількісні та відсоткові результати частоти вживання ''settlement'' номінацій у тлумачних 

словниках англійської мови: urban area (57 слововживань – 67,1 %); peri-uban area (11 слововживань – 
12,9 %); rural area (14 слововживань – 16,5 %); peri-rural area (3 слововживань – 3,5 %). 

Як видно, висока частота вживання у лексем типу ''urban area'' (an incorporated urban centre – 
23 лексеми (27,1 % від загальної кількості проаналізованих лексем на позначення ''settlement'') та an 
administrative division – 34 лексеми (40 %)). Низьку частоту вживання демонструють лексеми типу ''peri-
rural area''.  

Словникова репрезентація не дає повну картину функціонування досліджуваних лексем, тому 
звернемось до корпусного аналізу з метою дослідження лексем на позначення ''settlement'' у дискурсі 
англійської мови.  

Свої праці у напрямі корпусної лінгвістики присвятили українські науковці О. Демська-
Кульчицька (2005), В. А. Широков (2005), О. В. Бугаков (2005), Т. О. Грязнухіна (2005), О. М. Костишин 
(2005), М. Ю. Кригін (2005); російські вчені В. В. Риков (2002), Т. В. Монахова (2009), А. Б. Кутузов 
(2011) та зарубіжні лінгвісти G. Cook (2003), S. Conrad (2004), R. Reppen (2004), D. Biber (2004), 
Е. Tognini-Bolenni (2007), G. Kennedy (2014). 

Корпусна лінгвістика уможливлює визначення значення мовної одиниці через аналіз його вживання у 
природному середовищі ніж базуючись на інтуїції або ''вирваному'' контексті [8: 23].  

Вивчення корпусів (Кутузов 2011) уможливлює отримання точних даних про лексичний склад мов, а 
також про відносну частотність використання деяких мовних одиниць. Т. В. Монахова (2009) відзначає 
важливість використання даних корпусної лінгвістики для укладання словників чи статистичної обробки 
лексичних даних. Предметом дослідження можуть бути не лише лексичні значення, а й морфологічні, 
синтаксичні та фонетичні особливості мови кожного автора, пор.: ''корпусна лінгвістика уточняє 
результати та висновки, проведені раніше і дозволяє провести нові більш системні лінгвістичні 
дослідження'' [9: 91].  

На нашу думку, корпусний аналіз дозволяє ''вивчити'' лексему в її ''авторському'' контексті та в повній 
мірі розкриває функціонально-семантичний потенціал мовної одиниці. 

Визначення частоти функціонування ''settlement'' номінацій у дискурсі англійської мови нами 
проведено на базі Global Web-Based English [10], яка містить 1,9 мільярду словоформ. На основі даної 
бази виділено 5 693 139 слововживань на позначення ''settlement'', що дорівнює 0,3 % від загальної 
кількості лексем у корпусі. Кількісний аналіз ''settlement'' номінацій у типології дискурсі англійської мови 
виявив наступні результати (табл. 1):  

Таблиця 1 
Кількісна характеристика ''settlement'' номінацій у дискурсі 

 
urban area 

peri-uban 
area 

rural area 
peri-rural 

area 
Разом 

Кількість 
слововживань 

5 438 744 8 2072 169 273 3 050 5 693 139 

% 95,5% 1,4% 3% 0,1% 100% 
 
Як видно з таблиці 1, ''settlement'' номінації у дискурсі англійської мови у більшості випадків 

представлені лексемами типу ''urban area'' (95,5 %). Лексеми типу ''peri-rural area'' демонструють низьку 
частотність вживання у дискурсі. Проаналізуємо наступні приклади: 

1. In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an 
impartial jury of the state and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have 
been previously ascertained by law … [10].  

У прикладі 1 проаналізовано лексему district, яка відноситься до групи лексем типу ''urban area'', чия 
частота у дискурсі становить 3,1 % (131 914 слововживань) від загальної кількості проаналізованих 
словоформ даної підгрупи. Тут досліджувана лексема реалізує периферійний компонент значення ''an 
area of a country or city, especially one characterized by a particular feature or activity''. Також зареєстровано 
поєднання лексем district та state, які відноситься до типу ''urban area'', підгрупи ''an incorporated urban 
centre''. 
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2. The program was enacted to provide nurses in the inner city and rural areas, which experienced severe 
shortages in health care professionals and is scheduled to expire on September 21, 2004 [10].  

У текстовому фрагменті 2 проаналізовано словосполучення inner city , яке відноситься до групи 
лексем типу ''urban area'', чия частотність у дискурсі становить 0,4 % (4 595 слововживань) від загальної 
кількості проаналізованих словоформ даної підгрупи. У даному прикладі лексема реалізує периферійний 
компонент значення ''the area near the centre of a city, especially when associated with social and economic 
problems''. До того дане словосполучення у дискурсі поєднується зі словосполученням rural area з 
компонентом значення ''relating to, or characteristic of the country or country life''. 

3. I work in an alternative school in the burbs of Philadelphia (the not-so-pretty burbs, mind you), and the 
school is mixed (about 30-40 % minority) [10].  

У реченні 3 проаналізована лексема burb відноситься до лексем типу ''peri-urban area'', чия частота у 
дискурсі становить 0,8 % (641 слововживань) від загальної кількості проаналізованих словоформ даного 
типу. У даному прикладі лексема реалізує домінантний компонент значення ''an outlying district of a city, 
especially a residential one''.  

4. Imagine, then, life without a reliable way to connect to the world outside our small communities. 
Imagine, for a minute, life in a rural hamlet or an urban slum in a developing country [10]. 

У фрагменті 4 проаналізовано лексему hamlet, яка відноситься до лексем типу ''rural area'', чия частота 
у дискурсі становить 4 % (6 281 слововживань) від загальної кількості проаналізованих словоформ 
даного типу. Тут лексема реалізує домінантний компонент значення ''a small settlement, generally one 
smaller than a village, and strictly (in Britain) one without a church'' та сполучується з іншими лексемами, 
які мають спільний компонент значення settlement: community та slum (лексеми типу ''urban area''), та з 
лексемою country зі значенням ''an area of land distinguished by its political autonomy''. 

5. I opened the Daily Express and there he was, washing dishes in a small hotel or something very near 
where I was living in the Stockbroker belt outside London [10]. 

У прикладі 5 словосполучення Stockbroker belt відноситься до групи лексем типу ''peri-rural area'', у 
дискурсі його частота становить 0,5 % (15 слововживань) від загальної кількості проаналізованих 
словоформ даного типу. У даному прикладі лексема реалізує домінантний компонент значення ''an 
affluent residential area outside a large city''. 

Компоненти значення лексеми ''settlement'' є нейтральними за своєю семантикою, проте у рекламному 
туристичному дискурсі сполучуючись з інтенсифікаторами актуалізуються додаткові позитивні 
компоненти до семантики і сприйняття досліджуваних лексем. 

6. Cheshire is the perfect place to relax and unwind with its gently rolling countryside, Michelin starred 
restaurants and exotic spa hotels. A county of real contrasts, from its industrial heritage and historic buildings, 
to its quant market towns. The beautiful landscape will inspire you to explore, it offers a wealth of outdoor 
pursuits, such as walking, riding, and cycling [11]. 

У прикладі 6, ядерні компоненти виражені іменниками place, county, landscape, market towns, 
countryside, об’єднані спільним компонентом значення settlement, у фразі сполучуються з 
інтенсифікаторами perfect, real contrasts, gently rolling, quant, beautiful, які разом актуалізують компонент 
''cozy'' (giving a feeling of comfort, warmth, and relaxation), а фрази типу to relax, inspire, to explore, offers a 
wealth, на нашу думку, підсилюють створюваний образ у реципієнта. 

7. Gilsland is a pretty little village that straddles the border between Cumbria and Northumberland… [11]. 
Ядерний компонент у прикладі 7 виражений іменником village, семантика якого вирізняє такі 

компоненти ''a group of houses and associated buildings, larger than a hamlet and smaller than a town, 
situated in a rural area'', a small municipality сполучується з прикметником little, які разом актуалізують 
компонент ''cozy'' (''giving a feeling of comfort, warmth, and relaxation''), сполучуваність з прикметником 
pretty лексичне значення якого вирізняє такі компоненти attractive and pleasant; charming but not 
particularly unusual way, на нашу думку підсилює семантику фрази ''привабливе маленьке селище''. 

8. Norfolk Broads to explore in the surrounding area and of course loads of lovely places to stay [11]. 
Ядерний компонент виражений іменником place, семантика якого вирізняє компонент ''a particular 

area on a larger surface'', який сполучується з прислівником lovely (very attractive or beautiful), які разом 
актуалізують компонент ''pleasant'' (very enjoyable or delightful).  

У структурі фрази компоненти значення лексеми ''settlement'' є нейтральними за своєю семантикою, а 
інтенсифікатори вводять додаткові позитивні компоненти до семантики та сприйняття досліджуваних 
лексем. 

Переважно інтенсифікатори у структурі фрази займають правобічні позиції, рідше – лівобічні, що 
підкреслює домінантну роль ''settlement'' номінації: 

9. An area of outstanding natural beauty, West Dorset’s stunning countryside is the ideal location for 
relaxing leisure activities …[11]. 

Ядерний компонент ''an area of outstanding natural beauty'' виражений іменником area, семантика 
якого вирізняє компонент ''a region or part of a town, a country, or the world'', який у лівобічній позиції 
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сполучується з NP ''outstanding natural beauty'' та актуалізує компонент ''exceptionally good'', що 
семантично інтенсифікує нейтральне значення субстантивної лексеми area із загальним компонентом 
''settlement''.  

Інтенсифікатор stunning із значенням ''extremely attractive'' підкреслює семантику countryside ''the land 
and scenery of a rural area''. З субстантивною лексемою countryside також сполучуються інтенсифікатори 
picturesque, open, beautiful, tranquil, glorious, stunning, unsurpassed із компонентом значення ''visually 
attractive'': 

10. … the Yorkshire Moors contain some of the world’s most stunning countryside [11]. 
Беручи до уваги сполучуваність лексеми city (a municipal centre incorporated by the state or province), 

спостерігаємо, що дана лексема сполучується з таким інтенсифікаторами як vibrant, great, bustling із 
значенням ''full of energy and life'': 

11. …the vibrant city of Carlisle can be found along the path of Hadrian’s Wall [11]. 
Отже, інтенсифікатори націлені на посилення сприйняття семантично нейтральних ''settlement'' 

номінацій у рекламному туристичному дискурсі. Хоча, слід відзначити, що інформація викладена в 
англомовному рекламному дискурсі сфери туризму допомогою інтенсифікаторів значно посилюється і 
''візуальним дискурсом'', тобто фото колажем. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Дискурс розширює або звужує семантичну 
структуру ''settlement'' номінацій, а також дозволяє периферійним лексемам виконувати домінантні 
функції та навпаки, відповідно, спостерігається кореляція ядерних і периферійних лексем у межах 
семантичного поля. 

Перспектива дослідження полягає в аналізі ''settlement'' номінацій у різних типах дискурсу, що 
послужить фундаментом для подальшого вивчення ''settlement'' номінацій у національних варіантах 
англійської мови. 
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Колисниченко Т. В. Типи 'Settlement' номинаций. 

В фокусе нашего исследования – функционально-семантические особенности 'settlement' номинаций, как 
в системе глобального английского языка, так и в структуре дискурса, что обусловлено 

недостаточностью изучения общих географических названий объединенных компонентом значения 
settlement. В статье определенно основные типы 'settlement' номинаций, а привлечение количественного 
и корпусного анализов способствует выявлению корреляции ядерных и периферийных компонентов 

значения 'settlement' номинаций в структуре дискурса. 

Ключевые слова: семантическая структура, корпусная лингвистика, лексема, номинация, ядерный 
компонент, периферийный компонент. 

Kolisnychenko T. V. Types of 'Settlement' Nominations. 

The topicality of our investigation is motivated by the necessity of an integral description of the territorial units 
in the Global English Language and discourse that is essential in ranking the territorial nominations and the 

objective English-Ukrainian translation. 
In the focus of our investigation there is the territorial nominations related by the common component settlement 

in English. 
The componential analysis revealed the semantic structure of the lexeme settlement in English through the 

dictionary definition analysis; the meaning components were singled out; the framework including meaning 
components was modeled. 

Some issues of area type division are presented in the article. Traditionally there are four area types: urban 
area, peri-urban area, rural area, peri-rural area. We have subdivided the meaning components of the lexeme 
settlement in English by area types. The dictionary entries do not provide the peculiarities of the usage of the 

settlement nominations. 
The corpus-based approached helped to reveal the features of functional semantics of the settlement nominations 

in discourse. 
The quantitative analysis of the realization of meaning components in the discourse was introduced. By 

computer sampling from the corpus the Global Web-Based English 5 744 439 word forms were registered that 
nominate territorial units. The quantitative analysis highlighted the difference between actualization of the 

components of the lexeme settlement in dictionary entries and discourse. 
The discourse register causes a shift of the meaning component in the lexical meaning of settlement nominations 

and the Corpus-based approach gives a possibility to reveal semantic peculiarities of meaning shifts of 
settlement' nominations in the ''author’s'' context. 

Key words: semantic structure, corpus linguistics, lexeme, nomination, dominant component, peripheral 
component. 
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ФОНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДРАМАТУРГІЇ CЕМЮЕЛА БЕККЕТА (НА ПРИКЛАДІ П’ЄС 
''ЗВУКИ КРОКІВ'' І ''КІНЕЦЬ ГРИ'') 

Предметом статті є деякі фонологічні аспекти драматургії Семюела Беккета на прикладах п’єс ''Звуки 
кроків'' і ''Кінець гри''. Стаття визначає окремі принципи драматургії абсурдистського театру 

Беккета. У статті розглядається текстуальний та інтертекстуальний механізми розбудови драми та 
розкривається фонетична різнобарвність п’єс в беккетівському театрі з аналізом беккетівської 
концепції на предмет її імплікації у загальноєвропейському ''театрі абсурду''. Стаття є своєрідним 
порівняльним аналізом авторської концепції та загальноєвропейської беккетівської літературознавчої 
бази й осмисленням особливостей розвитку та трансформації абсурдистського проекту людини. 
Беккетівський драматургічний експеримент переглядає місце людини у всесвіті з позицій ''філософії 

життя'' та ''філософії екзистенціалізму''.  

Ключові слова: Беккет, драматургія абсурду, парадокс, філософії екзистенціалізму, фонологія. 

Постановка проблеми. Важливим питанням теоретичного осмислення драматургії Семюела Беккета 
є власний підхід до сценічного втілення п’єс. Драматург був досить відомим театральним пуританином в 
сенсі відповідності сценічного втілення п’єси. Виваженість найменших деталей та дотримання 
авторського слова становлять неабияку складність для інтерпретатора чи то режисера, бо за педантичною 
манерою письма та інсценізацією відкривається унікальна авторська доктрина, яка не має аналогів у 
минулому. Поштовхом до витворення самобутньої літературно-філософської концепції Беккета 
послугували головні тези ''філософії життя'' та ''філософії екзистенціалізму'', концепти яких широко 
представлені в його п’єсах. Беккетівський драматургічний експеримент переглядає місце людини у 
всесвіті, переоцінює основу картезіанських упереджень про те, що суб’єкт відокремлений від світу та 
інших (суб’єктів). Серед когорти закордонних літературознавців, які приділяють значну увагу 
фундаментальному дослідженню абсурду Беккета, тим самим створюючи широкий плацдарм для 
рецепції беккетівської концепції, слід згадати М. Есліна, Р. Федермана, Дж. Глетчера, Дж. Петера, 
Т. Стоппарда, А. Роб-Грій’є та ін. 

Мета статті – визначити принципи драматургії абсурдистського театру Беккета. Для досягнення цієї 
мети необхідно виконати такі завдання: 

 З’ясувати механізм розбудови абсурдистської п’єси. 
 Розкрити різнобарвність драми в беккетівському театрі. 
Якщо розділити складові англійської назви п’єси ''Звуки кроків'' (''Footfalls'') на самостійні одиниці, 

то, за аналогією з прикладом ''All that Fall'' (''Всі, що падають''), отримаємо ще одну звукову літанію 
''падінню''. На відміну від радіопостановки останньої, сценічний орієнтир ''Звуків кроків'' відкидає 
абстракцію на користь реального вражаючого образу головної героїні: крокуюча в самозабутті зліва 
направо вперед-назад жіноча фігура, немов би одна зі сонму дантівських прокажених, постає на 
нетривалу мить, щоб зникнути, не залишивши сліду. Її місія – змушувати глядача чути кроки, ''якими б 
слабкими ті не були''1 (тут і надалі пер. мій – О.К) [1]. Беккет лишається послідовним власним 
принципам і, попри відмову від абстрактної композиції, примушує покладатися на відчуття, бо, 
незважаючи на натуральність п’єси (в центрі – цілком реальна людина), освітлення сцени зводить 
нанівець спробу осягнення цілого, лишаючи глядачеві звукові фрагменти: ''світло тьмяне, найяскравіше 
освітлена підлога, менше – тіло, найменше – голова''2[1]. Драматург зосереджує нашу увагу саме на 
аудійній домінанті, – ритміці семи кроків уздовж освітленого вузького простору (''метр завширшки, 
трохи обабіч центру, праворуч від глядачів''3 [1]), який звужується та зменшується після кожного 
затемнення. Ані ніг, ані взуття, проте, розрізнити неможливо, бо ті сховані від погляду якоюсь зношеною 
сірою накидкою у повний зріст, що волочиться позаду при ходьбі. Як і в радіоп’єсі ''Всі, що падають'', 
саме звук (кроків), – а не фактична демонстрація людської анатомії, – позначає безкінечний час та 

 
1
  'hear the feet, however faint they fall' 

 
2
  'dim, strongest at floor level, less on body, least on head' 

 
3
  'width one metre, a little off centre audience right' 
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неосяжний простір. Крокування, ледве відчутне, натомість, фіксує лейтмотив гротескної рапсодії: 
''самого лише руху не достатньо''4[1].  

Акомпанементом до кроків героїні слугують людські голоси, що виринають з пітьми, промовляючи 
звідкись зверху, та слабкий, майже невловимий звук церковного дзвону: односкладовий, тричі 
повторюваний, загасаючи, дзвін композиційно ділить дію на три частини, затихання якого фокусує 
зімкнення часу, простору та світла в одній музичній каденції5[1]. Інформація, що передається, – 
фрагментарна, усічена; знання, що отримуються, – не категоріальні, умовні: окрім кроків та дзвону 
глядач чує власний голос героїні Мей та ще один низький жіночий голос, проте їх власників не видно, їх 
природа схована в суцільній темряві, де кожний факт перебуває в стані багатовекторної потенції до миті 
переходу в консонанс6[1], коли голоси дисонують.  

Двоголосся представлене у формі діалогу між Мей та голосом (певно, матері героїні) із абстрактної 
безодні. Перша частина п’єси своїм акцентом робить нестримне прохання Мей поспілкуватися з матір’ю, 
голос якої як пророк промовляє: ''Яким би глибоким не був сон, я почую тебе''7[1]. Можливо, сама 
героїня, як медіум, транслює діалог, який охоплює час минулий (материнський голос виринає, немов 
відгомін забутого) та час теперішній (канал драматизації діалогу відкритий в вимірі ''тут і тепер''). Злиття 
часів лише підтверджує парадоксальну беккетівську істину, що час ані йде, ані стоїть – він 
продовжується, як-от ритмічна хода героїні. Ілюзорність часу підсилюється, власне, марною спробою 
збагнути, чи діалог є частиною якоїсь давньої історії, чи той лише ввижається, а тому реальніший за 
дійсність. Голос веде нас у хибному напрямку, як раптом чується дзвін, стає темно, лишається звучати 
незбагненна фраза, що буде повторюватись наприкінці кожної умовної частини – ''прокручуючи все 
це''8[1]. Другий епізод – монологічний. Голос, який материнськи промовляв у химерному діалозі, 
лишається коментувати рухи Мей, збагачуючи аскетичний тон наративними деталями. ''Мій голос в її 
уяві''9[1], – декламує той, додаючи гротескних біографічних фактів з життя героїні, які, проте, 
неможливо перевірити: вона ''не виходила на двір з дитинства''10[1], вона ''зараз у старому будинку''11 [1]. 
Немов би передбачаючи слушні запитання глядачів, вокальне соло створює подібність до діалогу, 
запитуючи себе та відповідаючи в рамках обмеженого голосового регістру: ''Чи спить вона хоч іноді? 
Так, рідкими ночами, зовсім трошки, схиливши бідну голівоньку до стіни, краде трохи сну. Чи вона ще 
говорить? Так, рідкими ночами, коли уявить, що ніхто не може чути''12[1]. Голос сповіщає, що Мей 
намагається ''говорити не про те все, що є, а що було – все те''13[1]. Той самий голос, відповідаючи 
своєрідній беккетівській ''гумористичній'' концепції та його самоіронічній любові до каламбурів, має 
дивне почуття гумору, запрошуючи глядача звернути увагу, ''як вправно та кружляє'', коли героїня 
крокує туди-сюди, повертаючись навколо. Третя частина п’єси акцентує увагу знов на Мей та її 
сумбурній розповіді про Емі (анаграма Мей) та її матір, стару Міс Уїнтер, оповіді, що не вносить якоїсь 
прозорості, а лише гублячись у кроках під сірим лахміттям, веде до фіналу, коли дзвін стає ще тихішим, 
світло – тьмянішим, а кроки – нечутними. За п'ятнадцять секунд до завіси звук зникає разом із героїнею, 
якої просто ''тут немає''14[1]. Єдине, що присутнє – відсутність всього.  

                                                

П’єса лишає глядача із безліччю питань, які не мають, принаймні, однозначної відповіді: в яких 
родинних зв’язках перебувають голос та головна героїня; який їх вік; які з глосолалій героїні є 
автобіографічними; чому час та простір зменшуються, зникають; чи випадковими є референції до 
календарного року (весни – ім’я героїні Мей (''травень''), осені – ''якось пізно восени'', зими – ім’я міс 
Уінтер (''зима'')); чи гине Мей в кінці дії; і що можуть означати сентименти міс Уінтер по відношенню до 
Емі (''Що ти можеш означити, Емі, м’яко кажучи, що ти ймовірно можеш означати?''15[1])? Ці питання, 
як і відкритий фінал будь-якої п’єси Беккета,– незавершені, непереконливі, марні. Кожне з них 
ізольоване одне від одного незбагненним часом ходи: ''один два три чотири п’ять шість сім поворот 

 
4
  'the motion alone is not enough'    

5
  Каданс (фр. cadence – такт, розмір, ритм, темп) – музична, тональна завершеність.  

6
  Консонанс (лат. consonans – приголосний звук) – неточна, неповна рима, основана на збігові лише приголосних звуків, 
при цьому наголошені голосні дисонують.  
7
  'There is no sleep so deep I would not hear you there' 

8
  'revolving it all' 

9
  'my voice is in her mind' 

10
  'not been out since girlhood' 

11
  'the old home' 

12
  'Does she still sleep, it may be asked? Yes, some nights she does, in snatches, bows her poor head against the wall and snatches a 

little sleep ... Still speak? Yes, some nights she does, when she fancies none can hear.' 
13

  'She is trying to tell not how it is, but 'how it was': 'it all . . . It all.' 
14

  'not there' 
15

  'What do you mean, Amy, to put it mildly, what can you possibly mean, Amy, to put it mildly?' 
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навколо один два три чотири п’ять шість сім поворот навколо''16[1]. Лишається те, що зникло, але не 
забулося. Фрагментарність доводить глядачеві, що не існує якоїсь абсолютної істини, а є лише 
фрагменти абсолютного цілого, матеріалізованого та закарбованого в колективній свідомості через 
постійні повернення до одних ракурсів та звуків, чуттєвих образів та примарних голосів. П’єса зображує 
світ, що впав і розсипався на окремі частинки, і саме на них спрямовується увага драматурга, бо, попри 
мізерні розміри та власну аморфність, вони ввібрали щільність та складність людського досвіду, що 
звучить настільки ж чутно, як сценічні тиша та темрява, ''прокручуючи все це''.  

                                                

Лондонська постановка ''Кінця гри'' 1981 року американською трупою San Quentin Theatre Workshop, 
про яку згадує публіцист Лоуренс Шайнберг у мемуарах зустрічей з драматургом ''Екзорцизм Беккета''17, 
була напрочуд важливою в плані технічного забезпечення сценічної дії музичним'' супроводом. Та 
прискіпливість, догматичність Беккета, з якою він відшукував потрібний звуковий еквівалент для кожної 
репліки, доводить не пересічність та не випадковість появи кожного елементу. Притаманна драматургові 
мовна перфектність та композиційна досконалість мали б доповнюватися ідеальним (реалістичним) 
звуком, який би не лише супроводжував, але й гармонізував дію, надаючи їй ваги, об’єму, часового 
орієнтиру розімкненої дійсності. Пошукові відповідної звукової складової руху приділялася велика 
увага, її брак сприймався з сумом, а віднаходження – майже екзальтовано. Як зазначає біограф, під час 
перевірки Беккетом звучання тих чи інших речей, які могли б бути використані в п’єсі, той найбільше 
нагадував власних персонажів, невдоволених розмірами, кольорами, функціонуванням оточуючих їх 
предметів.  

Першою проблемою, з якою стикнувся сан-квентіновський театр під час постановки п’єси, була 
перебірливість драматурга (який був присутнім на кожній репетиції) стосовно інвентарю. Немов 
цитуючи власного героя Хамма, якому були потрібні величезні велосипедні колеса для свого інвалідного 
візка18[3], Беккет постійно нарікав, що їм необхідно знайти коляску виключно такого ж типу. Іншою 
перепоною була перкусійна тема п’єси. Під перкусією малася на увазі двочасна парна гармонія ''два 
стуки – два скрипи'', що повторювалася протягом дії: коли Нагг стукає по смітниковому баку Нелл, щоб 
розбудити ту, коли Хамм, постукуючи, промацує стіну на міць та, нарешті, коли Клов здіймається на дві 
сходинки драбиною зі специфічним скрипом взуття. Для Беккета ці звуки передавали, перш за все, 
музичний мотив – фундаментальну протяжність дії. Принципово важливим, в такому випадку, була їх 
властивість віддзеркалювати один одного, реверберуючи.  

Цікавим у звуковому навантаженні є значення власних імен чотирьох героїв п’єси. Автор самостійно 
роз’яснює їх символічну музичну природу: Нагг та Клов походять від noggle та clou, німецький та 
французький еквіваленти слова ''цвях'' відповідно, Нелл – від англійського цвяху (nail), а Хамм – усічена 
форма англійського hammer, ''молоток''. Вже зазначений домінуючий перкусійний мотив, таким чином, 
логічно обумовлений ще в передмові, коли звук власне передує дії. Музика для Беккета відіграє роль 
провідного референту. Не випадково той зазначає, що ''вона найвища форма мистецтва, бо ніколи не 
приречена бути зрозумілою''19. Його вказівки акторам часто підкріплювалися музичними термінами: 
''Більше емфази, це наростаючий темп. Що більшою будe швидкість в цьому моменті, тим більший ефект 
ми матимемо під час паузи''20. Або такий приклад, коли він коментує окрему мізансцену: ''Не програвай 
цю репліку занадто реалістично – пам’ятай: там ще звучить музика''21. Як і в будь-якій іншій 
беккетівській п’єсі, вимова в ''Кінці гри'' мінорно-декламативна. Мовна компресія досягається 
групуванням фраз в певні синтагматичні періоди, які промовляються по три до ряду, якщо репліки 
короткі, або по одному – для розвернутих складних речень,– із обов’язковою паузою в кінці обох 
періодів. Ця властивість впорядковувати та презентувати текст у рівних пропорціях наріжним робить 
саме поняття такту. Субординація між сегментами встановлюється загальним ритмом всієї п’єси. За такої 
технічно досконалої декламації кожний жест сприймається як звук, – парадоксальна форма беккетівської 
сценічної пунктуації.  

Драматург прагнув стилізувати діалог вимовою нарочито сухою, ідеально точною (із абсолютним 
збереженням артиклів, сполучників, дієслівних закінчень), щоб підкреслити театральність дії, самої 
реальності,– неспотвореної, до певної міри, але все ж таки відносної, відтвореної акторами на сцені, 
програвання якої і є їх судьба. Текст, натомість, дозволяє використовувати театральні конвенції, що 
зайвий раз нагадують глядачеві, що все відбувається саме на сцені: ''Дурень, ці слова мали б 

 
16

  'one two three four five six seven wheel one two three four five six seven  wheel' 
17

  Lawrence Shainberg 'Exorcising Beckett' 
18

  "We need a proper wheelchair!" Hamm cries. "With big wheels. Bicycle wheels!" 
19

  "The highest art form. It's never condemned to explicitness." 
20

  "More emphasis there ... it's a crescendo". "The more speed we get here, the more value we'll find in the pause." 
21

  "Don't play that line realistically. There's music there, you know." 
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промовлятися в сторону. Ніколи не чув про цей прийом?''22[3], – звертається до Клова Хамм, навмисно 
вживаючи театральний термін aside (репліка, яка вимовляється актором в сторону); або приклад 
останнього монологу Клова на краю сцени: ''Це те, що вони називають…піти геть''23[3], коли той вживає 
суто театральну ремарку exit (вихід актора зі сцени). В свою чергу, театральний блиск, мінімізований, – в 
жодному разі він не має сприйматися штучно, нав’язливо. Вся ця текстуальна багатоплановість, 
багатошаровість жестів, багатозначність трансформації реальності в театральну конвенцію якнайширше 
розкривають метод Беккета як драматурга.  

Як відмічали асистенти та й самі актори, поведінка Беккета, його рухи на репетиціях, манера раптово 
здіймати руки вгору та повільно, немов під водою, опускати донизу, зупиняти, малювати ритмічні 
частини нагадували дії диригенту, який керує оркестром. Його губи ворушилися, артикулюючи кожний 
рядок сценарію. Власне сама беккетівська режисура, як і текст, тяжіючи до редукції, спрямовувалася на 
знаходження всеохоплюючого звуку, який би був трансцендентним відносно значення, перевищував 
буквальне та концептуальне, щоб втілити на сцені конкретну миттєву реальність по той бік відомого, 
значення, що усвідомлювалося би глядачем, не покладаючись на інтелект, медитацію.  

Висновки. В статті з’ясований фонологічний механізм розбудови абсурдистської п’єси та розкрита 
фонетична різнобарвність драми в беккетівському театрі; текстуальний та інтертекстуальний прийоми 
розбудови такої концепції на предмет її імплікації у загальноєвропейському ''театрі абсурду'': своєрідним 
порівняльним аналізом авторської концепції та загальноєвропейської беккетівської літературознавчої 
бази й осмисленням особливостей розвитку, трансформації абсурдистського проекту людини; 
драматургічний експеримент, який переглядає місце людини у всесвіті з позицій ''філософії життя'' та 
''філософії екзистенціалізму''.  
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Коляда О. В. Фонологические особенности драматургии Семюела Беккета (на примере пьес ''Звуки 
шагов'' и ''Конец игры''). 

В статье исследуются некоторые аспекты драматургии Семюела Беккета в пьесах ''Звуки шагов'' и 
''Конец игры''. Статья определяет принцип драматургии абсурдистского театра Беккета, раскрывая 
механизм построения драмы с анализом авторской концепции на предмет её импликации в европейский 

''театр абсурда'' как проект человека во вселенной. В статье рассматриваются вопросы 
текстуальности и интертекстуальности в контексте композиции, и раскрывается фонетическая 

разноплановость и фиксация абсурдистских пьес Беккета. Статья представляет собой сравнительный 
анализ авторской концепции в корреляции с европейской традицией, переосмыслением особенностей 
развития и трансформации абсурдистского проекта человека. Беккетовский драматургический 

эксперимент пересматривает локацию человека во вселенной в соответствии с маркерами ''философии 
жизни'' и ''философии экзистенциализмa''.  

Ключевые слова: Беккет, драматургия абсурда, парадокс, философия экзистенциализма, фонология. 
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  "That's an aside, fool. Have you never heard an aside before?" 
23

  "This is what they call ... making an exit" 
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Koliada O. V. Peculiarities of Samuel Beckett’s Playwriting in ''Footfalls'' and ''Endgame'' Plays. 

The article offers a short review of a few examples of peculiarities in Samuel Beckett’s ''Footfalls'' and 
''Endgame'' plays. The article defines some dramatic principles of the theatre of the absurd and reveals a 
mechanism of the plays’ structures through their phonetic many-faceted nature as a project about human 

positioning in the Universe. Particularly there is an attempt to study certain beckettian peculiarities contextually 
and intertextually to test their implication in European theatre of the 2nd half of the 20tth century. Beckettian 

drama experiment revisits and reconsiders a place of man from the point of view of existential concepts and life-
affirming philosophy. Lawrence Shainberg's 'Exorcising Beckett' turns out to be a valid record about intertextual 
preferences and dogmatic restraints, in particular San Quentin Theatre Workshop of 1981. The performance in 

question defined importance of technical musical assistance of the stage action. An abstract thearte is in 
constant need of perfect linguistic and compositional structure, hence beckettian drama is always fixed on 

sounds which do not accompany but harmonize plot submitting it perspectives and dimensions on the broken 
reality. Simultaneously Beckett aspires for stylization of dialogue patterns via deliberately precise and concise 

speech (with even articles observed and preserved) in order to underline a theatrical nature of the action. A 
paradox of the performed action on stage via theatrical conventions is truly beckettian because according to the 

authorial conception the actors had to perform play as a part of their own fates, as the only possible reality 
whereas textual versatility and layering is plurality of realty. Linguistic compression is built by means of 

grouping phrases into syntactic clusters separated by pauses. This feature of ordering text into even proportions 
creates dramatic metre in ''Footfalls'' and ''Endgame'', whereas subordination between segments is 

accomplished by the very rhythm of plays. Such technically flawless declamation turns every movement into 
sound, a special paradoxical feature of beckettian scenic punctuation. Beckett as a stage director tends to 

reduction via concentrating on an overwhelming sound which nature is transcendental to catch elusive yet ever-
present reality.  

Key words: Beckett, theatre of absurd,intertextuality, paradox, staging.  
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДИСБАЛАНСУ У КОМУНІКАТИВНІЙ СИТУАЦІЇ: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Стаття присвячена дослідженню комунікативної ситуації, що характеризується порушенням 
психологічної рівноваги учасників спілкування. У роботі аналізується сутність амбівалентної 

психологічної опозиції "баланс : дисбаланс" в аспекті її актуалізації у комунікативному просторі. 
Розглянуто теоретичні особливості відображення психологічного благополуччя, психологічного 

здоров’я, психічного здоров’я, психологічної гармонії та динаміки психо-емоційного стану за допомогою 
комунікативних засобів під час інтеракції. 

Ключові слова: психологічний баланс / дисбаланс, психологічне благополуччя, психологічне здоров’я, 
психічне здоров’я, психологічна гармонія, соціальна гармонія, комунікативна ситуація. 

Постановка проблеми. Сучасна лінгвістична наука у дослідженні мови семіотичні зв’язки якої 
виходять за межі власної складної корелятивної системи функціонує в інтердисциплінарному просторі. 
Мовленнєва активність людини є лише верхівкою діяльнісного аспекту, який є свого роду 
самоманіфестацією людини у навколишньому світі, буттям особистості у соціальному і зовнішньому 
світі, її способом формування, вираження і актуалізації. Комунікаціє є лише одним із різновидів 
діяльності людини, яка спрямована на регуляцію навколишнього світу та суспільства відповідно власних 
потреб та прагматичних цілей. На даному етапі становлення науки про мови, у міжкультурному просторі 
зокрема, вчені цікавляться когнітивними механізмами вибору комунікативних засобів та формування на 
їх основі комунікативних тактик та стратегій. В основу таких досліджень лягають знання з комп’ютерної 
галузі (прикладна та комп’ютерна лінгвістика, корпусна лінгвістика), соціології (соціальна лінгвістика), 
простру філософії (філософія мови, загальна семантика, когнітивна лінгвістика), природознавчих наук 
(нейролінгвістика, перцептивна фонетика, артикуляційна фонетика) та психологічних досліджень 
(психолінгвітика) і т.д. Різноманітні психологічні та психічні стани й маніфестації людини вже є досить 
глибоко вивчені та проаналізовані з точки зору психології, проте механізми їх актуалізації у 
комунікативному просторі все ще залишаються відкритим питанням для лінгвістики, що і обумовлює 
актуальність нашої розвідки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням діяльнісного аспекту комунікативних 
ситуацій займались відомі вітчизняні та зарубіжні вчені. Інтеракційна сторона комунікативних засобів 
висвітлили Р. Барт, Ф. Берт, М. Бахтін, Дж. Мід та ін. Принципи впорядкування актуалізованого 
матеріалу ґрунтовно проаналізовані А. Загнітко, Ч. Морріс, Ч. Пірс, Е. Шейгал та ін. Значний вклад у 
збагачення концепції комунікації внесли Тьюн ван Дейк, Л. Вітгенштейн, Г. Почєпцов, Дж. Ліч, 
Е. Клюєв, Ф. Бацевич, А. Кібрик, В. Красних, І. Яковлєв Е. Селіванова, Н. Арутюнова та ін. Психологічні 
стани людини досліджені Н. М. Бредберном, Р. М. Райаном, Е. Дінером, А. Адлером, К. Г. Юнгом, 
Г. Олпортом, А. Маслоу, В. Врумом, М. Туган-барановським та ін. 

Метою нашої наукової розвідки є дослідження сутності психологічного дисбалансу людини через 
призму його актуалізації у комунікативній ситуації за допомогою комунікативних засобів та їх 
комбінації. Поставлена мета вимагає вирішення низки завдань: 

- дослідження сутності психологічного дисбалансу шляхом вивчення суміжних понять: 
психологічний баланс / дисбаланс, психологічне благополуччя, психологічне здоров’я, психічне 
здоров’я, психологічна гармонія соціальна гармонія, комунікативна ситуація; 

- теоретичний аналіз взаємозв’язку психологічного стану суб’єкта та застосовуваних ним 
вербальних та невербальних компонентів; 

- дослідження комунікативної ситуації психологічного дисбалансу як акту соціальної інтеракції 
незбалансованого типу. 

Предметом розвідки є сутність психологічного балансу / дисбалансу учасників комунікативної 
ситуації, а об’єктом – особливості актуалізації несприятливого психо-емоційного фону одного, 
декількох або усіх учасників комунікації в процесі комунікативної взаємодії. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження дискурсивного розгортання комунікативної ситуації 
руйнації психологічного балансу передбачає врахування комунікативної позиції і продуцента, і 
реципієнта повідомлення. Предмет вивчення обмежує фокус нашої уваги до сфери впливу реципієнта і 
дає підставу закріпити за ним суб’єктивний центр досліджуваної ситуації. Відтак перший компонент 
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опозиції "я / інший", яка становить вихідну точку діалогічності комунікації, позначає суб’єкта 
маніпулятивного впливу, а другий – об’єкта його маніпулювання.  

Для дослідження особливостей актуалізації комунікативної ситуації психологічного дисбалансу 
необхідно вивчити сутність понять "психологічний баланс" та "психологічний дисбаланс", а механізм їх 
формування та руйнації. Комунікативний напрямок нашого дослідження обумовлює вивчення 
психологічного балансу / дисбалансу через план його вираження учасником комунікації: як сукупність 
вербальних та / або невербальних комунікативних засобів, що застосовуються для експлікації емоційного 
та психічного напруження. В свою чергу, вербалізація психологічного дисбалансу також є засобом 
регуляції поведінки та свідомості партнера комунікації. 

Із поняттям психологічного балансу людини у його найширшому значенні тісно пов’язані поняття 
психологічного благополуччя та психологічного здоров’я. Психологічне благополуччя людини вперше 
привернуло до себе увагу вчених-позитивістів 20-х рр. XX ст. У своїх дослідженнях вони прийшли до 
висновку, що психологічне благополуччя людини визначається ступенем її суб’єктивної задоволеності 
власним життям [1]. Психологічне благополуччя людини вважалося фундаментальним елементом 
психологічного та психічного здоров’я, яке визначало якість соціального життя суб’єкта. В центрі 
дослідження психологічного благополуччя фігурувало поняття суб’єктивної самооцінки, а біологічне 
буття людини відокремили від її соціального аспекту як другорядне [2]. Варто зауважити, що 
найголовнішою вихідною точкою у вивченні психологічного благополуччя було поняття балансу як 
постійної взаємодії позитивного і негативного афектів, які є відображенням повсякденних подій у 
свідомості суб’єкта. Переважання позитивного афекту над негативним є показником психологічного 
благополуччя людини, і, навпаки, переважання негативного афекту над негативним є ознакою 
психологічно неблагополучної людини. Самі афекти між собою не пов’язані, а критерії їх визначення 
нечіткі і актуалізуються у кожному випадку індивідуально [3].  

Такий підхід став основою для гедоністичного підходу до вивчення психологічного благополуччя 
людини (найвідоміші представники Н. М. Бредберн, Е. Дінер, А. С. Вотермен). Інший підхід – 
евдемоністичний, базується на здатності людини до саморозвитку, що дозволяє їй досягти стану гармонії 
(балансу). Подальший аналіз психологічного благополуччя дозволив виокремити показники 
функціонування особистості: самоприйняття, позитивні стосунки з оточуючими, автономія, управління 
середовищем, цілі в житті, особистісний ріст, компетентність, зв’язки з іншими, що з часом лягли в 
основу різних методів психотерапії та опитувальних анкет [3]. З огляду на це, ми можемо зробити 
висновок, що здатність суб’єкта управляти середовищем, взаємодіяти з іншими людьми (на 
комунікативному рівні зокрема) та досягати цілі є запорукою психологічного благополуччя. Втрата такої 
здатності за будь-яких умов перешкоджає людині досягнути переслідуваної мети і, таким чином, 
призводить до її виходу зі стану психологічного комфорту, що на практиці реалізується шляхом 
актуалізації психо-емоційної динаміки у неуспішній комунікативній ситуації. 

Сучасні дослідники розглядають психологічне благополуччя як суб’єктивно актуалізовану цілісність 
особистісних переживань стосовно ступеня задоволеності власним життям із його актуально-наявними 
та потенційно-існуючими біологічними та соціальними аспектами [2]. У дослідженні психологічного 
благополуччя людини ключовим є фактор часу: це зріз актуальної суб’єктивної оцінки життя в 
конкретний момент (оцінка ступеня самореалізації), що актуалізується шляхом психо-емоційних 
процесів (щастя, сльози, депресія, піднесений настрій, пригнічений настрій, комунікабельність, 
відстороненість і т. д.).  

Психологічне здоров’я, або особистісне здоров’я як динамічна рівновага людини із навколишнім 
природним і соціальним середовищем є обов’язковою умовою психологічного благополуччя людини. 
Вивченням аспектів та факторів психологічного здоров’я в усіх його проявах займались багаточисленні 
науковці. А. Адлер, як один із критерії психологічно здорової людини, виділив ступінь вираження 
соціального інтересу. Він стверджував, що психологічно здоровою може бути лише та особистість, яка 
приймає участь у соціальному житті та піклується про психологічне та біологічне здоров’я інших [4]. 
К. Юнг довів, що психологічно здорова особистість – це інтегрована цілісність різнонаправлених, часто 
амбівалентних тенденцій; якщо процес інтеграції або "індивідуації" успішний, то людина відчуває 
єднання, гармонію і цілісність власної особистості [5]. Г. Олпорт визначає психологічно здорову 
особистість через її характеристики: різнобічний розвиток, самокритичність, соціальна активність, 
емоційне здоров’я, самоприйняття, самопізнання, об’єктивність світосприймання та цілісна філософія 
життя [6]. Для А. Маслоу психологічно здорова особистість здатна до самореалізації та самоактуалізації 
власних якостей [7].  

Інтегральною складовою психологічного здоров’я є психічне здоров’я, кількість критеріїв якого у 
різних вчених сягає від трьох до п’ятнадцяти [3], які можна генералізувати як критерії фізіологічного, 
психологічного і соціального планів. Особливий інтерес для нашого дослідження представляють критерії 
"відповідність психічних і фізичних реакцій силі і частоті зовнішніх подразників", "детермінованість 
психічних явищ і їх впорядкованість" та "ідентичність реакції в однотипних ситуаціях". Ці критерії 
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відображають актуальний стан психо-емоційного фону особистості в конкретний момент у порівнянні з 
іншими часовими відрізками у схожих ситуаціях. Якщо перенестись у площину комунікації, то психо-
емоційний стан людини (у нашому випадку – учасника комунікації) актуалізуватиметься у 
комунікативній ситуації та характеризуватиметься застосуванням певних комунікативних засобів – як 
інструменту відображення психо-емоційної динаміки на даний момент. Такі комунікативні засоби 
свідчитимуть про інтенсивність та детермінованість реакції комуніканта відповідно силі і частоті 
зовнішнього подразника (тут – іншого учасника спілкування), а порівняльний аналіз їх застосування у 
різних комунікативних ситуаціях в межах певного проміжку часу дозволить зробити висновок про 
збереження ідентичності психічних реакцій: якщо актуалізована комунікативними засобами психічна 
реакція комуніканта у даній комунікативній ситуації є відхиленням від його нормальної мовленнєвої 
поведінки, то й сама комунікативна ситуація характеризуватиметься як девіантна (у нашому випадку – 
комунікативна ситуація психологічного дисбалансу). 

Психічне здоров’я як детермінанта психологічного здоров’я, а тому і психологічного балансу 
людини, розглядається не у потенції та відокремлено у кожному випадку, а в актуально існуючих 
соціально-інтегрованих ситуаціях. Так, Лабунська В. А. психічне здоров’я виділяє як оду з інтегральних 
характеристик особистості, пов’язану з її внутрішнім світом і з усім різноманіттям взаємозв’язків 
людини з навколишнім світом, а основним показником психічного здоров’я виступає її внутрішня 
цілісність і узгодженість структурних компонентів, гармонійне включення в соціум та прагнення до 
самоактуалізації [8]. Важливу частину психічного здоров’я серед інших складають соціальна поведінка 
та міжособистісні стосунки [9]. У дослідженні актуалізації психологічного дисбалансу в комунікативній 
ситуації аспект соціальної комунікативної інтеракції як реальне відображення психічного, а таким чином 
і психологічного стану комуніканта відіграє важливу роль. Саме в процесі спілкування як акту соціальної 
поведінки, як відображення міжособистісних стосунків та спроби реалізації власних інтенцій на шляху 
до самореалізації, суб’єкт актуалізує свій психо-емоційний стан та його зміни, що у комунікативній 
ситуації реалізується завдяки застосуванню ним спеціальних комбінацій комунікативних засобів. 

Психологічний дисбаланс часто пов’язують та корелюють з психологічною гармонією. Пазеков Є. В. 
та Пазекова Г. В. стверджують, що психологічна гармонія розуміється як оптимальна співрозмірність, 
узгодженість психологічних характеристик людини одна з одною та з будь-якими проявами зовнішнього 
середовища [10: 3401]. Вчені розглядають психологічну гармонію глобально в аспекті психологічного 
здоров’я як оптимального поєднання певних характеристик на протязі усього життя. В межах нашого 
дослідження фокус нашої уваги звужується до конкретної одиничної комунікативної ситуації, тому 
психологічну гармонію або баланс ми розглядаємо як оптимальне поєднання та узгоджене 
функціонування психологічних характеристик людини у момент спілкування. Психологічна гармонія 
(баланс або рівновага) учасника комунікації є суб’єктивним феноменом, що безпосередньо впливає на 
розвиток комунікативної ситуації за участю даного учасника та досягнення ним переслідуваних 
прагматичних цілей. Зовнішня гармонія є безпосередньою проекцією внутрішньої психологічної гармонії 
і проявляється у вигляді оптимального поєднання та співпраці когнітивної, емоційної та поведінкової 
сфер. Психологічний баланс індивіда виступає як внутрішня гармонія, що актуалізується зокрема і в 
комунікативній ситуації. Втрата внутрішньої гармонії або балансу призводить до відображення даного 
стану у комунікативній ситуації за допомогою вербальних та невербальних компонентів. Взаємодія 
амбівалентних сторін особистості знаходить своє відображення у формі специфічних комбінацій мовних 
засобів під час комунікації. 

Будь-яка комунікативна ситуація є актом соціальної інтеракції, який передбачає взаємовплив та 
взаєморегуляцію учасників комунікації. Комунікативна ситуація психологічного дисбалансу 
розглядається нами як така, яка характеризується втратою психологічного балансу одним, декількома 
або усіма учасниками, що актуалізується комунікативними засобами вербального та невербального 
характеру. З огляду на це доцільним видається дослідити поняття балансу / дисбалансу в світлі 
соціальної взаємодії. Популярною є теорія балансу Фріца Хайдера, де баланс – це гармонія когнітивної 
організації та емоційного прояву, а стан дисбалансу викликає напруження, направлене на відновлення 
балансу.  

Він виокремлює три компоненти соціальної ситуації як сукупності елементів (людей та об’єктів) і 
відносин між ними: суб’єкт 1 – суб’єкт 2 – об’єкт разом із стосунками між ними. Об’єкт при цьому 
розуміється досить широко: це може бути процес, річ, явище, група людей, ідея і т.д. Стосунки всередині 
тріади можуть бути позитивні або негативні. Вважається, що соціальна ситуація із позитивними 
стосунками всередині тріади є збалансованою, а з негативними – незбалансованою. За Хайдером, 
ситуація дисбалансу викликає в її учасників почуття дискомфорту і потребу перетворити її у ситуацію 
балансу [9].  

Однією з потреб людини є потреба в психологічній гармонії, тобто в балансі, зокрема в гармонізації 
особистих якостей. Визначальним є те, що потреба в гармонії завжди мимовільна, але усвідомлена, що 
неодноразово відмічалось вченими (У. Мак-Дауголом, А. Маслоу, Г. А. Мюрреєм). Вони розглядають 
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психологічну гармонію як самокеровану систему психологічної організації і функціонування індивіда 
[6: 225]. Дана потреба є такою ж базовою та фундаментальною як і решта потреб. Потреба в 
психологічній гармонії проявляється як характерний потяг людини до "самодобудовування" – 
максимально-можливого перетворення себе та свого життя в стан, найближчий за своїми 
характеристиками до стану первісної гармонії як архетипу колективного неусвідомленого [8: 153]. Це 
обумовлено природним почуттям самонедостатності людини – усвідомленням своєї незавершеності, 
неповноцінності та неповноти існування. А з огляду на те, що потреба в удосконаленні та гармонізації є 
постійною, тому особистість чинить постійний сплив на навколишнє середовище, яке, в свою чергу, 
впливає на особистість [5: 154], тому процес гармонізації особистості безкінечний, а потребу в гармонії 
або балансі (зокрема психологічному) неможливо задовольнити. Ряд сучасних дослідників, зокрема 
Барсенева Т. П. розглядають гармонію суб’єктивного світу людини, тобто як суб’єктивний феномен. 
Дослідниця зазначає, що людина відчуває потребу в гармонії (іншими словами – у балансі) і прагне до 
неї усе своє життя у зв’язку з тим, що сприймає своє існування через сукупність "потужних дисонансів" 
(протиріч). Вирішальним є те, що стан гармонії як взаємодії специфічного набору компонентів не є 
статичним, а динамічним суб’єктивним процесом синтезу стійкості та змінності. Зазначений процес 
скеровується суб’єктом таким чином, щоб досягнути певної переслідуваної у даний момент мети [2]. 
Якщо перенестись у площину комунікації, то нездатність особистості досягнути стану балансу або 
гармонії з самою собою або з навколишнім середовищем також виступає як тригер для втрати 
психологічної рівноваги в межах конкретної комунікативної ситуації та вираження свого психо-
емоційного стану за допомогою спеціальних комунікативних засобів. 

Потреба людей у соціальній ситуацій балансу знаходить своє відображення у житті у рекламі, в якій 
відомі люди демонструють своє захоплення стосовно певного об’єкта. Сутність такої реклами полягає в 
тому, що рекламодавець апелює до позитивного ставлення загалу до задіяної популярної людини, що 
змушує загал позитивно відноситись і до рекламованого продукту. На противагу, якщо продукт 
рекламуватиме особа, яка викликає негативне ставлення у оточуючих, то і сам продукт отримає 
негативне відношення зі сторони загалу. Це відбувається і у випадку з комунікативною ситуацією: 
психологічний дисбаланс виникає у випадку негативного відношення учасника спілкування (суб’єкта 1) 
до партнера по спілкуванню (суб’єкта 2) або до об’єкта (комунікативні засоби, що застосовуються у 
даній комунікативній ситуації, успішність / неуспішність комунікації, досягнення / недосягнення 
прагматичної мети і т.д.). Згідно цієї теорії соціального балансу Хайдера, дисбаланс виникає і у випадку 
неочікуваної поведінки зі сторони суб’єкта 2, що викликає потребу у суб’єкта 1 до врегулювання 
ситуації до настання стану балансу або виходу із неї. Проектуючи це твердження на комунікативну 
ситуацію ми можемо зробити висновок, що динаміка психо-емоційного стану комуніканта зміниться і у 
випадку застосування партнером неочікуваних або непередбачених комунікативних засобів 
(нехарактерних для такого типу спілкування).  

Іншою стороною актуалізації психологічного балансу / дисбалансу є емоційний баланс. Розуміння 
поняття емоційного балансу є важливим для нашого дослідження у зв’язку з тим, що саме 
матеріалізовані у вигляді комунікативних засобів індивідуальні емоційні якості учасника інтеракції 
впливають на виникнення та розвиток комунікативної ситуації психологічного дисбалансу. 
Емоціональний баланс розглядається як зміна експлікованих якостей особистості у порівнянні з 
вихідним станом [10]. Емоціональний баланс виступає вторинним щодо психологічного, тому що 
психологічний дисбаланс викликає коливання амплітуди динамічних показників психо-емоційного фону 
особистості (у нашому випадку – учасника комунікативної ситуації). 

У межах нашого дослідження комунікативна ситуація виступає сукупністю, яка характеризується 
співвідношенням прагматичних цілей учасників спілкування та засобами їх досягнення. Конфлікт 
прагматичних цілей може призвести до особливого (агресія, неввічливість, сарказм) застосування 
учасниками комунікації специфічних комунікативних компонентів вербального (стилістично-забарвлена 
лексика) або невербального (міміка, нецензурні жести, завдання фізичної шкоди) характеру, що 
призводить до виходу адресанта зі стану гармонії і проявляється як руйнація психо-емоційного балансу. 

Відповідно, недосягнення цієї мети призводить до виходу суб’єкту зі стану гармонії (балансу), а 
внутрішні зв’язки та взаємовідношення отримують новий зовнішній прояв, який називається ситуацією 
дисбалансу. Якщо перенести таке трактування поняття гармонії як синонімічної балансу в площину 
комунікації, то можна стверджувати що комунікативна ситуація, що характеризується руйнацією 
психологічного балансу її учасників має двопланову природу: внутрішній план – це психо-емоційний 
стан людини, а зовнішній – вираження цих емоцій за допомогою комунікативних засобів емфатичного 
характеру. 

Здійснений аналіз дозволяє зробити наступні висновки: психологічний дисбаланс людини 
есплікується як зміна динамічних показників психо-емоційного фону несприятливого характеру і є таким 
станом, який безпосередньо залежить від психологічного благополуччя, психологічного здоров’я, 
психічного здоров’я, психологічної гармонії та соціальних взаємозв’язків. З огляду на це видається 
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можливим підсумувати, що комунікативна ситуація психологічного дисбалансу – це актуалізований за 
допомогою спеціальних комунікативних засобів психо-емоційний стан її учасників у конкретний 
момент. 

Перспективою подальшої наукової розвідки виступає теоретичне дослідження семантичного 
обсягу опозиції понять "баланс : дисбаланс", аналіз механізмів виокремлення комунікативної ситуації 
психологічного дисбалансу із контексту, а також практичне дослідження комунікативних засобів 
актуалізації психологічного дисбалансу та їх класифікація відповідно конкретних критеріїв.  
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Кондратюк И. Б. Актуализация психологического дисбаланса в коммуникативной ситуации: 
теоретический аспект. 

Статья посвящена исследованию коммуникативной ситуации, которая характеризуется нарушением 
психологического равновесия участников общения. В работе анализируется сущность амбивалентной 

психологической оппозиции "баланс: дисбаланс" в аспекте ее актуализации в коммуникативном 
пространстве. Рассмотрены теоретические особенности экспликации психологического благополучия, 

психологического здоровья, психического здоровья, психологической гармонии и динами психо-
эмоционального состояния при помощи коммуникативных средств во время интеракции. 

Ключевые слова: психологический баланс / дисбаланс, психологическое благополучие, психологическое 
здоровье, психологическая гармония, социальная гармония, коммуникативная ситуация. 

Kondratiuk I. B. The Psychological Imbalance Actualization in the Communicative Situation: Theoretical 
Aspect. 

Modern Linguistics is known for numerous scientific studies devoted to different aspects of communication such 
as: the very notion and concept of communication, structural constitutes of communication process, links 

between communication and other sciences, etc. Famous native and foreign scientists have already thoroughly 
analyzed the fundamentals of the communicative process and its formation mechanisms and instruments. 
Similarly psychologists have already presented their reasonable thoughts on the topics of psychological 

prosperity, psychological and psychic health, psychologically harmonious person and social harmony. But the 
problem of the way the psychological state (imbalance in particular) actualizes in the communicative situation 

still remains unsolved, which determines the value of the article. 
The paper is devoted to the problem of the communicative situation investigation, which is characterized by the 
psychological imbalance. The notion of psychological imbalance is closely interconnected with the notions of 

psychological prosperity of a person (which is viewed as subjectively actualized entity of personal experience), 
psychological health (the integrated entity of ambivalent aspect of a person represented in the form of social 

activity), psychic health (the psycho-emotional harmonious state which helps a person to be socialized and self-
fulfilled), social balance (as harmonious social interaction) and emotional balance (as the dynamic index of the 
intensity of person's perception of the environment and surrounding people). At the crossroads of these notions 
we can define the communicative situation of psychological imbalance as the change of the psycho-emotional 
dynamic index amplitude showing the communicant`s intensive response to the environment and surrounding 

people in the form of special communicative means. 

Key words: psychological balance / imbalance, psychological prosperity, psychological health, psychic health, 
psychological harmony, social harmony, communicative situation.  
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СИМВОЛІКА НАЙМЕНУВАНЬ ШТУЧНИХ ВИРОБІВ У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ 
УКРАЇНСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ 

Стаття присвячена актуальному питанню дослідження національно-мовних специфіки фразеологічних 
одиниць. У ході дослідження були розглянуті сталі вирази, компонентом яких є номінації артефактів на 
позначення різних видів штучних виробів, що мають символічне значення. Лінгвістична розвідка дала 

змогу провести порівняльний аналіз символічних значень найменувань артефактів у складі 
фразеологізмів та встановити подібності та відмінності у мовній картині світу зазначених мов. 

Ключові слова: найменування, символічне значення, артефакт, вираз, висловлювання. 

Кожній мові притаманний свій власний символярій, що функціонує певним чином. Так, у ході 
дослідження символічних значень назв артефактів в українській, німецькій та англійській мовах було 
виявлено, що більшість найменувань предметів є складниками фразеологічних одиниць. Отже, можна 
розглядати фразеологізацію – як один з механізмів набуття назвами артефактів символічного 
прочитання. Фразеологізацією називають "процес творення стійких, невільних сполучень слів, 
поступового набуття вільносинтаксичними прототипами категоріальних ознак фразеологізмів". Як 
зазначається у "Енциклопедії української мови", фразеологізація є мовно-історичним явищем, оскільки 
будь-який фразеологізм сучасної мови виник внаслідок тривалого семасіологічного розвитку та 
закріплення у мові народів стійких і відтворюваних словесних комплексів, які співвідносяться зі 
сполученнями або реченнями [1: 770]. Фразеологізм – це семантично пов’язані сполучення слів та 
речень, які, на відміну від подібних до них за формою синтаксичних структур, не виникають у процесі 
мовлення відповідно до загальних закономірностей поєднання лексем, а відтворюються у мовленні у 
фіксованому відношенні семантичної структури та визначеного лексико-граматичного складу [2]. Таким 
чином, фразеологічна одиниця – це стійке словосполучення, що вживається у мові як єдине ціле. До 
таких сталих висловлювань можна віднести ідіоми, приказки, прислів’я, крилаті вирази тощо. 
Основними ознаками фразеологічних одиниць є переосмислення, стійкість та відтворюваність. 
Переосмислення сталого словосполучення найчастіше відбувається шляхом одного з видів тропу – 
метафори чи метонімії. 

Серед останніх робіт, що присвячені дослідженню символів у фразеологічних системах, треба 
відзначити дисертацію О. Левченко. Дослідниця розглядає символ як вербальний предметний знак, який 
утворений шляхом метафори чи метонімії. Зв'язок символу з абстрактним позначуваним виступає 
стійким у певному лінгвокультурному просторі. О. Левченко зауважує, що символ модифікує значення 
фразеологізму. За словами дослідниці, об’єкт набуває символічного прочитання на основі метафори чи 
метонімії, а потім цей символ стає елементом процесу фразеологізації [3: 21]. Фразеологія, як наука, 
вивчає специфіку фразеологічних одиниць як знаків вторинної номінації, їх значення, структуру тощо. 
Важливим завданням провідної науки залишається дослідження національно-мовної своєрідності 
фразеологічних систем, оскільки кожна мова характеризується неповторністю плану вираження і таким 
чином фіксує національний колорит мови [4: 292]. Актуальність роботи визначається антропологічною 
спрямованістю сучасного мовознавства, а питання фразеологізації до сьогодні залишається актуальним 
та цікавим для дослідження. Метою статті є дослідження фразеологічних одиниць української, німецької 
та англійської мов з компонентами назв артефактів та їх порівняльний аналіз, що дасть змогу встановити 
подібності та відмінності у мовній картині світу зазначених мов та зробити певні висновки. Наукова 
новизна зумовлена змістом поставленого завдання та тактикою його розв’язання. Результати 
дослідження дадуть змогу поглибити теоретичні знання щодо проблеми фразеологізації. Опрацьований 
фактичний матеріал може бути використаний при укладанні словника фразеологізмів української, 
німецької та англійської мов.  

Для нашої розвідки ми обрали тематичну групу номінацій артефактів на позначення різних видів 
штучних виробів. Основне завдання статті вбачаємо у визначенні символічних значень найменувань 
артефактів, що входять до складу сталих виразів, виявленні їх подібностей та відмінностей у 
досліджуваних мовах та аналізі отриманих результатів. 

Цікавим вербальним символом у досліджуваних мовах виступає номінація маска / нім. die Maske / 
англ. mask, яка символізує прихованість, таємницю: пор. укр. зривати / зірвати маску (викривати когось, 
показуючи справжню сутність когось, чогось), носити маску (приховувати свою справжню сутність), 
скидати маску (виявляти свою справжню сутність) [5: 4: 637]; нім. j-m die Maske vom Gesicht (ab)reißen 
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/ j-m die Maske herunterreißen "зірвати маску", die Maske fallen lassen / die Maske lüften / von sich werfen / 
abwerfen "скинути з себе маску" [6: 2: 45]; англ. to put on / wear a mask "придурюватися", to throw off / pull 
off / drop a mask "зкинути маску" [7]. Механізмом трансформації назви артефакту у названі символи є 
метафоричне перенесення, оскільки в його основі подібність за функцією "приховати щось". 

Вербальним символом багатства, наживи виступає у досліджуваних мовах номінація гроші / нім. das 
Geld / англ. money. Лінгвокогнітивним механізмом даної модифікації є метонімічне перенесення, 
оскільки гроші визначають міру багатства, тобто виступають його складовою частиною. Наведемо 
приклади: укр. гребти / загрібати гроші лопатою "дуже швидко багатіти, наживатися" [5: 2: 177]; нім. 
jemand hat klotziges Geld / klotzig viel Geld / klotzige Gelder "грошей кури не клюють" [6: 1: 388], aus / bei 
etwas Geld herausschlagen "наживати гроші", Geld machen "загрібати гроші", Geld scheffeln / das Geld in 
vollen Scheffeln (scheffelweise) einheimsen "загрібати гроші лопатою", auf sein Geld pochen "хизуватися 
своїм багатством", (gut) bei Geld sein "бути при грошах", jemand schwimmt / erstickt / wühlt im Geld, jemand 
stinkt nach Geld, jemand hat Geld wie Heu "у кого-небудь грошей кури не клюють", zu Geld kommen 
"розбагатіти", je mehr Geld, desto mehr Sorgen "чим більше грошей, тим більше турбот", was bedeutet 
schon Geld gegenüber einem herzlichen Einvernehmen in der Familie "нащо й клад, коли в сім'ї лад", Geld 
allein macht nicht glücklich "не в грошах щастя", besser ohne Geld denn ohne Freunde "вірний приятель – то 
найбільший скарб" [6: 1: 251–253]; англ. be in the money "мати чи виграти багато грошей"; money talks 
"багатство наділяє владою" [8]. 

У всіх досліджуваних мовах найменування хрест / нім. das Kreuz / англ. cross виступає символом 
страждань, випробувань, що реалізується у наступних виразах: пор. укр. важкий (тяжкий) хрест 
нести "переживати великі труднощі, незгоди; страждати" [5: 1: 277] нести [свій] хрест "терпляче 
переносити страждання, випробування долі" [5: 11: 139]; нім. man hat sein (liebes) Kreuz mit ihm, es ist ein 
Kreuz mit ihm "з ним справжня мука", jemandem ein Kreuz aufladen "примусити страждати кого-небудь", 
sein Kreuz auf sich nehmen / tragen "нести свій хрест" [9], англ. have a / one's cross to bear "нести свій 
хрест" [8]. Лінгвокогнітивним механізмом модифікації стала метонімічна транспозиція. Слід зазначити, 
що українська номінація має ще додаткові варіанти символічного значення. Так, у висловлюваннях 
вводити (ввести) в хрест "здійснювати обряд хрещення" [5: 1: 305], держати (тримати) до хреста 
дитину (дітей) "тримати дитину (дітей) під час обряду хрещення" [5: 11: 139], подержати до хреста 
"прийняти від купелі; охрестити" [5: 6: 739] найменування артефакту виступає символом хрещення, 
релігійного обряду "який відправляють над новонародженими або дорослими на знак прилучення їх до 
християнської церкви" [5: 11: 143]. Застарілим, але існуючим випадком символічного значення для 
українського найменування хрест є також смерть: присудити на хрест "засудити до страти через 
розп'яття на хресті", іти на хрест "іти на смерть" [5: 11: 139]. 

На увагу заслуговує також найменування сідло / нім. der Sattel / англ. saddle, яке у досліджуваних 
мовах символізує певну владу або посаду: пор. укр. вилетіти із сідла "втратити керівну посаду" 
[5: 9: 215]; нім. j-n aus dem Sattel heben / werfen "вибити з сідла кого-небудь", im Sattel bleiben, sich im 
Sattel halten "залишатися при владі", fest / sicher im Sattel sein / sitzen "міцно сидіти у сідлі" [6: 2: 153]; 
англ. to be in the saddle "володарювати"; to stay in the saddle "утриматися у сідлі" [8]. Лінгвокогнітивним 
механізмом трансформації послугувала метонімічна транспозиція. 

Символічне значення влади, володарювання має також вербальний символ скіпетр / нім. das Zepter / 
англ. sceptre. Приклади сталих виразів є підтвердженням символічного прочитання у мовах: пор. укр. під 
скіпетром "під владою кого-небудь" [5: 9: 270]; нім. das Zepter führen / schwingen "правити, керувати" 
[9]; das Zepter aus der Hand geben "передати керівництво"; das Zepter in die Hand nehmen "стати 
володарем"; das Zepter in der Hand halten / haben "мати владу"; mit eisernem Zepter regieren / herrschen 
"дуже суворо керувати"; jemandem das Zepter aus der Hand nehmen "позбавити когось влади" [10]; англ. to 
wield the sceptre "володарювати" [7]. У даному випадку метонімічна транспозиція стала 
лінгвокогнітивним механізмом трансформації назви артефакту у символ. 

Номінація на позначення артефакту нім. der Schirm "парасолька" / англ. umbrella символізує захист. 
Така символіка простежується у висловлюваннях: нім. unter j-s Schirm "під чиїм-небудь захистом" та j-s 
Schirm und Schutz sein "бути чиїм-небудь захисником" [6: 2: 163]; англ. under the umbrella "під 
захистом" [7]. В українській мові не було зафіксовано сталого виразу з даним найменуванням. 
Передумовою виникнення метафоричного перенесення є подібність за функцією ''захищати", оскільки 
найменуванням позначається Gegenstand, der Schutz vor etw. bietet "предмет, що забезпечує захист" [9].  

У німецькій мові найменування артефакту der Kasten "ящик" має безеквівалентне символічне 
значення символізує – розум, що актуалізується у наступних висловлюваннях: viel / etwas auf dem Kasten 
haben "добре мізкувати"; nicht alle auf dem Kasten haben "бути несповна розуму"; wenig auf / in dem Kasten 
haben "бути нерозумною людиною" [6: 1: 372]. Трансформація назви артефакту у символ відбулась 
шляхом метафоричного перенесення в основі якого подібність за ознакою "місткості". Номінація der 
Kasten служить для позначення предмету, що використовується "zum Aufbewahren" "для зберігання 
чогось". Отже, наповнений або пустий артефакт уподібнюється якості розуму. Наведемо приклади: … 
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wer wirklich was kann, etwas auf dem Kasten hat, sozusagen, der kommt natürlich durch…(J. Brezan), Warum 
ist sie so ausfällig geworden? Sie hat wohl nicht alle auf dem Kasten! (W. Friederich) [6: 1: 372]. 

Номінація артефакту на позначення шпильки символізує абстрактні поняття зауваження та 
хвилювання. Дані символічні значення не є рівнозначними та є характерними лише для української мови. 
Трансформація найменування у символ відбулась шляхом метафоричної транспозиції, в основі якої – 
подібність за ознакою "колючість", адже ущипливе слово діє на людину як колючий предмет та викликає 
хвилювання. Символічні значення реалізуються у висловах пускати шпильку "робити єхидне 
зауваження" [5: 8: 392], підпускати (підпустити) шпильку "говорити ущипливі слова" [5: 6: 488], як на 
шпильках сидіти "хвилюватися, виявляючи неспокій, нетерпіння", як на шпильки посадити "заставити 
хвилюватися, відчувати тривогу" [5: 11: 521].  

Під час дослідження було зафіксоване безеквівалентне символічне значення халепа для німецького 
найменування die Tinte "чорнила", що актуалізується у наступних висловлюваннях: aus der Tinte fischen 
"допомогти кому-небудь вийти із скрутного становища"; (schön) in die Tinte geraten "ускочити в халепу"; 
jemanden in die Tinte reiten "поставити кого-небудь у скрутне становище"; jemanden in der Tinte (sitzen) 
lassen "залишити в біді кого-небудь"; (schön) in der (dicken) Tinte sitzen "бути у скрутному становищі" 
[6: 2: 247–248]. Механізмом трансформації назви артефакту у символ стало метонімічне перенесення. 

Під час дослідження були зафіксовані назви артефактів, що позначають вироби з тканин. Однією з 
таких номінацій є рушник, що має для українського народу особливе значення, оскільки предмет 
використовується у народних обрядах. У мові найменування є символом одруження: брати рушники 
(свататися) [5: 1: 228], готувати рушники / рушники дбати (готуватися заміж) [5: 2: 215], побрити / 
побрати рушники (посвататися) [5: 6: 624], подавати / подати рушники (дати згоду на одруження) 
[5: 6: 729], посилати / слати / послати за рушниками (посилати старостів до дівчини, жінки або її 
батьків, просячи згоди на шлюб) [5: 3: 305], присилати (прислати) (людей) за рушниками (заслати 
старостів) [5: 8: 16], вернутися з рушниками (засватати), ставати (стати) на рушнику (на рушники) 
(брати шлюб, одружуватися) [5: 8: 919]. У німецькій мові відповідна номінація das Handtuch виступає 
символом людини, що реалізується у словосполученнях: ein halbes / schmales / langes Handtuch (струнка 
людина) [10] та у вислові schlapp wie ein nasses Handtuch (бути безхарактерною людиною) [6: 1: 309]. 
Слід звернути увагу на денотативне значення лексеми у досліджуваних мовах. У німецькій мові 
найменування позначає "Tuch zum Abtrocknen der Hände, des Gesichts" шматок тканини для витирання 
рук, обличчя [10]. Цей ЛСВ значення притаманний і українській номінації, але є ще другий ЛСВ: ''шматок 
декоративної тканини з вишиваним або тканим орнаментом; традиційно використовується для 
оздоблення житла, в українських народних обрядах і т. ін.'' [5: 8: 919]. Даний ЛСВ є результатом багатої 
історії українського народу. На рушник ставали молоді у церкві під час вінчання. На тканину приймала 
баба-повитуха новонароджену дитину. При наявності у хаті небіжчика рушник вивішували біля вікна 
тощо. Більшість звичаїв збереглися до наших днів. Отже, обрядовість, притаманна українському етносу 
заклала основи для виникнення вербального символу. В обох мовах метонімічна транспозиція 
послугувала механізмом набуття назвою символічного значення. 

Таким чином можна зробити висновок, що символічні значення найменувань артефактів у 
досліджуваних мовах, що входять до складу фразеологізмів, характеризуються як схожістю, так і 
відмінністю. Це пов’язано з ментальними особливостями української, німецької та англійської 
етнокультури. Перспективним є залучення до дослідження найменувань артефактів з інших тематичних 
груп, що дасть змогу з’ясувати специфіку мовних картин світу. 
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Микитенко А. В. Символика наименований штучных изделий во фразеологических системах 
украинского, немецкого и английского языков. 

Статья посвящена актуальному вопросу исследования национально-языковой специфики 
фразеологических единиц. В ходе исследования были рассмотрены устойчивые выражения, 

компонентом которых являются номинации артефактов, обозначающие разные виды изделий, которые 
имеют символическое значение. Лингвистическая разведка позволила провести сравнительной анализ 
символичных значений наименований артефактов в составе фразеологизмов и установить сходства и 

различия в языковой картине мира указанных языков. 

Ключевые слова: наименование, символическое значение, артефакт, выражение, высказывание. 

Mykytenko A. V. Symbolism in Notifications of Artificial Products in Phraseological Systems of Ukrainian, 
German and English Languages. 

The article is devoted to the important task of studying the national-linguistic identity of phraseological systems, 
because every language is characterized by the uniqueness of the plan of expression and thus it sets the national 
coloring of the language. The urgency of the work is determined by the anthropological orientation of modern 
linguistics, and the issue of phraseologization to this day remains relevant and interesting for research. The 

purpose of the article is to study phraseological units of Ukrainian, German and English with components of the 
names of artifacts and their comparative analysis, which made it possible to establish the similarities and 
differences in linguistic world images of these languages. For the exploration, a thematic group of artifact 

denominations for naming various types of artificial products was chosen. Methods of analysis, synthesis and 
comparative method were used for the research. The results of the study showed that symbolical values of the 

names of artifacts in examined languages, which are part of the idiomatic expression, are characterized by both 
similarity and distinction. This is due to the mental features of Ukrainian, German and English ethnoculture. 

The processed factual material can be used when composing the dictionary of idiomatic expressions of 
Ukrainian, German and English languages. 

Key words: denomination, symbolic meaning, artifact, expression, statement. 
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МІФОЛОГІЧНА ОРНІТОЛОГІЯ В ПОЕЗІЇ С. ЧЕРКАСЕНКА 

У статті проаналізовано міфопоетичний аспект орнітологічних образів у поезії С. Черкасенка. Метою 
даного дослідження є проаналізувати орнітологічні міфологеми в поезії С. Черкасенка, звертаючись 

передовсім до образного рівня творів, використовуючи дослідження української та світової міфології. У 
статті подано докладний аналіз міфологеми птаха, узагальнено її значення для вираження авторської 

світоглядної позиції. Основна ідея нашої статті полягає в тому, щоб дослідити особливості 
авторського використання міфологічних образів птахів. 

Ключові слова: орнітологія, міфологема, образ птаха, символ, міфологія. 

Постановка проблеми. Одним із актуальних напрямків сучасного літературознавства визнається 
міфологічний аналіз художнього тексту. Основними поняттями міфоаналізу є міф, міфеми, міфологеми, 
міфообрази, міфологічні мотиви. 

Образ птаха присутній як і в древній міфології різних народів світу, так і в українському фольклорі. 
Погодимось із Т. Рязанцевою, що в літературі образ птахів наявний як в творчості європейських авторів, 
так і українських авторів, не змінюючи свого глибинного сенсу, "але з певними модифікаціями, що 
залежать від індивідуального бачення письменників, яке, своєю чергою, визначається особливостями 
доби й національної традиції. Це один із тих периферійних образів, які залишаються майже поза увагою 
дослідників, які згадують птахів здебільшого як складову зображення природи" [1: 550].  

Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. У свій час дослідженням 
міфопоетичного займалися: С. Аверінцев, Р. Барт, М. Еліаде, О. Коляда, О. Лосєв, Є. Мелитинський, 
В. Пропп, Л. Скупейко, Н. Слухай, В. Топоров та інші. Зокрема останнім часом проблемі дослідження 
міфологем у творчості С. Черкасенка присвячено наші публікації [2; 3]. Серед літературознавців, які 
досліджували орнітологічну проблему – О. Афанасьєв, Е. Мелетинський, В. Кононенко, Л. Мацько, 
А. Мойсієнко, М. Моклиця, Н. Пастух Т. Рязанцева, С. Саковець, В. Топоров, Л. Ушкалов, О. Селіванова, 
Н. Слухай, та інші. На думку В. Топорова, "птахи можуть бути божествами, деміургами, героями, 
перетвореними людьми, їздовими тваринами богів, шаманів, героїв; тотемними предками і т. ін. Вони 
виступають як особливі міфопоетичні класифікатори та символи божественної сутності, верху, неба, 
духу неба, сонця, грому, вітру, хмари, свободи, зростання, життя, родючості, достатку, підйому, 
сходження, натхнення, пророцтва, передбачення, зв'язку між космічними зонами душі, духу, 
життя" [4: 389 ].  

Поетична спадщина С. Черкасенка неодноразово була об’єктом досліджень В. Бойченка, 
О. Бабишкіна, Л. Дем'янівської, Л. Дякунова, С. Дяченко, Т. Жицької, Г. Калантаєвської, О. Мишанича, 
В. Погребенника, В. Школи та іншi. Ліричні твори письменника розглядалися О. Єременком, 
Н. Майбородою, О. Кузьмою, О. Романицею. Про міф, міфологічне в творчості поета частково 
зверталася лише О. Кузьма. Міфологема птаха в поезії Спиридона Черкасенка не досліджена, тому 
досліджуване питання наразі є особливо актуальним. 

Мета статті – проаналізувати орнітологічні міфологеми в поезії С. Черкасенка, звертаючись 
передовсім до образного рівня творів, використовуючи дослідження української та світової міфології. 
Досягнення цієї мети передбачає вирішення таких завдань: розглянути уявлення про птаха в різних 
міфологіях світу, здійснити міфопоетичний аналіз поезії С. Черкасенка та виявити основні варіанти 
міфологеми птаха в ліриці, дослідити особливості використання орнітологічних міфологем у поезії 
письменника. 

Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У творчості 
С. Черкасенка орнітологічна тематика посідає важливе місце. У контексті творчості поета птах є не 
просто образом, але й міфологемою, несвідомо взятою з міфології. У модерністській літературі ХХ 
століття міфологічна свідомість оперує пам'яттю всієї культури і всіх міфологій, тому розглянута 
міфологема може поєднувати в собі уявлення про птахів різних міфологій і різних культур. 

У міфопоетичних текстах різні тварини розподіляються відповідно з архаїчними уявленнями про 
тричленну вертикальну структуру світового простору. З його верхньою зоною – небесним світом – 
асоціюються образи птахів; із середнім – земним простором – копитні тварини, бджоли; а з нижньою 
зоною – підземним світом – гади, риби, миші і деякі інші тварини. У традиційній культурі за тим чи 
іншим птахом закріпився певний комплекс значень і характеристик [5: 461]. У народних уявленнях 
образи птахів часто сприймалися як посередники між світом людей і потойбічним світом. У міфології 
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слов’ян душу людини зображають у вигляді птаха. На думку В. Войтовича, в слов’янській міфології 
птахів поділяли на чистих (святих, добрих) та нечистих (злих, диявольських). До чистих відносили 
голуба, ластівку, жайворонка, журавля, лебедя, чайку та ін. До нечистих – ворона, галку, грака, сороку, 
шуліку, яструба, сову (сича, пугача), горобця та ін. У поезії С. Черкасенка простежується подане 
протиставлення. Образи птахів у його ліриці та ліро-епосі конкретизовані й названі за видовою 
належністю. До перших віднесемо солов’я, чайку, жайворонка; до других – сича, ворона, крука. До 
континууму античних фантастично-міфологічних істот, наділених крилами й здатністю літати віднесемо 
образи фенікса [6: 145], міфічного коня Пегаса [6: 218], музи в поезії "Моя муза" [6: 187], янголів – "Бліді 
янголи" [6: 218]. Так само активно зверталася до світових образів Одарка Романова в таких творах як 
"Народна легенда", "Лінг-Лун. Китайська легенда".  

У міфології янголів зображають у вигляді безтілесного духу з білосніжними крилами, позбавленого 
ознак статі і фізичних властивостей. Зазвичай вони надзвичайно гарні та світлі, оскільки янголи 
відображають Божественне світло. У вірші "Бліді янголи" автор звертається до традиційного образу 
ангелів, які злітають у небо: "А в плями газового сяйва / Злітають янголи бліді, / Веселі, молоді: / Їх лиця 
і уста, / Мов у ляльок, / Підфарблені, червоно-сині, – / Троянди крик на домовині... / А на чолі – / То 
капелюх чи з терну вінок? //" [6: 219]. За християнською традицією вважається, що ангел  вісник, який 
повідомляє людям про їхню швидку смерть. С Черкасенко зображає янголів не як посланців Бога, а як 
молодих юнаків, що загинули, яких не дочекалися матері. Ці юнаки стають янголами після смерті. Автор 
невипадково використовує мотив підняття в небо молодих, веселих хлопців, які залишають гамір нічного 
"проклятого" міста. Мотив підняття в небо описує В. Топоров як шлях вверх – на небо: "Якщо для богів, 
що живуть на небі, але беруть участь і в земних подіях, цей шлях не є дивним, то міфологічно 
зазначеним винятком є мотиви потрапляння на небо окремих людей (зазвичай за благочинний образ 
життя і / або для отримання божественних настанов)" [4: 78]. 

В. Погребенник зазначає, що "більшість письменників другої половини ХІХ ст. була зорієнтована на 
поєднання компонентів рідного й інонаціонального фольклору з новочасними літературними засобами з 
метою органічного й яскравого виразу омріяних ідеалів, утім по мариністичній канві" [7: 21]. Поезія ХХ 
ст. успадкувала міфопоетичний зміст образу чайки, яким традиційно позначають жінку, яка переживає 
душевні страждання. Чайка – птах, що належить до водної стихії. С. Черкасенко написав цикл віршів 
"Чайка", який присвятив співцеві Івану Франку. І образ чайки автор порівнює з піснею співця: "О чайко! 
Ти пісня співця голосна, / Що лине над морем широким життя!.. //" [6: 70]. Нетрадиційним є трактування 
міфологеми чайки в поезії С. Черкасенка. Чайка – це думка поета, що "між хвилями й хмарами в’ється / З 
бурею стогне, з громами сміється //" [6: 70]. Такий мотив знаходимо і в поезії X. Алчевської "Крик 
чайки". На відміну від традиційного образу, чайка в С. Черкасенка асоціюється з символом борця, якому 
"Чайка – то дума кохана моя, / Мій демон бентежний: / Мчить нас у хвилях бажань течія / На простір 
безмежний! / Нудно, тоскно в спокійнім багні / У царстві вмирання, / Линем до хмар ми, що крешуть 
огні, / Із криком вітання //" [6: 70]. У цій поезії чайка є символом божественної суті, верху, неба, сонця, 
грому, вітру, хмари, свободи. У міфосвіті автора образ чайки стоїть поряд з птахами, які знаходяться на 
вершині світового древа. Переважно це місце в міфології слов’ян відводиться орлові. Із образом чайки 
пов'язаний мотив вільної людини: "Із хвиль уродилась, на скелях зросла / Зміцніла у громі страшних 
блискавиць / І вільна, як вітер, як льоти орла / Не знає кайданів, не знає в’язниць //" [6: 70]. Це мотив 
відображено і в поезії X. Алчевської "В’ються чайки срібнокрилі". Крик чайки переплітається з мотивом 
пробудження: "Чайки крик в німій пустелі / Розітнеться самітний, – / Збудить-то заснулі скелі / Бій 
роз’ярених стихій //" [6: 71]. Чайка символізує конкретний видимий образ мрії і мистецтва, тому 
нерозривно пов’язана з стихією води (морем). Таким чином оспівується зіткнення духу і мистецтва, 
єдність душевного світу. На нашу думку, порівняння в поезії духу поета і зображення його у вигляді 
птаха – своєрідна особливість міфологічного мислення С. Черкасенка. Автор поєднує дві стихії – небо і 
воду (море). Небо – стихія чистоти, де можуть літати птахи. Море символізує "спокійне багно", "царство 
вмирання", де не може існувати душа поета-творця. Тому знову автор використовує мотив підняття в 
небо саме поетів-борців. На нашу думку, саме міфологема птаха в цій поезії репрезентує свободу, висоту, 
невгамовне натхнення. 

Жайворонок як за слов’янськими міфологічними уявленнями, так і в поезії С. Черкасенка, провісник 
весни: "Притьмом розбуджена природа / Вітає дивную весну / І жайворонок вперш заводе / У небі пісню 
чарівну //" [6: 46]. До міфологеми жайворонка автор найбільш звертається в циклі поезій "Жайворон". Як 
зазначає О. Афанасьєв: "За переказами всіх народів арійського походження, ці птахи приймалася колись 
за загально вживаний поетичний образ, із яким усвідомлювалися вітри, хмари, блискавки і сонячне 
світло; цим стихіям приписувалися властивості птахів, переважно – тих, які вражали розум людини 
швидкістю свого польоту і силою удару, і навпаки: з птахами були пов’язані міфічні уявлення, 
запозичені від явищ природи…" [8: 15]. С. Черкасенко міфологему жайворонка теж пов’язує з сонцем: 
"Я, птах малий, – напровесні / Дзвоню тобі свої пісні, / Свої осанни голосні, / О творче сонце //" [6: 313]. 
О. Гура вказує, що згідно з польською легендою, Бог підкинув високо вгору грудочку землі, з якого і 
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з'явилася на світ ця сіра, як земля, пташка. Як шановану, "божу" птицю, жайворонка заборонялося їсти, а 
вбивати вважалося гріхом. Жайворонок виймав колючі терни з тернового вінця розп'ятого Христа, 
співав: "Страждає, страждає" (у поляків), щодня приносив новини про Нього Божій Матері, втішав її в 
горі і передбачав воскресіння Христове. За це він був узятий на небеса і з тих пір невпинно славить 
Пресвяту Діву своїм співом "Аве Марія". Влітку високо в небі жайворонок годинами проводить час в 
молитвах. Потім, раптово злітає вгору і йде на сповідь до самого Бога [9: 633]. Жайворонок у поезії 
С. Черкасенка теж Божа пташка. Як доказ того, автор використовує фрази: "Свої осанни голосні", 
"Молюсь тобі, о творче Сонце". У християнській міфології богослови вважали спів жайворонка радісною 
молитвою, зверненою до Бога. І тому не дивно, що в другому вірші циклу "Жайворон" автор розповідає 
про пісню жайворона: "Моя пісня – то сміх Сонця золотого / Над степами: / Дзвоню в струни свого 
серденька малого / Од нестями…// "[6: 313]. Пісня жайворона – "Шум гаю, шум розмаю, / Вдень 
весняний"; "то з гір рокіт, де в каміннях / Б’ють струмені". У другій поезії циклу автор використовую 
характерну ознаку модерністської поетики – мотив сну, що надає віршу відтінків загадковості, містики, 
таїни. Гармонія співу жайворонка в поезії "Суша" вступає в дисонанс із напруженим емоційним станом 
ліричного героя, який бачить злиденне сільське життя, де "Голод-цар крилом вже грізно віє" [6: 67].  

Різні народи по-різному визначають причину віртуозного співу солов’я. Пісня солов'я пов'язувалася 
як з радістю і любов'ю, так і з болем. І в українському фольклорі соловей часто згадується в піснях про 
кохання. Образ солов’я – символ закоханих. Традиція ця пішла, мабуть, ще з Давньої Греції. Там соловей 
вважався оракулом у справах любовного залицяння, йому довіряли найпотаємніші таємниці. Пісня 
солов'я – це пісня кохання, під час шлюбного періоду навесні. Коли соловейко заспіває, його ні з ким не 
можна сплутати. Міфологема соловейка представлена в циклі поезій "Кохання". У поезії С. Черкасенка 
соловейко – це нічна пташка, яка співає переважно вночі, від вечора до ранку: "Мовчала ніч. Купались в 
пахощах троянди, / І з щастя журно десь сміявся соловей… //" [6: 74]. У поезії С. Черкасенка солов’ї 
єдині свідки освідчення в коханні: "Мовчала ніч, благословляючи признання, / Над щастям десь ридав у 
співах соловей … //" [6, 74]. Пісня солов'я пов'язувалася як із радістю та любов'ю, так і з болем: "Свій 
журний сміх переплітаючи сльозами, / Заснулий сад будив подзвінням соловей ...//" [6: 74]. Солов’ї в 
поезії С. Черкасенка відчувають людські почуття, і тому птах ридає, плаче, журно сміється, будить 
подзвінням, пісню ллє, у щасті мук сміється. У слов’янській міфології соловей вважається віщою 
пташкою. У поезії "У хвилини щастя" С. Черкасенко використовує цей мотив: "Любий мій! Там хтось 
сльозами / Журно дзвонить …Од тривоги / Серце ниє … – То над нами / Соловейко пісню ллє 
перестороги…//" [6: 75]. У народнопоетичній символіці образ солов’я – це символ людського щастя. 
Назви віршів, де зустрічаємо образ солов’я красномовно про це говорять: "Хвилини щастя", "У хвилях 
щастя", "Кохання". Мотив перетворення звучить у поезії "Симфонія ночі". Непоказну зовнішньо пташку, 
автор наділив умінням перетворювати сум, печаль у щастя: "Десь на скарги та жалі / Відгукнулись 
солов’ї, / Сиплють сміх – / Сиплють перли на кришталь, / Обертають сум, печаль / В чад утіх, / Щастя, 
радості життя / П’ють до мук, до забуття – / П’ють до дна..// "[6: 78]. Цей птах у ліричних текстах поета 
виступає як символом мирного, безтурботного життя, своєрідної національної гармонії: "В обіймах сну 
затих зелений сад. / Легкий вітрець в гущавині зітхає. / Спокійно спить акацій ніжних ряд, / І соловей 
ущух. Мовчить …дрімає //" [6: 66]. Соловей – провісник Богині Лади, завжди сприймається як щасливий 
Божий знак, а відсутність співу солов’я свідчить про передчуття біди: "Гей кохана, плачуть струни …/ 
Чом не втанеш, / Не послухаєш, не глянеш, / Як в розпуці плачуть струни, / Як на поклики мої / Скрізь 
ущухли солов'ї, / Тільки журно плачуть струни!..// "[6: 80]. 

Як у пісенному фольклорі, так і в поезії С. Черкасенка міфологема крука символізує передчуття біди, 
нещастя, смерті, "як трупна птиця чорного кольору зі зловісним криком, ворон – демонічний та 
пов'язаний із царством мертвих і зі смертю, з кривавою битвою – виступає вісником зла. Оскільки ворон 
в пошуках їжі порпається в землі, він пов’язаний з нею. Ворон асоціюється з небом, він виконує 
посередницькі функції між трьома світами – небом, землею, загробним (підземним або заморським) 
царством, будучи, таким чином, медіатором між верхом і низом" [5].  

Образ ворона поширений у міфологічних уявленнях і має глибоку міфологічну семантику, яка 
обумовлюється деякими універсальними властивостями ворона як птиці, зокрема різким криком і 
чорним кольором. Чорний колір ворона часто сприймається як набутий від зіткнення з вогнем або 
димом, в силу покарання бога. Поїдання вороном падалі, за гіпотезою К. Леві-Строса, сприяє тому, що 
ворон функціонує в міфах як культурний герой: падаль – вже не тваринна, але і не рослинна їжа, тому 
ворон уособлює якийсь компроміс між хижими і травоїдними, протиставлення яких один одному 
виявляється в кінцевому підсумку пом'якшенням фундаментальної антиномії життя і смерті. Тому ворон 
сприймається як медіатор між життям і смертю" [5: 132 ]. "Ворон сприймається як медіатор (головним 
чином в північних міфологіях) між літом і зимою, сухим і вологим кліматом. Як посередник між водою і 
сушею він бере участь в міфах про потоп, створюючи "сушу"[5: 132]. Подібне значення має міфологема 
крука в поезії "Хмарно": "Хмарно…сумно…чорні луки, / Чорне поле, чорний гай../ Вітер стогне, крячуть 
круки. / Ой чи скоро цьому край? //" [6: 65]. Ця поезія належить до циклу "Весняний мотив". Все в 
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чеканні весни, в передчутті дощу, якого потребує суха земля, і на який чекає ліричний герой. Це 
знаходить відображення в душі ліричного героя "пісня крука жалібно бринить". На нашу думку, чорний 
колір у цій поезії передає душевний стан ліричного героя. Причини суму ліричного героя вагоміші, ніж 
затримка весни: "Сум у серці хижим круком / Кряче, б’є важким крилом…/ Ох, чи скоро ж край всім 
мукам, / Що нависли над чолом //" [6: 65]. Мотиваційна модель образу ґрунтується здебільшого на 
асоціативних зв’язках: каркання крука завжди приносить біду. Усе разом створює відчуття тривоги, 
поганого передчуття. "Як трупна птиця чорного кольору з зловісним криком ворон хтонічний, 
демонічний, пов'язаний з царством мертвих і зі смертю, з кривавою битвою, з якою пов'язується мотив 
викльовування вороном очей у жертви" [5]. Мотив викльовування круком очей знаходимо в поезії 
"Снища": "Вкривають круки зелені луки / І дні і ночі: / – Ой до хороби ступили дзьоби / Козацькі очі //" 
[6: 161]. На думку С. Саковець, "ворон постійно фігурує в ситуації "воронячого бенкету": розтинання 
мертвого тіла, що становило колись частину жрецького обряду. Частки тіла жертви ототожнювали з 
частинами світу, і це знаменувало подолання космічного хаосу та встановлення гармонійного світового 
ладу. Поїдання частин тіла жертви, "малого космосу" врятовувало його від зникнення у небутті. Саме це 
робить ворон у міфі, він – магічний жрець, який вершить головний світовий ритуал. Сідаючи на 
мертвого, випиваючи кров, тобто знищуючи життя, він його продовжує. По суті, ворон постає деміургом 
у космогонічному сенсі" [1: 575]. 

Образ крука в поезії С. Черкасенка є найпоширенішим. На нашу думку, автор вживає назву крук, щоб 
надати національного колориту образу птаха. Традиційно-фольклорний образ чорних круків автор 
вживає здебільшого в ліро-епічних творах. Це цикли "Весілля. Сни чорного крука", "Мари чорного 
крука". Тут крук фігурує в описах битв, віщує загибель героїв і знову постає як деміург: "Я – віщий 
ворон, я – чорний крук, – / В диму пожарищ / На обгорілий мощуся сук / Дрімаю й чую, як лине гук / Од 
свіжих згарищ…//" [6: 245]. Ліричний герой у циклі "Весілля. Сни чорного крука" виступає в образі 
чорного крука, який зазиває зграї гайвороння на "весільний смачний обід". Ворон – це ще й символ 
кровопролиття і війни, що прагне влаштувати кривавий бенкет над померлими. Пов’язано це з тим, що 
птахи мають "звичку" кружляти над місцем побоїща та їсти трупи. Автор показує ці події з висоти 
пташиного польоту. Мотив польоту ліричного героя перегукується з твором Т. Шевченка "Сон". Коли 
настає ніч ліричний герой лине над Збручем, Горинем на "весільний бенкет". Птахи мимоволі стають 
свідками "весільного бенкету". Ось що побачили круки, коли прилетіли: "Од Києва до Варшави, / Буде 
гуку, буде слави / Гей, злітаймось на руїни / Знову вільної Вкраїни! / Тихо всюди, гарно всюди, і зітхнуть 
безпечно груди…/ Скрізь тут попіл, чорні слупи, / Чорні стіни, димарі, / Сплять з похмілля коні, люди / 
Глянь – он трупи, трупи, трупи / І хрести, і цвинтарі! // "[6: 246]. Образом крука символізує мотив 
помсти: "Я – чорний ворон, я – вільний крук, – / Кричу в промітні: Устане воля не з панських рук, / 
Устане воля – із крові й мук / На цілім світі! ..//" [6: 249]. У поезії "Бенкет на бойовищі", як і в думах та 
історичних піснях, подається типова картина: "бенкетують" на бойовому полі вовки, сови та круки: 
"Люди б’ються / Груди в груди. / Круки в’ються, / Скиглять сови, / Хочуть звірі м’яса, крови…//" 
[6: 159]. За визначенням В. Погребенника "Нагнітанню психологічного драматизму … вдало служить 
постійне в слов'янському фольклорі порівняння ворогів (ворожих думок) із круками…" [7: 45]. 

На нашу думку, міфологема крука в поезії С. Черкасенка є полісемічною. Як і в західноєвропейській 
міфології ворон, пов'язаний із негативною символікою, але автор бере за основу фольклорно-міфологічні 
уявлення слов’ян про птахів та доповнює їх власними уявленнями.  

Із глибокої давнини пугач, сова, сич – вісники недоброго. Міфологема сови як символ недоброго 
відображено і в поезії С. Черкасенка. Сич, як нічна птиця, належить алегоричним фігурам Ночі і Сну. На 
нашу думку це пов’язано з зовнішніми (нічний і відокремлений спосіб життя, безшумний політ, великі 
лупаті очі) та звуковими характеристиками птаха (моторошні крики, схожі на стогони душі). У 
міфосвідомості автора сова – зловісна посланниця загробного світу і вісниця смерті. Мотив страху 
відображено в поезії "Безсоння": "Всю довгу ніч проклятий сич / На хаті стогне / І – дивна річ – сон 
тихий пріч / Від мене гоне "[6: 62]. Страх, який нагнав сич, не дає спати усю ніч. Розум малює примар у 
вікні, чути ридання мух в передчутті смерті, стукіт серця: "Химерний жах темнить в очах, – / Я ліжко 
кинув.../ Лупатий птах навів той страх, – / А щоб ти згинув!..//". Як зазначає В. Топоров, у міфології 
перехід у новий простір пов’язаний із почуттям страху: "Новий простір невідомий людині, яка звикла до 
старого простору і користується ним на деякому рівні несвідомо чи підсвідомо. Нескінченність і 
незаповнененість простору, його порожнеча позбавляють людину всіх можливостей орієнтації, 
співвіднесення себе з простором і його частинами. Людина в силу цього знаходиться в стані вічного 
відчуженості від того, хто пізнає Я (саме пізнання простору в цьому випадку ставиться під сумнів) 
[4: 70–71]. У цій поезії сич виконує роль медіатора в універсальній опозиції "земля – небо". Сова 
виступає символом ночі. Символ зрілих роздумів, необхідності "подумати і поміркувати над цим вночі". 
Усі страхи – це невирішені проблеми ліричного героя, які потрібно вирішити [9: 638]. Для поезії 
С. Черкасенка, як і в народних уявленнях про сов, характерний мотив смерті. Сови злітаються на 
"криваві бенкети" разом із круками в поезії "Снища", "Бенкет на бойовищі". 
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Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Проаналізувавши значення 
міфологеми птаха в поезії С. Черкасенка, можна зробити висновок, що образи птахів у його ліриці та 
ліро-епосі конкретизовані й названі за видовою належністю. До перших віднесемо солов’я, чайку, 
жайворонка; до других – сича, ворона, крука. Особливу групу становлять фантастично-міфологічнi 
істоти, які наділені крилами й здатністю літати: образи фенікса, міфічного коня Пегаса, музи, янголів. 
Отже, міфологема птаха є полісемічною і виступає як особливий символ верху, неба, духу неба, вітру, 
свободи, життя, сходження, натхнення, пророцтва, смерті. У поезії образ птаха, як і в міфологічній 
системі, нерозривно пов'язаний із образом неба. Висота пташиного польоту протиставлена низині земній, 
повсякденному.  
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Мошнориз М. Н. Мифологическая орнитология в поэзии С. Черкасенко. 

В статье проанализированы мифопоэтический аспект орнитологических образов в поэзии 
С. Черкасенко. Цель данного исследования – проанализировать орнитологические мифологемы в поэзии 
С. Черкасенко, обращаясь, прежде всего к образному уровню произведений, используя исследования 

украинской и мировой мифологии. В статье подано подробный анализ мифологемы птицы, обобщенно 
ее значение для выражения авторской мировоззренческой позиции. Основная идея нашей статьи 

состоит в том, чтобы исследовать особенности авторского использования мифологических образов 
птиц. 

Ключевые слова: орнитология, мифологема, образ птицы, символ, мифология. 

Moshnoriz M. M. Mythological Оrnithology in the Poetry of S. Cherkasenko. 

The article is dedicated to the coverage of the actual scientific direction in the literary criticism, namely to the 
research of the mythopoetics problems in the Ukrainian literature of the beginning of the XX century. Spiridon 

Cherkasenko is Ukrainian modernist writer, creative work of whom is characterized by a combination of 
different cultural traditions. Urgency of the work directly related to the absence of studies of S. Cherkasenko 

poetry from the position of mythopoetics in the national literary criticism.  
In particular, mithopoetic aspect of ornithological images in the poetry of S. Cherkasenko is analyzed in the 
article. The aim of this study is to analyze the ornithological mythologems in the poetry of S. Cherkasenko, 

primarily referring to the figurative level of works by using the researches of Ukrainian and world mythology. 
The article contains detailed analysis of mythologem of the bird, summarizes its values for the expression of the 
author's ideological position. The main idea of our article consists in exploration of the using author's features 
mythological images of the birds. Using the mithopoetic analysis to interpretation of ornithological images in 

the poetry of S. Cherkasenko has allowed finding out the similarities of ornithological space in the poetry of the 
writer with mithopoetic space. The result revealed that the basis of the mythoworld model of S. Cherkasenko 

poetry is complex of ornithological mythologems that make up certain timespace relations in his 
poetry. Unconsciously using mythological images in the poetry, S. Cherkasenko supplements them with new 

shades, creating his own myythoworld. The results of this scientific research are important for the development 
of the mythopoetics work of art methodology. 

Key words: ornithology, mythologem, ornithological images, symbol, mythology. 
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ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ЕПІТЕТІВ 

В статті розглядаються способи перекладу епітетів з англійської мови на українську на матеріалі 
твору Оскара Уайльда ''Портрет Доріана Грея''. Надано аналіз визначення епітета та як 
стилістичного явища, аналіз класифікацій епітетів, запропонованих О. Н. Веселевським, 

Л. П. Єфімовим, І. Р. Гальпериним. За основу взята класифікація І. Р. Гальперина – як найбільш 
послідовна. Як показали результати аналізу, епітет при перекладі зберігає свою експресивність, що 

зумовлює цілісність сприйняття та оригінальність твору. 

Ключові слова: англомовні епітети, лексико-граматичні особливості, переклад. 

Вступ. Один з найпомітніших феноменів нашого часу є зростаюча потреба у спілкуванні між 
народами і окремими людьми. Реалізація цієї потреби в багато разів перевищує досвід минулого. 
Розвиток транспорту, засобів інформації і комунікації, підвищення культурного і освітнього рівнів, 
усвідомлення необхідності взаєморозуміння і співпраці, пошуки шляхів і засобів вирішення глобальних 
проблем сучасності – все це може бути досягнуто лише об’єднаними зусиллями всіх народів і людей. Без 
сумніву, ці чинники є могутнім стимулом для розвитку перекладацької діяльності. 

Переклад – це активний учасник культурно-історичного процесу і без нього неможливо уявити собі 
сучасний світ. Переклад може і повинен бути для народів носієм, провідником і відкривачем всього 
найціннішого. 

Переклад не можна науково визначити, якщо його не розглянути з мовної суті, якщо не розкрити його 
лінгвістичних основ та лінгвістичної природи. Адже безперечно, що переклад – це, перш за все, мовна 
діяльність. Переклад ґрунтується на мові, перекладач працює з мовою – фундаментом і основним 
засобом перекладу. Він є віддзеркаленням оригіналу. Тому дуже важливими є епітети та способи їх 
перекладу з англійської мови на українську, адже саме вони і передають красу твору. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Згадки про епітети з’являються ще в творах античних 
мислителів (Аристотеля, Деметрія та ін.). З’ясування природи епітетів цікавило видатних філологів ХІХ 
– ХХ ст., зокрема О. М. Веселовського, B. C. Ващенка, В. В. Виноградова, В. М. Жирмунського, 
О. О. Потебню. Проблему епітетів принагідно досліджували Л. A. Булаховський, І. Є. Грицютенко. Хоча 
епітети тривалий час є об’єктом наукового інтересу філологів, проте залишається ще багато проблем, які 
потребують детального вивчення. Дотепер епітети досліджують переважно на матеріалі художньої 
літератури з традиційним поділом на логічні та художні (власне епітети) означення, на постійні 
(фольклорного походження), загальномовні та індивідуально-авторські. 

Без сумніву, саме в художніх текстах епітети найповніше реалізують свої функції, виявляють 
особливо високий образний потенціал. 

Таким чином, тема лексико-граматичних особливостей перекладу англомовних синтаксичних епітетів 
завжди цікавила мовознавців та на даному етапі активно досліджуються як лінгвістами Заходу, так і 
вченими-співвітчизниками, що і зумовлює актуальність теми дослідження. 

Об’єктом дослідження є епітет – як мовно-виразовий засіб у художньому англомовному тексті. 
Предметом дослідження є особливості перекладу англомовних епітетів, синтаксичних, в тому числі 

на українську мову. 
Метою роботи є аналіз особливостей перекладу синтаксичних епітетів з англійської на українську 

мову 
Мета роботи зумовлює виконання таких завдань: 
- проаналізувати структуру та семантику епітетів; 
- проаналізувати існуючі класифікації епітетів; 
- проаналізувати лексичні та граматичні трансформації при перекладі епітетів синтаксичних, в 

тому числі з англійської на українську мову. 
Методологічну та методичну основу дослідження становлять роботи та публікації В. А. Кухаренко, 

А. Н. Веселовського, Л. I. Тимофеева, І. Р. Гальперіна, Л. П. Єфімова, О. А. Ясінецької, І. В. Арнольда, 
О. О. Потебні, М. М. Полюжина. 

Дослідження здійснене на основі системного підходу з використанням методів узагальнення, 
порівняння, конкретизації. 

Теоретична та практична цінність роботи полягає в тому, що отримані результати можуть бути 
використані у підготовці лекцій з лексикології та стилістики. 
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Лінгвостилістичну природу епітета вивчали протягом багатьох століть, але, не зважаючи на це, на 
сьогоднішній день не існує єдиної точки зору щодо його сутності. 

Веселовський А. Н. та Томашевський Б. В. стверджують, що епітет сприяє переосмисленню певних 
ознак, які входять в даний об’єм змісту поняття: або ж епітет повторює ознаки на тавтологічній основі, 
або ж виставляє на перший план ту ознаку, яка могла б бути і відсутньою. 

Веселовський А. Н. у своїй роботі ''Из истории эпитета'' визначає епітет як однобічне визначення 
слова, яке підновлює чи підсилює його значення, підкреслює яку-небудь характерну, визначну якість 
предмета [1: 73–74]. 

Кухаренко В. А. подає таку характеристику епітета: ''Епітет виражає як існуючі, так і вигадані 
характеристики об’єкта. Його основною властивістю є емоційність та суб’єктивність: мовець завжди сам 
обирає потрібне слово для опису об’єкта. Наше мовлення онтологічно завжди було емоційно 
забарвленим, можна сказати, що в епітеті емотивне значення слова виходить на перший план по 
відношенню до денотативного значення'' [2: 29]. 

Епітет належить до найуживаніших поетичних прийомів. ''Як майстер пензля, – пише М. Рибнікова, – 
тяжіє до певних фарб та ліній, так художник слова тяжіє до певних епітетів. І ось цими епітетами для 
читача визначається тоді не стільки світ (творця), скільки сам творець цього світу, поет. Міра 
суб’єктивності письменника найбільш відчутна, коли аналізуються його епітети'' [3: 29]. 

І. Р. Гальперін стверджує, що образність створюється завдяки взаємодії предметно-логічного 
значення слова з його контекстуальним значенням. Вона розкриває індивідуальне емоційно забарвлене 
ставлення автора до предмета, який він описує. Існує думка, що логічне означення є суто об’єктивним, а 
епітет завжди має суб’єктивно-оцінний характер. Наприклад: red blood – ''червона кров'', wooden table – 
''дерев’яний стіл'', white snow – ''білий сніг'' є логічними означеннями, які вказують на загальновизнані 
якості предмета. Прикметники у словосполученнях wonderful day, beautiful lady, handsome man мають 
суб’єктивно-оціночний характер і вони є епітетами. 

Інакше кажучи, епітет повідомляє додаткову інформацію про предмет. Щодо інформації, 
І. Р. Гальперін пише, що інформацію треба розуміти в 2-х планах – існує інформація смислова і 
інформація естетична [4]. 

Отже, епітет повідомляє додаткову інформацію про предмет. На сьогоднішній день дослідження 
епітета як стилістичного прийому має багато проблем, які потребують детального вивчення. 

Л. П. Єфімов стверджує, що синтаксичні епітети можна класифікувати відповідно до їхніх 
семантичних та структурних властивостей. Семантично епітети можна поділити на дві групи: 
асоційовані та неасоційовані, а структурно епітети можна поділити на прості, складні, фразові та ті, які 
виражені цілим реченням [5: 58–59]. 

Оскільки метою нашої роботи, в першу чергу, є аналіз структурно-семантичних особливостей 
синтаксичних епітетів, то спочатку розглянемо структурні типи епітетів. 

Гальперін І. Р. виділяє такі структурні моделі епітета, характерні для сучасної англійської 
мови [4: 149–150]: 

1. Поширена модель A + N, в якій епітет виражений прикметником в препозиції. Прикметник може 
бути простим, наприклад, mysterious river – таємнича річка, pearly beauty – перлинна краса, і складним 
flat-cheeked visage – обличчя з плоскими щоками, owl-like eyes – совині очі, heart-burning sigh – 
обпалююче серце зітхання, blue-eyed boy – блакитноокий хлопець. 

Простий прикметник в якості епітета може вживатися в порівнянні, наприклад, a faint and bitter smile 
– слабка і гірка посмішка. Проте частіше в якості епітета вживаються прикметники в найвищому ступені, 
наприклад, the dearest red dress – найулюбленіша червона сукня. Епітети, виражені складними 
прикметниками, зазвичай називають складними епітетами. 

На думку багатьох дослідників, складні прикметники з суфіксом – ed, наприклад, red-cheeked, black-
eyed найбільш поширені в англійській мові, зустрічаються в різних пластах словникового складу і часто 
входять в структуру фразеологізмів. 

2. Другою за поширеністю є модель Participle + N, в якій епітет виражений дієприкметником. Епітет 
може бути виражений: 

– дієприкметником теперішнього часу, наприклад, crackling fire – потріскуючий вогонь; sleeping, 
yawning world – сплячий позіхаючий світ; 

– дієприкметник минулого часу, наприклад, choked, miserable voice – жалюгідний голос, що 
задихається; a screwed – up smile – крива посмішка. 

3. В ролі епітета може виступати іменник, вживаний у функції визначення. Це конструкція N + N. 
Епітет може бути виражений власними іменниками: 

– у загальному відмінку, наприклад, hedgehog Sophia – Софія колюча як їжак; gypsy wife – дружина, 
схожа на циганку; a giant tree – велетенське дерево; 

– у присвійному відмінку, наприклад, clown's smile – клоунська посмішка; lizard tongue – мова схожа 
на мову ящірки; 
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– іменники в of-phrase, наприклад, a shadow of a smile – тінь посмішки; a man of courage – мужня 
людина. 

Епітет може бути виражений власним іменем в присвійному відмінку, наприклад, her Giaconda’s smile 
– її посмішка Джоконди; a shadowy little man, with Murillo eyes – похмурий чоловічок з очима з полотен 
Мурильйо; his loud Titan's laugh – його гучний сміх Титану. 

4. В якості епітета можуть вживатися словосполучення і прийменники, що входять в одне слово за 
допомогою дефісів, так званих hyphenated phrases. Для цього структурного типу епітета вживають термін 
фразовий епітет (phrase epithet). 

Наприклад, ''There is a sort of ''Oh-what-a-wicked-world-this-is-and-how-I-wish-I-could-do-something-to-
make-it-better-and-nobler'' expression about Montmorency that has been known to bring the tears into the eyes 
of pious old ladies and gentlemen'' – На фізіономії у Монморансі було вираження, яке означало щось на 
кшталт ''О, який зіпсований і порочний цей світ, і як би я хотів зробити що-небудь, щоб він став кращим і 
шляхетнішим'', яке викликало сльози на очах благочестивих дам і джентльменів'' [Джером К. Джером 
''Троє у човні не рахуючи собаки'']. 

Фразовим епітетом можуть також стати стягнуті за допомогою дефісів в складне слово прислів’я, 
приказки або стійкі вирази. 

Наприклад, Не coolly told the waiter to telephone for two stalls, which seemed to me a grand man-about-
town way of doing things – Він холодно наказав офіціантові замовити по телефону два крісла в партері, що 
здавалося мені чудовим способом робити справи, до якого вдаються світські люди. А man-about-town – 
означає світська людина, багатий гульвіса і є стійким вираженням. 

О. С. Ахманова зазначає: ''Синтаксичні комбінації є більш визначеними, описовими, продуманими; 
лексичні ж комбінації, в свою чергу, є індикаторами, відтінком, підказкою до певного всім відомого 
факту, так, ніби кожен мав би сказати: ''Ви прекрасно знаєте, що я маю на увазі, і все, що я маю зробити – 
виділити це Вам це у стислий та загальновідомий спосіб'' [6]. 

Також І. Р. Гальперін стверджує, що цікавою особливістю фразових епітетів є те, що, зазвичай, вони 
супроводжуються такими словами, як вираження, вираз обличчя, відношення та іншими словами, що 
описують поведінку чи міміку обличчя. Іншими словами, схоже на те, що такі епітети, передають за 
допомогою мови символи комунікації, поєднані з нелінгвістичними засобами [6]. 

Ще однією цікавою структурою епітета є так звані ''зворотні епітети'': ''Тhе reversed epithet is composed 
of two nouns linked in an of phrase. Суб’єктивний, оцінний, емоційний елемент виражається не іменником-
означенням, а іменником, що структурно означається. Наприклад: "the shadow of a smile"; "a devil of a 
job" (Maugham); "...he smiled brightly, neatly, efficiently, a military abbreviation of a smile" (Graham Green); 
"A devil of a sea rolls in that bay" (Byron); "A little Flying Dutchman of a cab" (Galsworthy); "a dog of a 
fellow" (Dickens); "her brute of a brother" (Galsworthy); "...a long nightshirt of a mackintosh..." 
(Cronin)'' [7: l50]. 

5. Ще однією моделлю епітета, характерної для сучасної англійської мови, є епітет, виражений 
прислівником при прикметнику, модель Adv. + A, наприклад, her eyebrows were boldly black – її брови 
були нахабно темними, а hellish dull empty room – диявольська нудна порожня кімната. 

У нашій роботі ми дотримувались класифікації І. Гальперіна. Методом суцільного підбору епітетів у 
романі Оскара Уайльда ''Портрет Доріана Грея'' виявлено 1992 епітети. 

Автор досить часто використовував епітети, описуючи предмети, явища та людей. Відібрані епітети 
було поділено на декілька груп: 

1. 3 точки зору складності структури найчастіше автор використовував прості епітети. За нашими 
підрахунками їх 1804 (the rich odour of roses – густий аромат троянд, gigantic tiaras – величезні діадеми, а 
terrible crisis – страшний перелом, the sullen murmur of the bees – сердите дзижчання бджіл, a broken heart 
– розбите серце, the tedious luncheon – звичайний сніданок, monstrous laws – немилосердний закон, the 
slanting beams – похилі сонячні промені і т.д.). 

Складні ж епітети зустрічаються в романі набагато рідше, їх 158 одиниць (dog-eared school-books – 
занехаяні шкільні підручники, stiff-fingered hands – скручені пальці, a nill-omened place – зловісне місце, 
honey-coloured blossoms of a laburnum – золоті та духмяні, як мед, квіти рокитника, flower-like hands – 
немов квіти ніжні руки, a life-long passion – ''вічне кохання'', a little flower-like face – обличчя, ніжне як 
квітка, herreed-like throat – її тонка, як тростинка шия і т.д.). 

У романі кількість використаних інвертованих епітетів становить 29 одиниць (grace of movement – 
граціозні рухи, a beauty of a frame – чудова рамка, a malady of dreaming – хвороблива мрійливість, the 
scarlet of his lips – пурпурові губи, the gold of your days – золоті дні, the grace of his figure – стрункий стан, 
the triumph of matter – переважаюча матерія, the unreality of a dream – незвичайна драма, decay of a beauty 
– вражаюча краса, the madness of pride – дика гордість, the loveliness of their blue – чудесна блакить, the 
carelessness of happiness – безхмарне щастя і т.д.). 

Особливу увагу привертає фразовий епітет, представлений у романі одним випадком застосування – 
with her ... forget-me-not eyes – своїми ... блакитними, як незабудки, очима. 
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З точки зору дистрибуції епітетів, у реченні виділяють ланцюжки епітетів та переносні епітети. Ми 
виявили у ''Портреті Доріана Грея'' 53 ланцюжки епітетів (wrong, fascinating, poisonous, delightful theories 
– захопливі, але життєнебезпечні та невірні теорії; he is some brainless, beautiful creature – він – безмозке 
та чудове боже створіння; in а willful, petulant manner – капризно заперечувати; How clear, and vivid, and 
cruel! – Які же вони (слова) зрозумілі, яскраві та жорстокі!; his dreamy, languorous eyes – вдумливо 
дивлячись на нього своїми стомленими очима; his cold, white, flower-like hands – навіть його руки 
прохолодні, білі та ніжні, як квіти; Не would become dreadful, hideous, and uncouth. – Він стане дуже 
негарним, жалюгідним та страшним; It is too ugly, too horrible, too depressing. – Це дуже гидко, занадто 
жахливо та ще й вводить нас в депресію і т.д.). 

У творі переносні епітети, що приписують неживим предметам, зустрічаються рідше, їх 36 (the dreary 
Euston Road – жалюгідна дорога Істон-род; the sullen answer – норовлива відповідь; the silent houses – 
сплячі будинки; his rebellious curls – його неслухняні кучері; the mellow November sun – ласкаве сонце 
листопада. 

3. Згідно з стилістичним підходом Горбачова в романі ''Портрет Доріана Грея'' виявлено 25 
підсилювальних епітетів (dull hells – похмуре пекло, an irrevocable vow – непорушна обітниця, misshapen 
dreams – моторошні жахіття, infinite peril – грізна небезпека, crude violence – жорстокий злочин, the 
vicious cruelty – злісна жорстокість, strange pane gyric on youth – піднесений гімн молодості, the crude 
violence – бездумне дебоширство і т.д.). Найчастіше зустрічаються уточнювальні епітети – 1929 (poor 
wine – несмачне вино, deadlier chance – доленосна випадковість, a silly habit – дивна забаганка, the 
faltering steps of kings – невірні кроки королів, tedious Academicians – нудні академіки і т.д.), а 
контрастних епітетів налічується 6 одиниць (the terrible beauty – страшна краса, the wordy silence – 
сповнене словами мовчання, an exquisite poison – солодка отрута, the "monster charmant" – дивне 
страховисько, remarkable ugliness – чудова непривабливість). 

Щодо способів перекладу епітетів, у нашій роботі ми притримувалися принципу, за яким епітети 
можуть бути перекладені на українську мову як прикметники, словосполучення, іменники, дієслово та 
опущення при перекладі. Таким чином: 

1. Найчастіше перекладач використав переклад епітетів в якості прикметників – 1502 (a dread 
orchestra – страшний оркестр, a vile cigar – мерзенна сигара, silly marriages – нерозсудливі шлюби, the hot 
tears – гарячі сльози, a subtle magic – вишуканий шарм, with silent amusement – з прихованим 
задоволенням, in the silly hope – в марній надії, this wonderful young man – цей чудовий юнак, curiously 
shrill voice – проникливий голос, fanciful whorls – дивні кільця, a realism that is vulgar – вульгарний 
реалізм і т.д.); 

2. За допомогою словосполучення – 149 (wildest days – дні найвідчайдушніших його мандрів, the 
wordy silence – сповнене словами мовчання, her flower-like lips – її ніжні, як пелюстки квітів, губи, false-
jewelled fingers – пальці, обвішані дешевими перстнями, a penni less young fellow – молодик без копійки 
за душею – молодчик, she was romantic – вона була романтичною вигадкою, listened, open-eyed and 
wondering – слухав із жадібною увагою, life suddenly became fiery-coloured – раптово життя засяяло 
яскравими барвами, they are quite obvious – для нас вони – відкрита книга і т.д.); 

3. Нульовий переклад епітета на українську мову простежується у 119 випадках (a pretty professional 
invalid – дама, постійно зайнята своїми хворобами, a perfect mania – манія, the mad melodramatic words – 
мелодраматична тирада, coal-black hair – каштанове волосся, with an amused smile – із посмішкою, the thin 
blue wreaths of smoke – блакитний дим, horribly freckled – обличчя в ластовинні, a fuss people – як 
звичайні люди, poor dear mother – бідна мати, How horribly in just of you! – Який ти несправедливий до 
мене!, the exquisite temptations – спокуси і т.д.) 

4. Як іменники – 114 (You are quite delightful! – Ви просто чарівність!, It is most unfair! – Це – 
неподобство!, How extraordinary! – Це дива!, How dreadful! – Який жах!, She was beautiful. – Вона – 
красуня, the greatest things – шедеври, foolish child – дурник, the poor chap – бідняга, a little face – личко, 
bad language – лайка, a little man – людинка, common people – люди, some vile creature – яка-небудь 
жалюгідність і т.д.); 

5. Переклад в якості прислівників зустрічається набагато рідше – 67 (sang divinely – співала 
божественно, come dreadfully late – безсовісно спізнюєтесь, I am awfully obliged – я безмежно вдячний, 
one lives charmingly – можна добре прожити і т.д.); 

6. Як дієслово з англійської на українську епітет перекладено досить рідко – 41 (an in just mirror – 
дзеркало обманює, spend his money foolishly – не транжирить гроші, burning eyes – очі його горіли, it will 
be a great pity – їм можна тільки поспівчувати, he has behaved very badly to you – він чимось завинив перед 
тобою і т.д.). 

Також у романі ''The Picture of Dorian Gray'' можна побачити дуже багато постійних епітетів: dear 
Agatha – люба Агата, a harsh word – різке словечко, tight lips – щільно стиснуті губи, dear aunt – люба 
тітонька, dear Basil – дорогий Безіл, the world's original sins – перворідний гріх, brute force – брутальна 
сила, great country – велика країна, open field – чисте поле, proper hands – хороші руки, a rational animal – 
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розумне створіння, the last refuge – останній прихисток, a life-long passion – ''вічна любов'', a new world – 
новий світ, a great pity – дуже пошкодувати, a broken heart – розбите серце, my dear fellow – старий, a great 
privilege – прийму за щастя, a shrill voice – високий та різкий голос, she is a genius – вона – геніальна, my 
dear boy – мій любий хлопчику. 

При перекладі епітетів з англійської мови на українську перекладач досить часто використовує 
трансформації, щоб не втратити зміст та форму твору в цілому. У цій статті ми і розглянули типи 
трансформацій при перекладі. Ці трансформації поділяють на лексичні та граматичні [5]. 

В свою чергу, лексичні трансформації поділяють на дев’ять видів: 1) конкретизація значень; 
2) диференціація значень; 3) генералізація значень; 4) смисловий розвиток; 5) антонімічний переклад; 
6) цілісне перетворення; 7) компенсація втрат при перекладі; 8) доповнення слів; 9) опущення слів. Ці 
трансформації не існують окремо одна від одної, а поєднуються одна з одною. 

Щодо граматичних трансформацій, то сюди входять такі операції: зміна порядку слів; зміна 
структури речення; додавання слів; опущення слів з граматичних причин; заміна частин мови слів [5]. 

Зважаючи на те, що англійська – аналітична мова, то при перекладі особливо важливим є враховувати 
конкретну функцію окремої конструкції. 

Висновки. В результаті дослідження було розглянуто та проаналізовано використання лексичних та 
граматичних трансформацій на матеріалі роману О. Уайльда ''Портрет Доріана Грея''. Із тексту об’ємом 
244 сторінки ми обрали 1992 епітети, що були згруповані за структурними та семантичними типами. В 
роботі ми дотримувались класифікації І. Р. Гальперіна, оскільки на наш погляд, вона є 
найпослідовнішою. Проведений аналіз виявив, що найчастіше зустрічаються прості епітети (1804 
одиниць), складні епітети (158 одиниць), найменш частотними виявились фразові епітети (1 одиниця). 
Образних епітетів виявлено 29 одиниць. Переклад епітетів з англійської на українську мову можуть бути 
перекладені як іменники, прикметники, прислівники, дієслова, а також – мати нульовий переклад. 
Найчастіше епітети перекладаються як прикметники – 1502. В інших випадках як словосполучення – 
149, як іменники – 114, як прислівники – 67, як дієслово – 41, нульовий переклад – 119 випадків. 

В загальному, епітет при перекладі зберігає свою експресивність. Роман ''Портрет Доріана Грея'' 
написаний в естетичному стилі, і деталі предметів, одягу, людей досить вишукано описано. Проведений 
аналіз лексико-граматичних особливостей перекладу синтаксичних епітетів у романі підтверджує 
твердження, що епітет – це основний засіб, за допомогою якого автор створює образність, 
експресивність, дає оцінну характеристику. Дуже важливим є адекватний переклад епітетів з мови 
оригіналу на мову перекладу, адже лише тоді зберігається вся краса, цілісність твору. 
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Палей Т. А. Лексико-грамматические особенности перевода англоязычных эпитетов. 

В статье рассматриваются способы перевода эпитетов с английского языка на украинский на 
материале произведения Оскара Уайльда ''Портрет Дориана Грея''. Приводится анализ дефиниций 
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эпитета как стилистического явления, анализ классификаций эпитетов, предложенных 
А. Н. Веселевским, Л. П. Ефимович, И. Р. Гальпериным. За основу взята классификация И. Р. Гальперина 
– как наиболее последовательная. Как показали результаты анализа, эпитет при переводе сохраняет 
свою экспрессивность, что обусловливает целостность восприятия и оригинальность произведения. 

Ключевые слова: англоязычные эпитеты, лексико-грамматические особенности, перевод. 

Paliei T. A. Lexical and Grammatical Peculiarities of Translating English Epithets. 

The article deals with the ways of rendering epithets from English into Ukrainian in O. Wilde’s novel ''The 
Picture of Dorian Gray''. The author gives the analysis of the existing definitions of an epithet as a stylistic 

device, the analysis of classifications of epithets, worked out by A. Vesselovsky, L. Yefimov, I. Galperin. As the 
basis of the analysis the classification of I. Galperin was taken, as the most detailed and consistent. The results 

of the analysis showed that epithet, being translated, still preserves its expressivity and its adds to the integrity of 
perception and originality of the novel. The epithets under analysis (1992 cases) were subdivided into some 
groups according to their structure. The results of our research showed, that O. Wilde used mainly simple 

epithets (1804 cases) – rich odour of roses, the sullen murmur of the bess. Compound epithets are used much 
more seldom (158 cases) – dog-eared schoolbooks, stiff-fingered hands. The last and least group is inverted 

epithets – 29 cases – grace of movement, a beauty of a frame. As for their distribution the author uses chains of 
simple epithets (53 cases) – wrong, fascinatiry, poisonous, delightful theories. 

Into Ukrainian epithets can be translated as: – adjectives (1502 cases) – a dread orchestra, silly marriages;– 
(149 cases) – the wordy silence, her flower-like lip; 

– zero translation (119 cases) – poor dear mother, the exquisite temptation; – nouns (144 cases) – You are quite 
delightful!; – adverbs (67 cases) – sang divinely; – verbs (41 cases) – burning eyes. 

Key words: English epithets, lexical and grammatical pecularities, translation. 
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НОМИНАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО АНГЛОЯЗЫЧНОГО НОВОСТНОГО ДИСКУРСА В 
ЭПОХУ ПОСЛЕПРАВДЫ: АРГУМЕНТАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

В статье показано, что в нынешнюю эпоху "послеправды" с ее сосредоточением не на фактах, а на 
эмоциях и личных мнениях меняется предназначение текстов англоязычных новостей: вместо 

преобладавшего ранее стремления к объективности, в настоящее время доминирует направленность на 
воздействие. Соответственно, возрастает роль аргументативных средств, что обусловливает 

уменьшение употребления номинативных единиц, обозначающих факты и истинные утверждения, на 
фоне преобладания квантификаторов и средств именования анонимных источников информации. 

Ключевые слова: номинативная единица, новостной дискурс, послеправда, аргументация, анонимный 
источник, квантификатор. 

Cловом 2016 года объявлено прилагательное post-truth "послеправдивый", обозначающее условия, в 
которых объективные факты в меньшей степени влияют на формирование общественного мнения, чем 
апелляция к эмоциям и личным убеждениям ("denoting circumstances in which objective facts are less 
influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief") [1]. При этом учитываем, 
что концепт послеправды существует уже несколько десятилетий, о чем свидетельствует возникновение 
соответствующего слова в 1992 году [1], т.е. оказывает влияние на формирование множества других 
явлений, в первую очередь, связанных с истинностью и объективностью, до недавнего времени 
являвшимися краеугольным камнем новостного дискурса [2: 21]. Ныне же утверждается, что 
объективность невозможно определить, описать или достичь [3: 75], а поэтому предлагается заменить ее 
на непредвзятость (impartiality). Однако последняя также не имеет однозначного толкования: изначально 
она рассматривалась как точность, правдивость, сбалансированность и моральная нейтральность [4: 138], 
а в последнее время – как поиск фактов, незаангажированность точек зрения, формирование собственной 
непредвзятой позиции [3: 75], т.е. переориентировалась на авторское восприятие мира, которое по своей 
сути является субъективным. Распространение приведенных точек зрения на понимание объективности 
обусловлено тем, что в эпоху послеправды изменяется предназначение новостей: они все более 
переходят от объективного информирования, которое и ранее зачастую декларировалось, к влиянию на 
аудиторию с помощью различных средств, среди которых важное место занимают риторические способы 
воздействия: этос, пафос, логос [5].  

В эпоху послеправды наблюдаем переосмысление античных способов воздействия в применении к 
новостному дискурсу. Так, кроме эмоций, пафос оказывается связанным с потребностями человека [6], 
этос – не столько с саморепрезентацией автора, сколько с изображением любого референта [7: 5; 8: 723]. 
Определенные изменения в медиа-дискурсе претерпевает логос, сливаясь с другими способами 
воздействия. Соответственно, цель статьи состоит в определении роли логоса в организации 
англоязычных новостных текстов, что предполагает выполнение следующих задач: дать определение 
логоса; раскрыть современные тенденции в его понимании; установить языковые аргументативные 
средства, задействованные в новостных сообщениях; интерпретировать их роль. Материалом 
исследования служат онлайновые публикации телерадиовещательной корпорации Би-Би-Си 
(http://www.bbc.com/news). 

На протяжении длительной истории греческого языка логос получил множество определений: он 
рассматривался как "аргумент" или "разум", а при расширенной интерпретации как мировой или данный 
неким божеством "порядок" [9: 11]. Ассоциируясь с содержанием и с логическим мышлением, логос 
традиционно обозначает вербальную структуру аргументов, т.е. слова, их связь, их убеждающую силу. 
Для Аристотеля, логос был чем-то более утонченным, чем пафос, связанный с демонстрацией чувств: он 
отличает человека от иных живых существ, давая понять другим через аргументативный дискурс 
разницу между преимуществом и вредом, справедливостью и несправедливостью, тем, что хорошо и что 
плохо [10: 21]. Считается, что обращаясь к логосу, ритор опирается на четкие, разумные тезисы и 
аргументы, которые позволяют гарантировать внимание аудитории. В традиционной риторике выделяют 
три способа аргументирования: индуктивный, дедуктивный и редуктивный. Индуктивный тип восходит 
от частного к общему: в этом случае аргументация опирается на ограниченное количестве примеров, на 
основе которых ритор пытается вывести более общее или универсальное положение. Дедуктивный тип 
рассуждения, напротив, движется от общего к частому: аргументация основана на общем или 
универсальном утверждении, с которым согласны и читатель, и автор. Ритор принимает это общее или 
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универсальное положение, а затем пытается показать, как конкретный пример вписывается в эту более 
широкую категорию. Редуктивный тип логики состоит в поиске одного оставшегося ответа через 
перечисление всех возможных решений проблемы за исключением тех, которые явно неприемлемы. Как 
правило, этот способ рассуждения менее полезен, чем дедукция или индукция, так как предполагает, что 
предложенный перечень является единственно возможным и содержит правильный ответ.  

Какой из этих способов аргументации распространен в современном новостном дискурсе? 
Исследование текстов немецкоязычных новостей показало, что главным принципом их аргументативной 
организации является дедукция, предназначенная для обоснования содержания заголовка-тезиса с 
помощью доказательств, т.е. одного или нескольких связанных между собой утверждений [5: 8]. С 
учетом количества повторений главной идеи выделено тексты с одно-, двух-и трехкратными тезисами 
[5: 8]. Менее очевидным способом воздействия на адресата новостей является использование не всей 
аргументативной структуры, а ее отдельных элементов, представленных фактами, максимами, т.е. 
истинными утверждениями, статистическими данными, свидетельствами, которые часто основываются 
на предположениях (probabilities), а не истинах [8: 29]. 

Названные аргументы различаются степенью истинности и, соответственно, воздействия, а поэтому 
они будут рассмотрены в этой статье с учетом уменьшения их правдивости.  

Факты, т.е. краткие эмпирические утверждения, отражают определенные аспекты восприятия мира, 
которые рассматриваются как истинные. Считается, что в качестве доказательств пригодны две 
разновидности фактов [11: 260]: обретенные из опыта, например, утверждения, что тяжелые объекты 
падают или солнце садится вечером, и заимствованные из научных исследований, которым мы доверяем, 
например, о том, что в невесомости объекты не имеют веса или земля вращается вокруг солнца. СМИ 
редко привлекают эти общеизвестные факты, которые не подвергаются сомнению и предполагают 
использование номинативных единиц определенной семантики. Так, сообщение о том, что новый год 
наступит на секунду позже, опирается на общеизвестный факт о системе летоисчисления, который не 
подвергается сомнению, напр., New Year delayed by one second (Би-Би-Си 30.12.2016).  

К максимам относят короткие утверждения, отражающие всеобщие истины или правила поведения, 
которые в определенной культуре считаются общепринятыми, объединяя все общество, т.е. 
характеризуются меньшей степенью истинности, чем факты. Максимы обычно соотносятся с общими 
местами, традиционно воплощенными в пословицах [12: 153], общеизвестных истинах, которым должен 
следовать человек в своем повседневном поведении ("не убий", "не укради"), общественных установках, 
отвергающих расизм, нацизм, терроризм, обозначаемых политическими терминами. Соответственно, 
нарушители этих максим привлекают внимание СМИ и становятся предметом сообщения, напр., Chelsea 
fans guilty over Metro racism (Би-Би-Си 3.01.2017). Кроме общечеловеческих, существуют разного рода 
узкоспециальные максимы, которые могут разделяться лишь частью человечества, например, 
политические, положенные в основу обвинений в принадлежности к запрещенным организациям, напр., 
German official 'sacked over Stasi links' (Би-Би-Си 15.01.2017), религиозные, дающие право обвинять 
субъектов в богохульстве, напр., Pakistan activist faces blasphemy charges (Би-Би-Си 3.01.2017). 

Доверие к количественному аргументу основано на том, что современное сознание избегает 
приблизительности, а поэтому мы постоянно считаем и измеряем направление жизни, подчиненной 
математике даже в искусстве и морали [13: 173]. Считается, что статистика хороша, когда нужно 
показать соотношение или размер чего-либо [11: 260]. Вопреки этому мнению, оказывается, что в 
англоязычном новостном дискурсе квантификаторы встречаются в нейтральной – идентифицирующей – 
функции достаточно редко: они указывают на время событий, напр., China space lab to fall to Earth in 
2017 (Би-Би-Си 21.09.2016), дифференцируют модели продуктов, напр., Singapore airlines to hand back A 
380 (Би-Би-Си 14.09.2016) и т.д.  

В эпоху послеправды квантификаторы в большей степени задействованы для оказания воздействия 
через эффекты осуждения, почтения или удивления, близкие к пафосу. Очевидно, что желание видеть 
четко и отказаться от приблизительности, подчиненное добрым намерениям [13: 173], активно 
используется для влияния на аудиторию.  

Кванитификация осуждения наблюдается при информировании о гибели людей. Поскольку для 
западного общества ценна даже одна человеческая жизнь, любое количество погибших оказывается 
актуальным, но чем их больше и чем выше их статус, тем более высока вероятность, что эта новость 
попадет в разряд главных. В англоязычных CМИ сформировалась специальная синтаксическая модель 
для акцентирования жертв с помощью выдвижения в начало заголовков квантификаторов: Four / Five / 
Thirty dead in Jerusalem lorry attack / in Florida airport shooting / in Nigeria suicide attack. При важности 
собственно событий квантификаторы обозначают количество пострадавших в конце заголовка согласно 
другой модели: Attack on Shia pilgrims in Iraq / Earthquake in Central Italy kills 77 / 120 (Би-Би-Си 
24.11.2016). Кроме того, СМИ часто выносят в заголовки средства приблизительности, не уточняя 
количества пострадавших, а указывая на их тысячи, напр., Hundreds evacuated from east Aleppo (Би-Би-Си 
15.12.2016), или миллионы, напр., Almost 1m under siege in Syria – UN (Би-Би-Си 21.11.2016). Атипичный 
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случай употребления квантификатора с целью формирования эффекта осуждения властей предназначен 
для обозначения расстояния, которое вынужден был пройти бедный индийский мужчина, несший тело 
умершей жены из-за невозможности нанять транспорт, напр., Man carries dead wife's body for 12 km (Би-
Би-Си 25.08.2016). 

Квантификация удивления применяется для акцентирования поступков, несоответствующих возрасту 
людей, что обусловливает выбор различных квантификаторов для создания контраста: подростки 
используют оружие, чтобы добиться своего любимого блюда, напр., Boy, 12, 'pulls gun for chicken nugget' 
(Би-Би-Си 13.01.2017); люди среднего возраста с детства не покидают свой дом, напр., Mystery of man, 
43, who never left home (Би-Би-Си 05.10.2016); одни знаменитости, как Дженнет Джексон, собираются 
родить первого ребенка в пятьдесят лет, напр., Janet Jackson, 50, expecting first child (Би-Би-Си 
12.10.2016), а другие, как Мик Джаггер, становятся отцами в 73 года, напр., Sir Mick Jagger became dad 
again at 73 (Би-Би-Си 08.12.2016). Эффект удивления усиливается при сообщении о значительном 
временном отрезке между сопоставляемыми событиями, напр., US child killer jailed after 27 years (Би-Би-
Си 21.11.2016), а также при обозначении штрафов и выплат, превышающих миллионы, напр., JP Morgan 
pays $264m for China bribery (Би-Би-Си 17.11.2016).  

Квантификация почтения имплицируется при обозначении значительного возраста знаменитостей, 
напр., Cuba's Fidel Castro dies aged 90 (Би-Би-Си 26.11.2016), хотя возраст животных скорее вызывает 
удивление, напр., Oldest panda in captivity dies at 37 (Би-Би-Си 16.10.2016). 

В некоторых заголовках воздействующий потенциал квантификаторов усиливается эмотивами. Они 
подчеркивают общественное негодование, напр., Outrage after girl dies from 68-day fast (Би-Би-Си 
10.10.2016), или удивление, напр., Russian oil giant in surprise $11bn deal (Би-Би-Си 08.12.2016).  

Аргументы-свидетельства представлены апелляцией к авторитетам, к которым могут принадлежать 
простые люди с требуемым опытом, эксперты с достаточными знаниями по обсуждаемому вопросу, 
известные или уважаемые индивиды, чье мнение может вдохновлять, хотя их деятельность может быть и 
не связана с обсуждаемым вопросом [11: 260]. В эпоху послеправды СМИ все чаще прибегают к ссылкам 
на анонимные источники информации. Считается, что в данном случае журналист опирается на доверие 
аудитории [14]. При этом для установления надежности цитируемого читателю предлагается учитывать 
определенные характеристики анонима: действительно ли он может обладать сообщаемой информацией; 
сколько людей готовы доверить ему тайну, кроме тех, с кем он встречается за чашкой чая. 
Рекомендуется не верить тем источникам, которые объясняют причины происходящего, ибо никто не 
знает, что происходит в голове у принимавшего решение [14]. Кроме этих критериев, существуют 
языковые сигналы, указывающие на сомнительность анонимных источников, что демонстрирует 
опубликованная на англоязычном сайте Би-Би-Си статья о новом главе администрации российского 
президента: Nooscope mystery: The strange device of Putin's new man Anton Vaino 
(http://www.bbc.com/news/world-europe-37109169).  

При характеристике нового чиновника кремлевской администрации автор ссылается на множество 
анонимных источников с различным статусом, используя при этом разнообразные номинативные 
единицы. Во-первых, это ссылки на журналистские публикации без указания на названия изданий или 
авторов (Like many officials of his generation, reports say he has a master's degree in economics and has 
contributed to various scientific publications и Written in a dense academic prose – which many Russian 
commentators this week said they found almost impossible to understand). Во-вторых, это ссылка на мнение 
общественности с помощью безличной конструкции (widely believed), скрывающей широту его охвата (In 
2012 an article appeared in a specialist journal called Economics and Law written by an "AK Vaino" – widely 
believed to be one and the same person as Mr Putin's new chief of staff). В-третьих, это отсылки ко всем 
россиянам этнонимом Russians (Russians are scratching their heads over this diagram in Mr Vaino's article 
(Moscow Times translation) и словосочетанием many in Russia (The "nooscope" bewildered many in Russia 
this week), что вызывает сомнение, ибо не ясно, какое количество жителей охватывают названные 
единицы. Окончательное недоверие к статье вызывает условное предложение в ее заключении с 
предположением о возможной идентичности нового главы администрации и изобретателя нооскопа со 
ссылкой на большинство неназванных россиян, обозначенных этнонимом most Russians: If AK Vaino the 
political scientist and Anton Vaino the new chief of staff really are the same person, as most Russians presume, 
then the coming months may show if the nooscope can really deliver a "better tomorrow". 

Способы аргументации в приведенных высказываниях напоминают сплетни, ибо в данном случае 
указание на конкретные источники информации заменяется номинативными единицами абстрактной 
семантики. В ответ на критику такого способа информирования Би-Би-Си ответило, что это авторский 
материал, передающий понимание журналистом ситуации с учетом скудости информации о новом главе 
администрации российского президента, а использованный язык отражает наблюдения, мнения, 
восприятия автора, а не установленные факты:  

Reference CAS-3975193-KRJY6Y  
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This is an authored piece with the author Olga Ivshina, BBC Russian Service, giving their perspective and 
understanding on the subject – conveying details of an investigation by BBC Russian into Anton Vaino's 
academic work, given that little is known about Russian President Vladimir Putin's new chief of staff.  

As you acknowledge, the author is clear to point out with their use of language where things are 
observations, opinion and perception etc, rather than established fact. 

Приведенный выше ответ редакции Би-Би-Си отражает важную черту новостного дискурса в эпоху 
послеправды: его опору не на факты, а на наблюдения, мнения, восприятия журналиста ("observations, 
opinion and perception etc, rather than established fact"), что объясняет широкое использование 
номинативных единиц, обозначающих анонимные источники.  

Итак, в эпоху послеправды значительно изменилось понимание как номинативной организации 
новостей, так и аргументации, которая постепенно сливается с этосом, представляющим любой 
референт, и пафосом, воздействующим на эмоции и потребности аудитории. Указанные факторы 
обусловливают уменьшение отсылок к фактам и истинным утверждениям в противовес к употреблению 
квантификаторов для апелляции к эмоциям и возрастанию количества единиц, именующих анонимные 
источники. Перспективы исследования состоят в выявлении в англоязычном новостном дискурсе 
других средств воздействия на аудиторию. 
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Потапенко С. І. Номінативний простір англомовного новинного дискурсу в епоху післяправди: 
аргументативні тенденції. 

У статті показано, що в сучасну епоху "післяправди" з її зосередженістю не на фактах, а на емоціях і 
особистих поглядах змінюється призначення текстів англомовних новин: замість поширеного раніше 

прагнення до об'єктивності, нині домінує спрямованість на вплив. Відповідно, зростає роль 
аргументативних засобів, що зумовлює зменшення вживання номінативних одиниць на позначення 
фактів та істинних тверджень на тлі переважання квантифікаторів і засобів іменування анонімних 

джерел інформації. 

Ключові слова: номінативна одиниця, новинний дискурс, післяправда, аргументація, анонімне джерело, 
квантифікатор. 

Potapenko S. I. Nominative Space of English News Discourse in the Post-truth Epoch: Argumentative 
Tendencies. 

The research deals with the functions of nominative units in the English news discourse in the post-truth epoch 
when objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief. 

The material of the research is the BBC news stories. The paper applies rhetorical methods to revealing the 
argumentative potential of news stories. The results obtained show that nominative units in the contemporary 

English news discourse denote four types of arguments: facts, maxims, statistical data and anonymous sources. 
The paper reveals a reduction in the nominal units referring to facts and general beliefs shared by the majority 
of the audience. Meanwhile quantifiers once used as a reliable means of objectivity have acquired a number of 
persuasive functions evoking the feelings of indignation, respect, surprise, condemnation. The reference to the 

anonymous sources is carried out by abstract units denoting different groups of people. The conclusions indicate 
that modern news discourse has a tendency to transforming into a persuasive tool determining the choice of 

particular nominal units. 

Key words: nominative unit, news discourse, post-truth, argumentation, anonymous source, quantifier. 
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СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАЛОГІЧНОГО ПЕРСОНАЖНОГО МОВЛЕННЯ В 
ГЕНДЕРНОМУ АСПЕКТІ 

Статтю присвячено огляду сучасного стану і напрямків досліджень лінгвістичної гендерології на основі 
базових досягнень у цій царині, показу основних векторів аналізу й перспективним напрямкам 

подальшого вивчення гендерно маркованого мовлення стосовно міжгендерних діалогів у художньому 
дискурсі. Пропонуються деякі методи й інструменти подальших досліджень в аспекті залучення теорії 

перспективи, які вказують на міждисциплінарний характер названого феномену. 

Ключові слова: гендерно марковане мовлення, міжгендерний діалог, дискурсивно-функціональні 
дослідження, теорія перспективи. 

Метою статті є огляд сучасних векторів дослідження мовлення з позицій гендерної лінгвістики та 
показ деяких напрямків подальших досліджень, що можуть бути перспективними в розумінні 
поглиблення розуміння мовознавців про особливості мовленнєвої реалізації гендерного чинника в 
діалогічному мовленні персонажів художнього дискурсу. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний етап розвитку гуманітарних знань, який характеризується 
яскраво вираженою антропологічною спрямованістю досліджень, відзначається актуальністю низки 
лінгвістичних проблем, серед яких важливе місце посідає мовленнєва гендерна ідентичність індивіда, 
будучи однак одним з найменш глибоко вивчених мовознавчих питань [1: 3]. Проблема мовленнєвої 
ідентифікації особистості, що невідривно пов’язана з мовленнєвою ідентичністю, є глибокою 
гуманітарною і, вужче, лінгво-соціальною проблемою, оскільки індивід стає особистістю тільки в 
процесі соціалізації; адже ґенеза особистості не може бути поясненою повністю тільки за допомогою 
біологічних чинників, які в основному зумовлюють анатомічний і фізіологічний склад індивіда. Гендер 
індивіда є одним з основних біологічних індивідуальних чинників, який проте знаходиться під значним 
впливом соціальних і психологічних стереотипів поведінки (в тому числі мовленнєвої поведінки) 
особистості. 

Як зазначають спеціалісти, процес соціалізації є головним процесом, що характеризує психічний 
розвиток індивіда (гендерна приналежність якого є його невід’ємною ознакою) від самого дитинства, 
тому що це – специфічний процес засвоєння ним досягнень розвитку попередніх поколінь людей, які на 
відміну від філогенетичного розвитку тварин не фіксуються морфологічним чином й не передаються у 
спадковий спосіб, людські здібності формуються у самому цьому процесі. В цілому, мислення й знання 
людей кожного наступного покоління формуються на основі засвоєння ними вже досягнутих успіхів, 
пізнавальної діяльності попередніх поколінь [2: 44]. Іншими словами, для того, щоб стати членом тієї чи 
іншої спільноти в національно-лінгвокультурному розумінні, необхідно ''присвоїти'' свідомість цієї 
спільноти, тобто прийняту в ній систему значень (в широкому розумінні). Це здійснюється головним 
чином ''шляхом спілкування з і пристосування до великого й стійкого соціального світу, що має свої 
смисли, світу, в якому вони [ці індивіди] народилися'' [3: 152]. У той же час, сучасна наука розглядає 
ґендерну ідентифікацію як самовизначення індивіда щодо соціальних, культурних, психологічних, 
емоційних та інших аспектів чоловічих і жіночих соціальних ролей, що стереотипно нав’язуються йому / 
їй лінгвокультурним соціумом за допомогою мови як основного каналу одержання соціокультурної 
інформації [1: 3].  

Бурхливий розвиток дискурсології, що ґрунтується на дискурсивній онтології, де висловлення 
розглядається як атомарний факт соціального світу, має в своїй основі аналіз дискурсу як мовленнєво-
мисленнєвої діяльності в соціально релевантних умовах реального світу й створює нові напрямки 
гендерних досліджень (див., напр., Мартинюк [1: 4–5]). Дискурсивні явища згідно з новою мовознавчою 
парадигмою розташовуються не в просторово-часовій системі координат, а в якісно іншому середовищі: 
соціально-психологічному ''людському просторі'', конституйованому індивідами, які спілкуються, 
виконуючи різні соціальні, культурні, міжособистісні, ідеологічні та інші ролі. 

Основним типом відносин є можливі та ймовірнісні залежності, обумовлені стратегіями, правилами й 
нормами ''мови у взаємодії'', тобто у безпосередньому мовленнєвому спілкуванні. Таким чином у центрі 
уваги опиняється учасник комунікації – мовна особистість, яка говорить, комунікативна особистість 
(термін В. В. Красних [2: 51]), разом з усіма своїми онтологічними рисами й чинниками, в тому числі з 
гендерною приналежністю, що знаходить відображення у дискурсі. 
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Дискурсивна онтологія принесла нове розуміння гендеру як соціокультурної категорії, що 
конструюється в процесі дискурсивної й інтерактивної взаємодії індивідів у соціальному контексті. У 
новій дослідницькій парадигмі гендер визначається як соціальна чи соціокультурна стать, параметр 
мовної особистості, який формується відповідно до норм певної культури. Водночас гендер – це 
конструкт дискурсу, що в широкому сенсі є складною єдністю мовної практики та екстралінґвальних 
факторів, необхідних для розуміння тексту, які створюють уявлення про учасників комунікації, їх 
установки та цілі, умови продукування і сприйняття повідомлень [4: 26]. 

Зрозуміло, що дослідження гендерних чинників мовлення привертало й продовжує привертати увагу 
мовознавців до спілкування в діалозі, яке неминуче має гендерно марковані риси. Крім того, діалог як 
природна форма мовленнєвого спілкування, є настільки багатоаспектним, складним і, водночас суто 
природним феноменом, що присвячена йому література з лінгвістики, психології, культурології й 
соціології нараховує тисячі найменувань. 

Наразі діалог потрактовується як форма активної комунікативної взаємодії двох або більше суб’єктів, 
матеріальним результатом якої є утворення специфічного дискурсу, що складається з послідовних 
реплік. Діалог формується як процес та продукт мовленнєвої діяльності двох (найменшою мірою) 
комунікантів та включає знання мовця про світ, його погляди, інтенції, емоції, урахування таких знань та 
поглядів у адресата, орієнтування на соціальні ролі та статус мовця, в результаті чого утворюється 
складний мовленнєвий твір, який відображає комунікативну подію. Діалог виникає з необхідності 
висловити свої думки, почуття, наміри, бажання, волю, повідомити іншу людину про щось, дізнатися від 
неї про що-небудь й висловити своє ставлення до сказаного, дати відповідь на слова співбесідника. 

Значне місце у вивченні різних аспектів діалогу посідає аналіз діалогів з художніх текстів, зокрема 
міжгендерних діалогів. Адже включення гендерного чинника в аналіз діалогу дозволяє істотно 
розширити уяву лінгвістів про цей феномен в розумінні лінгвістичного, а також соціального й 
культурологічного підходу. Діалог у художньому дискурсі є важливим засобом здійснення 
характеризації персонажів, і автор, створюючи мовленнєву характеристику персонажів і реалізуючи 
певні типи комунікативної поведінки дійових осіб твору, керується такими комунікативними правилами 
та дотримується таких конвенцій спілкування, які існують у реальному житті.  

У сучасній лінгвістиці набуває ваги думка про те, що діалоги драматичних творів відображають 
загальну вживаність конструкцій у сфері живого розмовного мовлення, беручи у останнього найбільш 
типове і фіксуючи його в найбільш розповсюдженій формі. При цьому автор відображує у мовленні 
персонажів особливості спілкування тієї лінгвокультурної спільноти, членом якої він є [5: 84]. Саме з цієї 
причини при вивченні діалогічного персонажного мовлення в художньому творі значного розвитку 
набуло залучення когнітивно-дискурсивної парадигми, що дозволяє дослідити глибинні механізми саме 
таких характеристик персонажного мовлення. Названа парадигма має на меті виявлення ментально-
когнітивних процесів та механізмів породження й побудови дискурсів різного типу та особливості 
вираження цих процесів і механізмів мовними засобами у мовленнєвій діяльності при участі усіх 
конституентів дискурсу, що в перспективі може зробити внесок у розкриття однієї з найважливіших 
наукових гуманітарних проблем – механізму відтворення мислення у мові. 

Одним з перспективних сучасних напрямків гуманітарних дисциплін є залучення методів 
міждисциплінарних досліджень, які уможливлюють більш глибоке й повне висвітлення цілої низки 
проблем і явищ. Теорія перспективізації є саме таким міждисциплінарним інструментом дослідження, 
який набуває все більшої уваги й залучення в різних сферах гуманітарного знання, зокрема у 
лінгвістичних дослідженнях. Ця теорія становить частину концептуального апарату в таких наукових 
царинах, як філософія, соціологія, психологія, наратологія, лінгвістика. Розробка філософських засад 
теорії перспективи або перспективізації була здійснена німецьким філософом Г. В. Лейбніцем, який 
називав перспективу (тобто точку зору) важливою характеристикою людського пізнання й знання. 
Пізніше філософські основи теорії перспективи було розвинуто у працях дослідників феноменологічного 
напрямку, вони розуміли перспективу як невід’ємну характеристику пізнання людиною власного буття 
(М. Мерло-Понті та інші). Так, М. Мерло-Понті писав, що дивитися на об’єкт означає оселитися в ньому 
й з нього розуміти речі в тих ракурсах, які звернені до спостерігача. Знаходячись віртуально всередині 
будь-якого об’єкту, суб’єкт уже з різних точок зору спостерігає центральний об’єкт бачення. Таким 
чином, будь-який об’єкт є дзеркалом усіх інших [6: 102]. Важливою думкою в дослідженнях філософа є 
можливість вибору: суб’єкт сам обирає сторону об’єкта, яку він розглядає в даний момент. Тому об’єкт 
може спостерігатися лише в перспективі : ''об’єкти завжди показують мені лише одну з сторін саме тому, 
що сам я знаходжуся у певному конкретному місці''[6: 130; переклад наш – Р.В.]. 

Філософські розробки, а також дослідження в царинах психології й соціології сприяли проникненню 
поняття й теорії перспективи до лінгвістики й уплинули на трактування цього феномену в мовознавстві. 
З філософських і психологічних учень лінгвісти успадкували універсалістський підхід, згідно з яким 
перспектива розглядається в якості загальної властивості не тільки стосовно сприйняття й пізнання 
об’єктів, але й стосовно їх репрезентації у мові й тексті (наративі). Психологічні й соціологічні теорії 
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прямо чи непрямо послугували імпульсом для становлення в мовознавстві комунікативного й 
соціопрагматичного векторів дослідження перспективи у лінгвістиці. 

Слід відзначити, що найглибший лінгвістичний розвиток поняття перспективи був уперше 
представлений у роботах таких вчених, як Р. Ленекер [7] і Л. Талмі [8] і розвинутий у декількох 
мовознавчих векторах, проте на сьогодні можна відзначити значну різноманітність поглядів на 
перспективізацію в лінгвістиці [9: 15]. Вивчення дискурсу в аспекті перспективізації ґрунтується 
головним чином на комунікативно-прагматичних і лінгвопрагматичних дослідженнях, в яких процес 
комунікативної взаємодії постає, в основному, як обмін точками зору. Створення перспективи при цьому 
розглядається як процес, у ході якого комунікант представляє власну перспективу таким чином, щоб для 
інших учасників комунікативної взаємодії з’явилася можливість для адекватної інтерпретації позиції 
мовця. З огляду на предмет дослідження – міжгендерне персонажне діалогічне мовлення – особливий 
інтерес становить вектор конверсаційного аналізу, який розглядає дискурс як соціальну інтеракцію, як 
взаємодію згідно з певними правилами й нормами, прийнятними у тій чи іншій суспільній спільноті. 
Конверсаційний аналіз визначає перспективу як когнітивне й прагматичне явище, що охоплює весь 
потенціал вербальних і невербальних дій з боку учасників комунікації, що визначаються їх соціальним 
статусом і приналежністю до тої чи іншої культури [10: 43–97].  

Зрозуміло, що серед чинників формування точки зору мовців не можна не враховувати чинник 
гендеру, оскільки, як зазначалося вище, цей чинник є невід’ємною складовою особистості будь-якого 
учасника комунікації. Тому у дослідженнях з гендерології виявляються випадки домінування чоловічої 
точки зору в мові (тобто випадки так званої гендерної асиметрії), а також властивості ''чоловічої'' й 
''жіночої'' комунікації, які пов’язані насамперед зі стереотипними соціальними ролями чоловіків і жінок. 
В такий спосіб розмежовуються чоловіча й жіноча перспективи у мові, що проявляються у 
комунікативній поведінці, а також у висловленні оцінок стосовно подій і фактів навколишнього життя; 
адже ціннісна картина в уявленні жінок і чоловіків- носіїв однієї мови – збігається лише загалом. За 
свідченням дослідників, різниця в концептуальному баченні цінностей представниками різних статей 
пов'язана не з біологічними особливостями, а із закоріненим у свідомості суспільства історичним 
поглядом на роль чоловіків і жінок у суспільному житті, з культурологічними особливостями цих 
соціумів. 

Подібні розбіжності значною мірою детермінують також прагматичні риси діалогічного 
персонажного дискурсу, які по суті й розкривають гендерно-зумовлені точки зору: вибір стратегій і 
тактик, а також специфіку використання в комунікативній взаємодії конкретних дискурсивних актів, що 
становлять мінімальні конституенти діалогічного дискурсу. Можна згадати достатньо часто 
висловлювану думку про те, що комунікація між чоловіком і жінкою може розглядатися як комунікацію 
між різними культурами через зіткнення різних стилів мовлення [9: 23]. Відзначаючи констатоване у 
низці праць когнітивно-дискурсивного напрямку недостатнє вивчення поняття перспективи та його 
репрезентації у вербальних виявах, слід надати належне розвитку даного поняття у працях наративного 
та когнітологічного лінгвістичних векторів. Зазначимо також, що в наратології феномен перспективи 
аналізується на стику семіотики, літературознавства й лінгвістичної теорії тексту, а когнітологічні 
концепції перспективи значною мірою ґрунтуються на психології, теорії зорового сприйняття й 
когнітивній семантиці. 

З огляду на те, що персонажне міжгендерне мовлення у художньому дискурсі не було предметом 
аналізу в термінах теорії перспективізації, його вивчення виявляється доцільним і актуальним, зокрема, 
тому що таке дослідження може поглибити розуміння механізму й закономірностей відображення 
гендерних особливостей комунікантів у породженні й структуруванні їхніх комунікативних взаємодій. 
На наш погляд, на увагу заслуговує той факт, що при вивченні гендерно детермінованої перспективи 
спостерігаємо перетинання й комбінацію двох площин перспективізації: гендерний чинник притаманний 
не тільки персонажам художнього дискурсу, а й авторам, які цей дискурс створюють, і особливості 
кожної з цих площин також заслуговують на дослідницьку увагу в розумінні вираження вказаного 
перетинання через смислові, прагматичні, суто мовленнєві й структурні компоненти тексту. 

Слід згадати, що вказана взаємодія точок зору в тексті художнього твору (без залучення гендерного 
чинника) була відзначена й описана в термінах наратології Б. О. Успенським, який вважав, що протягом 
усього тексту літературного твору можна спостерігати постійну зміну перспективи. Перше 
представлення персонажа становить авторської зовнішньої позиції, що з розвитком тексту змінюється на 
позицію одного з персонажів, й пізніше знову змінюється на авторську тільки в кінці твору. Таким чином 
чергування ''зовнішньої'' та ''внутрішньої'' точок зору дозволяє спостерігати описувані події спочатку з 
точки зору одного або більше персонажів, а пізніше – самого цього персонажа або персонажів; у 
першому випадку суб’єктом сприйняття виступає свідомість персонажа, у другому – персонаж виступає 
в ролі об’єкта сприйняття наратора [11]. 

Попри всі здобутки наратологічного напрямку, вичерпної відповіді на всі питання стосовно 
текстових, дискурсивних та розумових характеристик побудови перспективи він наразі не дав, гендерні 
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особливості цього феномену не дістали висвітлення зовсім. Більш плідним вбачається використання для 
аналізу типових інструментів когнітивної семантики, які залучаються для вивчення процесів 
категоризації, конструювання, концептуалізації, їх ролі у створенні мовних і контекстуальних значень і 
висвітлення в цьому ракурсі ролі й значення гендерної складової. Названий вектор дослідження 
уявляється одним з перспективних напрямків аналізу персонажного діалогічного мовлення в 
гендерному аспекті. 
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Радкевич В. В. Современные направления изучения персонажной речи в гендерном аспекте. 

Статья посвящена обзору современного состояния и направлений исследований лингвистической 
гендерологии на основе базовых достижений в этой сфере, указанию на основные векторы анализа и 
перспективным направлениям дальнейшего изучения гендерно маркированной речи в применении к 
межгендерным диалогам в художественном дискурсе. Предлагаются некоторые методы и 

инструменты дальнейших исследований в аспекте теории перспективы, которые указывают на 
междисциплинарный характер названного феномена. 

Ключевые слова: гендерно маркированная речь, межгендерный диалог, дискурсивно-функциональные 
исследования, теория перспективы. 

Radkevych V. V.Gender Approach to Contemporary Issues of Studying Personages’ Speech. 

The purpose of the article is to introduce the overview of contemporary issues in studying personages’ speech in 
the aspect of gender linguistics. The study introduces modern understanding of the gender notion together with 
the analysis of basic achievements of this linguistic sphere, with the idea of concentrating on the contemporary 

research paradigm which unites communicative, discourse and functional approaches to studying speech, and in 
particular to studying personages’ speech in intergender dialogues in a belles-lettres discourse. With this 

respect, the paper also includes modern interpretation of a dialogue in discourse and pragmatic studies together 
with a short overview of research methods applied. The main accent is made on the introduction of the 

perspective notion and theory. A short history of the given phenomenon in Ukrainian and foreign linguistics and 
the main points of the theory are presented, as the given theory is considered a fruitful and topical instrument for 

studying intergender dialogues in a belles-lettres discourse. The present day situation with a gender vector in 
perspective studies is also presented. The conclusion as to the topicality and novelty of the approach described is 

understood as the main result of the research introduced in the article. The prospect of further research of the 
material mentioned is viewed as the application of the approach in question which should include elements of 

cognitive and narrative investigation paradigms. This research technique will enable obtaining deeper 
understanding of gender peculiarities of perspective construction process and of verbal means of constructing 

inner and outer perspective in a belles-lettres discourse. 

Key words: gender-marked speech, intergender dialogue, discourse-functional investigations, Theory of 
Perspective. 
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СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ''ПОНЯТТЄВОГО СЛОВНИКА СТАРОПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ОН-
ЛАЙН'' (SŁOWNIKA POJĘCIOWEGO JĘZYKA STAROPOLSKIEGO ON-LINE) 

Стаття показує методологію укладання електронного ''Поняттєвого словника старопольської мови'' 
(Słownika pojęciowego języka staropolskiego), який був розроблений в Інституті польської мови ПАН у 
Кракові на підставі алфавітного друкованого ''Старопольського словника'' і ''Додатка'' (Słownika 

staropolskiego i Suplementu) ч. I. ''Поняттєвий словник старопольської мови'' охоплює всю відому досі 
найстарішу польську середньовічну лексику – від початків польської мови до кінця XV століття. Метою 
укладачів ПССМ (SPJS) було підпорядкування лексичних одиниць до окремих поняттєвих категорій. 
Представлена в статті семантична структура ПССМ (SPJS) спирається на ієрархічну систему, 

створену Р. Халлігом і В. фон Вартбургом (R. Hallig і W. von Wartburg), яка була значно модифікована. У 
ПССМ (SPJS) подано також граматичну й структурну класифікацію середньовічних слів. Словник 
містить 22 735 словникових статей, а в їх межах – 54 038 лексичних одиниць. Кожне значення і 

функцію ілюструє один приклад, поданий в транслітерації та транскрипції. 

Ключові слова: лексикографія, старопольська лексика, історичний словник, поняттєвий словник, 
електронний словник, семантика, семантична структура. 

Вступ. Метою статті є демонстрація способу розробки електронного ''Поняттєвого словника 
старопольської мови'' (Słownika pojęciowego języka staropolskiego)1. Він був створений на матеріалі 
одинадцятитомного друкованого алфавітного ''Старопольського словника'' (Słownika staropolskiego), 
видаваного з 1953 року до 2002, а також ''Додатка'' (Suplementu) ч. 1. (verba absentia), виданого в Кракові 
у відділі ''Старопольського словника'' Інституту польської мови ПАН. У статті буде також 
репрезентована його семантична структура. 

''Старопольський словник'' і його додаток 
''Старопольський словник'' – це спільне напрацювання, роботи над цією монументальною справою 

були започатковані ще в XIX сторіччі. Він є результатом праці таких мовознавців, як Ян Бодуен де 
Куртене, Лук’ян Маліновскі, Ян Лось, Казимир Нітч, Генріх Естеррейхер, Станіслав Урбаньчик, 
Мар'ян Куцала, Єва Дептухова (Jan Baudouin de Courtenay, Lucjan Malinowski, Jan Łoś, Kazimierz Nitsch, 
Henryk Oesterreicher, Stanisław Urbańczyk, Marian Kucała, Ewa Deptuchowa). Стпс (SStp) – це історичний 
словник, що охоплює лексику від найдавніших часів до кінця XV сторіччя. У ньому представлені слова і 
вирази з польських текстів, а також польські глоси з латинських текстів – друковані або рукописні. 
Кожне реєстрове слово, його значення і граматичні форми, синтаксичні і фразеологічні зв’язки пояснені 
та проілюстровані цитатами із вказаною локалізацією. Серед джерельних текстів переважають ті, які 
мають релігійну тематику, репрезентовано також багато юридичних і судових текстів. Середньовічні 
тексти, збережені до наших часів, це: переклади біблійних текстів (Psałterz floriański, Psałterz puławski, 
Biblia królowej Zofii, Ewangeliarz Zamojskich), казання (Kazania świętokrzyskie, Kazania gnieźnieńskie), 
молитовники (Modlitwy Wacława, Modlitewnik Nawojki), апокрифи (Rozmyślanie przemyskie), релігійні 
пісні (Bogurodzica, pieśni procesyjne), загальні молитви, судові присяги, земельні статути й інші юридичні 
акти, довші віршовані твори (Legenda o świętym Aleksym, Skarga umierającego, Dialog mistrza Polikarpa ze 
śmiercią, Wiersz o zachowaniu się przy stole, Chytrze bydlą z pany kmiecie), середньовічні афоризми, казки, 
діалоги, епітафії, календарі, віршовані релігійні календарі (cyzjojany), закляття, листи, макаронізовані 
тексти, стилістичні та юридичні формуляри та багато інших2. Більшість із цих текстів доступні в 
електронному вигляді, у транслітерації і транскрипції, у Бібліотеці пам'яток польської середньовічної 
літератури, також у транскрипції в Корпусі старопольських текстів (сайт IJP PAN)3. У 2014 році відділ 

 
1 Проект був профінансований з ресурсів Національного центру науки. Сайт словника: 
http://spjs.ijp.pan.pl. Пор. дотеперішні статті на тему словника : Sieradzka-Baziur (2010, 2011, 2012, 2015, 
2016), Sieradzka-Baziur, Kajtoch, Mika (2016), Sieradzka-Baziur, Kajtoch, Mika, Duska (2016), Sieradzka-
Baziur B., Kajtoch K (2016). У них міститься вичерпна інформація щодо методології творення ПССМ 
(SPJS), деяких уже розроблених середньовічних поняттєвих категорій (ЕМОЦІЇ, МЕДІАЦІЯ), також 
корисності інформаційних технологій у роботі лексикографа 
2 Пор. T. Michałowska,  Średniowiecze, Warszawa 2003, s. 161–640; M. Frodyma, Indeksy do ''Opisu źródeł 
Słownika staropolskiego'',  Kraków 2011, s. 108–142, пор. теж Michałowska (2011). 
3 https://www.ijp-pan.krakow.pl. 
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старопольської мови ІПМ ПАН опублікував ''Додаток'' ч.1 (verba absentia) до ''Старопольського словника'' 
під редакцією Єви Дептухової4. Старопольська лексика, що походить із джерел, виниклих до кінця XV 
сторіччя, продемонстрована в ''Старопольському словнику'' (1953–2002) (далі також Стпс (SStp)) та в 
Додатку ч. 1, – це масив слів, що нараховує близько 23 000 лексем. Про кількість і різнорідність текстів, з 
яких вони вибрані, свідчать: Опис джерел ''Старопольського словника'' (2005), також Індекси до "Опису 
джерел Старопольського словника" (2011). В описі джерел знаходиться кількасот локалізацій, які 
відсилають до більших або менших безперервних текстів (як напр., Kazania świętokrzyskie), чи до книг 
або документів, у яких є найстаріші поодинокі польські вирази у вигляді глос (пор. напр., AcCas Księgi 
radzieckie kazimierskie 1369–1381 і 1385–1402). У 2007 році М. Едер і В. Тварджік (M. Eder i W. Twardzik) 
видали чотири індекси до Старопольського словника: алфавітний, а tergo, verba absentia, verba 
expurgata, які дають можливість цілісного огляду середньовічного лексичного складу.  

''Поняттєвий словник старопольської мови он-лайн'' 
Після закінчення друкованого алфавітного словника найстарішої доби розвитку польської мови у 

відділі історії польської мови з’явилася ідея створення електронного поняттєвого словника 
середньовічної мови5. Словниковий запас, що міститься в старопольських джерелах, творить дещо 
замкнену сукупність, описану в алфавітному Стпс (SStp), тому можна було зробити спробу представити 
цю лексику в семантичній перспективі. Поняттєвий словник старопольської мови показав, передусім, 
семантичну структуру середньовічної лексики, найчисленніші значеннєві групи і слабко репрезентовані 
категорії. У наступній частині статті показана ця структура із вказівкою кількості підпорядкувань 
лексичних одиниць до певної поняттєвої категорії (Таблиця 2). 

Методологія творення ''Поняттєвого словника старопольської мови''  
''Поняттєвий словник старопольської мови'' містить 22 735 словникових статей із Стпс (SStp) і 1151 

із ''Додатка''. До уваги взято всі значення автосемантичних слів і функції синсемантичних лексем, при 
цьому кожне значення й функція свідчить про відокремлення лексичної одиниці, і це не тільки поодинокі 
слова, але також широко зрозумілі несталі одиниці, зокрема фразеологізми. Метою творців ПССМ (SPJS) 
було врахування повної структури гасел Стпс (SStp), а це означає, що в ПССМ (SPJS) виявилися як 
одиниці з повним лексикографічним описом, тобто впорядковані визначенням (названі в проекті 
автосемантичними, автосемантичними несталими, синсемантичними і синсемантичними несталими), так 
і одиниці, що визначаються в ПССМ (SPJS) як неповні А і B, що були виокремлені авторами Стпс (SStp) 
як окремі пункти опису в словникових статтях, хоч редакторами Стпс (SStp) їх значення не було 
сформульоване. 

Дані, вибрані з алфавітного друкованого Стпс (Sstp), були вписані до пам'яті комп'ютера і піддані 
численним упорядкувальним та інтерпретаційним процедурам, пристосованим до характеру 
здійснюваної розробки, це є електронний словник з ієрархічною структурою, що репрезентує 
старопольський матеріал у різних системах (алфавітній, поняттєвій, словотворчій і граматичній). 

З одного боку, той матеріал був представлений в алфавітному порядку. Однак елементарним гаслом 
''Поняттєвого словника'' не є ціле гасло із ''старопольського словника''6, лише його окремі пункти, у яких 
у Стпс (Sstp) описано: наступні значення реєстрового слова; значущі словосполучення (пояснювані); 
вільні, але типові й чисельно засвідчені сполучення без дефініції; і, врешті, наведено як відокремлені 
пункти опису самі цитати, що вносять матеріал, який зазвичай висвітлює якийсь додатковий контекст 
пояснюваних раніше значень, – не настільки істотний для виділення окремого значення, але для 
''Поняттєвого словника'' інколи дуже важливий. 

Кожна словникова стаття із Стпс (Sstp) була відповідно поділена (адекватно до виділених 
редакторами пунктів опису) на ряд одиниць, що будуть у ПССМ (SPJS), як вище зазначено, 
елементарними гаслами, названими одиницями повними й неповними. Повні одиниці укладеного 

                                                 
4 Słownik staropolski. Suplement  cz. I (verba absentia), red. E. Deptuchowa, Kraków 2014 
5 Світова лексикографія рясніє роботами, автори яких створили розбудовані системи семантичної 
організації лексики. Потрібно тут назвати, передовсім, Tezaurus of English Words and Phrases Petera 
M. Rogeta, який з'явився вперше в 1852 році, і від того часу багато разів перевидавався – у цій статті 
наведено видання з 2012 року. Високо цінована семантична структура, створена Рудольфом Халлігом і 
Вальтером фон Вартбургом (Rudolf Hallig i Walther von Wartburg) (1952) на матеріалі французької мови, і 
семантична класифікація німецького словникового запасу авторства Франца Дорнсейфа (Franz Dornseiff) 
(1970). Польська лексикографія також має приклади таких словників. У 1926 році з'явився Dobór 
wyrazów Романа Завілінського (Roman Zawiliński) – автор створив словник за тематичним принципом на 
зразок моделі Рогета (Rogeta). У свою чергу, Анжей Марковскі (Andrzej Markowski) у книзі Leksyka 
wspólna różnym odmianom polszczyzny (1992) представив систему класифікації польської лексики з 
посиланням на працю Халліга і фон Вартбурга. 
6 Так буде тільки в тому випадку, коли обране гасло мало тільки одне значення, один пункт опису. 
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словника – це слова або словосполучення, сформульовані в Стпс (Sstp) (окреслені значеннєвою 
дефініцією або, у випадку одиниць синсемантичних, описом виконуваних лексемами функцій). Неповні 
одиниці – це словосполучення без дефініції, а також згадані вище матеріальні одиниці. Як перші, так і 
другі містять вибрану цитату, локалізацію і дуже часто датування. 

Одиниці повні й неповні в ПССМ (SPJS) мають 7 типів. Повні одиниці – це автосемантичні сталі, 
автосемантичні несталі, синсемантичні сталі й синсемантичні несталі, а неповні одиниці це: неповні 
одиниці типу А (словосполучення без дефініції); неповні одиниці типу B (матеріальні одиниці), а також 
інші – в основному то dubia і corrupta. То є формальний поділ, прийняття якого було обов’язковим при 
створенні бази даних до електронного поняттєвого словника. Необхідним було "категоризування" 
багатого і різноманітного матеріалу Стпс (Sstp) так, щоб, з одного боку, той матеріал міг бути 
найповніше продемонстрований, з іншого боку, щоб міг бути успішно прийнятий комп'ютерною 
програмою, вичерпно і логічно піддавався електронній обробці. 

 
Таблиця 1. Одиниці ПССМ (SPJS) – кількісна характеристика 

Тип одиниці Кількість 

автосемантична 38234 

нестала автосемантична 5943 

синсемантична 1924 

нестала синсемантична 157 

неповна A 1087 

неповна B 5520 

інші 1173 

Сума 54038 
 
Семантична структура середньовічної лексики 
Автосемантичні сталі й несталі одиниці були підпорядковані семантичній структурі. Спочатку за 

підставу семантичної класифікації старопольського словникового запасу було прийнято систему, 
створену Р. Халлігом і В. фон Вартбургом (R. Hallig, W. Von Wartburg) (1952), на її головних засадах 
(відразу виключено категорії, що відносяться лише до сучасності). У процесі роботи ця семантична 
система була однак значно модифікована – пристосована до специфіки середньовічного матеріалу. 
Остаточно містить понад 100 000 семантичних підпорядкувань до 369 поняттєвих категорій, у межах 
яких знаходиться 829 понять. Залежно від значення обрана лексема може бути підпорядкованою 
одночасно до декількох поняттєвих категорій7. ПССМ (SPJS) є прикладом електронного історичного 
словника з початковою тематичною системою – хоч укладений на ресурсах друкованого словника, 
загалом був задуманий як електронний словник – усі дані вміщені на сервері, словник же доступний у 
версії он-лайн. Зміст, перенесений із Стпс (Sstp) у ПССМ (SPJS) піддавався додатковому опрацюванню й 
різноманітним категоризаціям. Акцент був зроблений, відповідно до визначеної в назві словника мети, 
передусім, на збір автосемантичних сталих і несталих одиниць у межах поняттєвих категорій, однак 
матеріал є доступним також у системі, що відноситься до структури слів, у поділі на частини мови й 
види одиниць. Введення лексичного матеріалу із Стпс (Sstp) і додатка до бази даних було кроком до 
головної мети, яка полягає в накладенні на ці дані "семантичної сітки", тобто обробці ієрархічної 
поняттєвої системи для старопольської лексики, показаної в таблиці 2. 

 
Таблиця 2. Семантична структура та кількість підпорядкувань одиниць до поняттєвих 

категорій (дані з 2015 р.) 
 

Номер Назва Кількість

1. ВСЕСВІТ І СВІТ 40 

1.1. НЕБО 32 

                                                 
7 Це питання обговорює ширше Б. Сєрадзка-Базюр на прикладі слова rodzaj, показуючи способи його 
поняттєвої класифікації (пор. Sieradzka-Baziur 2012 : 87). У межах поняттєвих категорій знаходяться 
автосемантичні частини мови такі, як іменники, дієслова, прикметники, дієприкметники, прислівники та 
деякі займенники. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН.  

266 

1.4.4. М’ЯСО ТВАРИН. ШКІРА ТВАРИН. МЕД  167 

1.4.5. ХВОРОБИ ТВАРИН. РАНИ ТВАРИН. СМЕРТЬ ТВАРИН 74 

1.4.6. ЛІГВА ТВАРИН. ГНІЗДА 18 

1.4.7. ВИДИ ТВАРИН 6 

1.4.7.1. ЧОТИРИНОГІ ТВАРИНИ 674 

1.4.7.2. ПТАХИ 309 

1.4.7.3. ПРІСНОВОДНІ РИБИ І ТВАРИНИ. МОРСЬКІ РИБИ І ТВАРИНИ 130 

1.4.7.4. ГАДИ. ПЛАЗУНИ. КОМАХИ 207 

1.4.8. Тварини, описані тільки латиною 16 

1.4.9. МІСТИЧНІ ТВАРИНИ. КАЗКОВІ ТВАРИНИ 32 

2. 
ЛЮДИНА (тут теж загалом живі істоти, персоніфіковані істоти, духовні 
та інші)  

267 

2.1. 
ПРОДОВЖЕННЯ РОДУ. НАРОДЖЕННЯ. НАСТУПНІ ЕТАПИ 
ЖИТТЯ ЛЮДИНИ. СМЕРТЬ ЛЮДИНИ  

1027 

2.1.1. ІДЕНТИЧНІСТЬ 62 

2.1.2. 
ОСОБИ, НАРОДЖЕНІ В ПОВНІЙ РОДИНІ. ОСОБИ, НАРОДЖЕНІ В 
НЕПОВНІЙ РОДИНІ 

18 

2.2. ЛЮДИНА ЯК ФІЗИЧНА ІСТОТА 83 

2.2.1. СТАТЬ 110 

118 
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2.2.2. ВІК ЛЮДИНИ 222 

2.2.3. 
ТІЛО ЛЮДИНИ. ВИГЛЯД ЛЮДИНИ. ЗОВНІШНІ ЧАСТИНИ ТІЛА 
ЛЮДИНИ  

643 

2.2.4. 
ВНУТРІШНІ ОРГАНИ ЛЮДИНИ. ФУНКЦІЇ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ 
ЛЮДИНИ  

34 

2.2.4.1. НЕРВОВА СИСТЕМА 5 

2.2.4.2. СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА 56 

2.2.4.3. ОРГАНИ ДИХАННЯ 49 

2.2.4.4. ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ 36 

2.2.4.5. СТАТЕВІ ОРГАНИ 209 

2.2.4.6. СЕЧО-СТАТЕВА СИСТЕМА  14 

2.2.4.7. М’ЯЗОВА СИСТЕМА  13 

2.2.4.8. СКЕЛЕТ  68 

2.2.5. МОВЛЕННЄВИЙ АПАРАТ  13 

2.2.6. ВІДЧУТТЯ 30 

2.2.6.1. ЗОРОВІ ВІДЧУТТЯ 197 

2.2.6.2. СЛУХОВІ ВІДЧУТТЯ 39 

2.2.6.3. НЮХОВІ ВІДЧУТТЯ 9 

2.2.6.4. СМАКОВІ ВІДЧУТТЯ 10 

2.2.6.5. ДОТИКОВІ ВІДЧУТТЯ 14 

2.2.6.6. ТЕРМІЧНІ ВІДЧУТТЯ  5 

2.2.7. ДІЯЛЬНІСТЬ  9 

2.2.7.1. ДІЯЛЬНІСТЬ ТІЛА, ПОВ’ЯЗАНА З НИМ САМИМ  1198 

2.2.7.2. 
ДІЯЛЬНІСТЬ, ВИКОНУВАНА НА ОБ’ЄКТАХ. ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО 
ВІДНОСИТЬСЯ ДО ОБ’ЄКТІВ. ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ 
РОСЛИН.  

1860 

2.2.7.3. 
ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ЛЮДЕЙ. ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО 
СТОСУЄТЬСЯ ДУХОВНИХ ІСТОТ. 
ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ УЯВНИХ ПОСТАТЕЙ  

679 

2.2.7.4. ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ТВАРИН 209 

2.2.7.5. РІЗНОМАНІТНА ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ 26 

2.2.8. ПОТРЕБИ. УТРИМАННЯ 32 

2.2.8.1. ХАРЧУВАННЯ. ПИТТЯ 301 

2.2.8.1.1. ЇЖА. СНІДАНОК. ОБІД. ВЕЧЕРЯ 22 

2.2.8.1.2. РЕСУРСИ СПОЖИВЧІ – загалом. СТРАВИ. 91 

2.2.8.1.3. М’ЯСО. КОВБАСИ. РИБА. РОСЛИННИЙ ЖИР. ТВАРИННИЙ ЖИР 101 

2.2.8.1.4. БОРОШНО. КАШІ. ВИПІЧКА. ПИРОГИ. ТІСТЕЧКА.  158 

2.2.8.1.5. МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ. ЯЙЦЯ 63 

2.2.8.1.6. 
ФРУКТИ ЇСТІВНІ. ОВОЧІ. СОКИ. МЕД. ГОРІХИ. ПРОДУКТИ 
ПЕРЕРОБКИ. 

194 

2.2.8.1.7. ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ. ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ 76 

2.2.8.1.8. 
ПРИПРАВИ. СОУСИ. ПРИПРАВЛЯННЯ СТРАВ. ПРИПРАВЛЯННЯ 
НАПОЇВ. СОЛОДЖЕННЯ та ін. 

66 

2.2.8.1.9. НАПОЇ. АЛКОГОЛЬ  155 

2.2.8.2. ПРИРОДНІ ПОТРЕБИ (ВИПОРОЖНЕННЯ)  24 

2.2.8.3. СЕКСУАЛЬНІ ПОТРЕБИ  185 

119 
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2.2.8.4. ПОТРЕБА СНУ. СОН ТА ДІЙСНІСТЬ  108 

2.2.8.5. ПОТРЕБА УТРИМАННЯ ТІЛА В ЗДОРОВ’Ї.  9 

2.2.8.5.1. 
РОЗВИТОК ТІЛА. МІЦНІСТЬ ТІЛА. СЛАБКІСТЬ ТІЛА. ЗДОРОВИЙ 
СТАН. ТЕМПЕРАТУРА ТІЛА. ВИДІЛЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА.  

341 

2.2.8.5.1.1. 
ФІЗИЧНІ СТРАЖДАННЯ – ХВОРОБИ. РАНИ. ДЕФОРМАЦІЇ. 
РОЗЛАДИ. ПРИЧИНИ ФІЗИЧНИХ СТРАЖДАНЬ  

711 

2.2.8.5.2. ЛІКУВАННЯ 178 

2.2.8.6. 
ПОТРЕБИ, ПОВ’ЯЗАНІ З УТРИМАННЯМ ТІЛА В ЧИСТОТІ. 
ПРИКРАШАННЯ ТІЛА  

100 

2.2.8.7. ПОТРЕБИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ОХОРОНОЮ ТІЛА ВІД ХОЛОДУ, та ін.  38 

2.2.8.7.1. 
ЧОЛОВІЧЕ ВБРАННЯ. ЖІНОЧЕ ВБРАННЯ. ДИТЯЧЕ ВБРАННЯ. 
ЧАСТИНИ ВБРАННЯ. ДОДАТКИ ДО ВБРАННЯ  

347 

2.2.8.7.2. ГОЛОВНІ УБОРИ  68 

2.2.8.7.3. ВЗУТТЯ 50 

2.2.8.7.4. ПРИКРАСИ. БІЖУТЕРІЯ. ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ЧАСТИНИ ВБРАННЯ  124 

2.2.8.7.5. 
МАТЕРІАЛИ. ТКАНИНИ. СУКНО. ШКІРА. ХУТРО. НИТКИ. 
ВОЛОКНА  

389 

2.2.8.8. ПОТРЕБА БЕЗПЕКИ  209 

2.2.10. ПОТРЕБИ МАЛОЇ ДИТИНИ 61 

2.3. ПСИХІЧНЕ ЖИТТЯ 4 

2.3.1. ПІЗНАВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ. ПСИХІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ  377 

2.3.1.1. СПОСТЕРЕЖЕННЯ  1340 

2.3.1.2. СВІДОМІСТЬ І САМОСВІДОМІСТЬ  35 

2.3.1.3. УВАГА  46 

2.3.1.4. ПАМ’ЯТЬ 170 

2.3.1.5. УЯВА 21 

2.3.1.6. 
МИСЛЕННЯ. НЕЗНАННЯ. ЗНАННЯ. АНАЛІЗ. ДОСЛІДЖЕННЯ. 
ПОЯСНЕННЯ. НАВЧАННЯ. ПЕРЕКОНАННЯ. ВІРА. ПОМИЛКА. 
З’ЯСУВАННЯ ПРАВДИ. ТАЄМНИЦЯ. ДУМКА  

1537 

2.3.1.6.1. ПОНЯТТЯ. СИМВОЛИ. ЗНАКИ  241 

2.3.1.6.2. ГАЛУЗІ ЗНАННЯ  17 

2.3.1.6.3. ОСВІЧЕНА ЛЮДИНА. НЕОСВІЧЕНА ЛЮДИНА  41 

2.3.2. ПОЧУТТЯ. ЕМОЦІЇ. ЕМОЦІЙНЕ СТАВЛЕННЯ  125 

2.3.2.1. ПОЧУТТЯ. ЕМОЦІЇ. ЕМОЦІЙНЕ СТАВЛЕННЯ – різновиди  4 

2.3.2.1.1. СИМПАТІЯ. ПРИЯЗНЬ. КОХАННЯ  143 

2.3.2.1.2. ЗАХОПЛЕННЯ. ЗАХВАТ. ОБОЖНЮВАННЯ  250 

2.3.2.1.3. ВДЯЧНІСТЬ  20 

2.3.2.1.4. ЖАЛІСТЬ. СПІВЧУТТЯ  85 

2.3.2.1.5. ЗАДОВОЛЕННЯ. ПРИЄМНІСТЬ. ЩАСТЯ. РАДІСТЬ. ЕНТУЗІАЗМ  269 

2.3.2.1.6. СПОКІЙ. ЗАСПОКОЄННЯ. ПОЛЕГШЕННЯ 71 

2.3.2.1.7. НАДІЯ. ДОВІРА. ОЧІКУВАННЯ  82 

2.3.2.1.8. ЗДИВУВАННЯ. ПОДИВ. НЕСПОДІВАНКА  79 

2.3.2.1.9. НЕЗАДОВОЛЕННЯ 17 

2.3.2.1.10. УПЕВНЕНІСТЬ. НЕВПЕВНЕНІСТЬ. СУМНІВ  95 

2.3.2.1.11. НЕХІТЬ. ПРЕТЕНЗІЯ ДО КОГОСЬ. НЕПРИЯЗНЬ. НЕНАВИСТЬ  137 

2.3.2.1.12. РЕВНОЩІ. ЗАЗДРІСТЬ  17 

120 
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2.3.2.1.13. ОГИДА. ВІДРАЗА. ГИДЛИВІСТЬ  76 

2.3.2.1.14. ЗНЕВАГА  97 

2.3.2.1.15. ПИХА 82 

2.3.2.1.16. ОБУРЕННЯ. ГНІВ. ЛЮТЬ  124 

2.3.2.1.17. 
ПСИХІЧНІ СТРАЖДАННЯ. СМУТОК. РОЗЧАРУВАННЯ. РОЗПАЧ. 
ЖАЛЬ. РОЗКАЯННЯ  

419 

2.3.2.1.18. ТУГА 8 

2.3.2.1.19. НЕСПОКІЙ. СТРАХ. ПЕРЕЛЯК. ЖАХ  239 

2.3.2.1.20. СОРОМ 57 

2.3.2.2. 
ВИКЛИКАННЯ ПОЧУТТІВ. ВИКЛИКАННЯ ЕМОЦІЙ. ПРИЧИНИ 
ПОЧУТТІВ. ПРИЧИНИ ЕМОЦІЙ  

480 

2.3.2.3. ВИРАЖЕННЯ ПОЧУТТІВ. ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ  440 

2.3.2.4. БАЙДУЖІСТЬ. ЧЕРСТВІСТЬ  3 

2.3.3. ВОЛЯ 9 

2.3.3.1. ПРАГНЕННЯ. ГОТОВНІСТЬ. ПОБАЖАННЯ. ОХОТА  154 

2.3.3.1.1. ПРОХАННЯ. ДОМАГАННЯ. ВИМАГАННЯ  138 

2.3.3.2. ОПІР. ПРОТЕСТ. ВІДМОВА ДІЯЛЬНОСТІ  171 

2.3.3.3. ВІДСУТНІСТЬ ОПОРУ. ПАСИВНІСТЬ  23 

2.3.3.4. СВОБОДА 208 

2.3.3.4.1. ПОКОРА. НЕПОКОРА. СВАВІЛЛЯ  77 

2.3.3.5. НЕВОЛЯ. ЗАЛЕЖНІСТЬ  216 

2.3.3.6. 
СПРАВЛЯННЯ ВПЛИВУ. ВЛАДА. НАКАЗ. ПРИМУС. 
ПІДЛАБУЗНИЦТВО  

1011 

2.3.3.6.1. АТРИБУТИ ВЛАДИ 24 

2.3.3.6.2. ДОЗВІЛ  74 

2.3.3.7. ДІЯ 11 

2.3.3.7.1. ІНТЕНЦІЯ. НАМІР ДІЇ  47 

2.3.3.7.2. МЕТА ДІЇ. ПРИЧИНА ДІЇ. НЕОБХІДНІСТЬ ДІЇ  210 

2.3.3.7.3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. ОБІЦЯНКА. ПРИСЯГА. УГОДА  486 

2.3.3.7.4. ЗАОХОЧЕННЯ ДО ДІЇ. ПОШТОВХ ДО ДІЇ. СПОКУСА  54 

2.3.3.7.5. МОЖЛИВІСТЬ ДІЇ. ВІРОГІДНІСТЬ ДІЇ 63 

2.3.3.7.6. ОБМІРКОВУВАННЯ Й РІШЕННЯ СТОСОВНО ДІЇ  544 

2.3.3.7.7. ПЛАН ДІЇ. ПІДГОТОВКА ДО ДІЇ. ПРАВИЛА ДІЇ  89 

2.3.3.7.8. ПОЧАТОК ДІЇ  54 

2.3.3.7.9. 
СПОСОБИ ДІЇ. УМОВИ ДІЇ. РИСИ ЛЮДИНИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ 
ДІЇ. ОЦІНКИ ДІЇ  

4066 

2.3.3.7.9.1. ЖИТТЄВА МУДРІСТЬ  72 

2.3.3.7.9.2. ЛЕГКОВАЖНІСТЬ 26 

2.3.3.7.9.3. ПОМІРКОВАНІСТЬ 19 

2.3.3.7.9.4. ВІДСУТНІСТЬ ПОМІРКОВАНОСТІ 106 

2.3.3.7.10. КІНЕЦЬ ДІЇ. РЕЗУЛЬТАТИ Й НАСЛІДКИ ДІЇ. КОНТРОЛЬ ДІЇ  324 

2.3.3.7.11. УСПІХ. УДАЧА. ПОРЯТУНОК  294 

2.3.3.7.12. ПОРАЗКА. НЕЩАСТЯ. ВАЖКА СИТУАЦІЯ. ШКОДА  413 

121 
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2.4. ДУХОВНЕ ЖИТТЯ  1 

2.4.1. ДУХОВНІСТЬ 114 

2.4.2. КРАСА. ДОСКОНАЛІСТЬ. ПИШНІСТЬ 200 

2.4.3. ПРАВДА 139 

2.4.4. ЗНАЧЕННЯ 198 

2.4.5. РЕЛІГІЯ 2 

2.4.5.1. РЕЛІГІЯ – ДОКТРИНА. ВІРА  1709 

2.4.5.1.1. 

ДОБРІ ДУХОВНІ ІСТОТИ. ЗЛІ ДУХОВНІ ІСТОТИ. СВЯТІ ОСОБИ. 
НАЗВИ ДОБРИХ ДУХОВНИХ ІСТОТ. НАЗВИ ЗЛИХ ДУХОВНИХ 
ІСТОТ. НАЗВИ СВЯТИХ ОСІБ. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБРИХ 
ДУХОВНИХ ІСТОТ. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛИХ ДУХОВНИХ ІСТОТ. 
ХАРАКТЕРИСТИКА СВЯТИХ ОСІБ  

1799 

2.4.5.2. РЕЛІГІЯ – ОРГАНІЗАЦІЯ 22 

2.4.5.2.1. РЕЛІГІЯ – ДУХІВНИЦТВО. ЗАКОНОДАВСТВО  428 

2.4.5.2.2. МИРЯНИ  25 

2.4.5.3. РЕЛІГІЯ – КУЛЬТ 1179 

2.4.5.4. РЕЛІГІЯ – ПОВЕДІНКА. НАВЧАННЯ ПОВЕДІНЦІ  1511 

2.4.5.5. РЕЛІГІЯ – ПОЧУТТЯ. ЕМОЦІЇ 252 

2.4.5.6. СВЯТІ КНИГИ. РЕАЛІЇ, ПРЕДСТАВЛЕНІ У СВЯТИХ КНИГАХ  447 

2.4.5.7. МІФОЛОГІЯ. ЯЗИЧНИЦТВО. ЧАРИ  202 

2.4.5.8. АГНОСТИЦИЗМ. АТЕЇЗМ. БОРОТЬБА З РЕЛІГІЄЮ  34 

2.4.6. НЕЗВИЧАЙНІСТЬ. ЧУДО 100 

2.4.7. МИСТЕЦТВО 11 

2.4.7.1. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. РУКОПИСНІ ТЕКСТИ  227 

2.4.7.2. СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО. ФОКУСНИЦТВО  23 

2.4.7.3. ТАНЕЦЬ 22 

2.4.7.4. МУЗИКА 3 

2.4.7.4.1. ВОКАЛЬНА МУЗИКА 77 

2.4.7.4.2. ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА. МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ 97 

2.4.7.5. МАЛЮНОК. МАЛЮВАННЯ  18 

2.4.7.6. РІЗЬБА. ЛИВАРНЕ МИСТЕЦТВО 50 

2.4.7.7. МИСТЕЦТВО ВИШИВКИ 23 

2.4.7.8. ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО 73 

2.5. СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ 1 

2.5.1. РОДИНА. РІД 150 

2.5.1.1. РОДИЧІ. СВОЯКИ 637 

2.5.1.2. СІМЕЙНИЙ СТАН 328 

2.5.1.3. НАЗИВАННЯ КОГОСЬ. ХРЕЩЕННЯ 42 

2.5.1.4. 
СМЕРТЬ. ПОХОВАННЯ. ВДІВСТВО. СИРІТСТВО. СПАДЩИНА. 
ПОСАГ  

627 

2.5.2. СУСПІЛЬНІ КОНТАКТИ. ПОДІЇ. ЗВИЧАЇ  2038 

2.5.2.1. ГРУПИ ЛЮДЕЙ. ТОВАРИСТВА 166 

2.5.3. МОВА 4 

2.5.3.1. 
МОВЛЕННЄВІ ВМІННЯ. СПОСІБ МОВЛЕННЯ. МИСТЕЦТВО 
ВИМОВИ. ОЗНАКИ ГОЛОСУ  

245 

2.5.3.2. МОВНІ КОНТАКТИ. ПЕРЕКЛАД ТЕКСТІВ 108 

122 
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2.5.3.3. ПИСЬМО. ЗАПИС МОВИ 529 

2.5.3.4. ВИСЛОВИ 1313 

2.5.3.4.1. ПОЗИТИВНІ ВИСЛОВИ 32 

2.5.3.4.1.1. ПОЗДОРОВЛЕННЯ. ПОБАЖАННЯ. БЛАГОСЛОВІННЯ 54 

2.5.3.4.1.2. 
ЗВОРОТИ ВВІЧЛИВОСТІ. ЗАГОЛОВКИ. ПРИВІТАННЯ. 
ПРОЩАННЯ  

95 

2.5.3.4.2. НЕГАТИВНІ ВИСЛОВИ 454 

2.5.3.4.3. ПРОКЛЯТТЯ. ЗНЯТТЯ ВРОКІВ. ЗАМОВЛЯННЯ  11 

2.5.3.4.4. ПРОРОЦТВА. ПЕРЕДБАЧЕННЯ. ВОРОЖІННЯ  63 

2.5.3.4.5. ПРИСЯГИ 205 

2.5.3.4.6. СУДОВІ ВИСЛОВИ 192 

2.5.3.4.7. ЗАЯВИ. ТВЕРДЖЕННЯ. ЗВІТИ  21 

2.5.3.4.8. Мовознавчі визначення 19 

2.5.3.4.8.1. 
Називання; власна назва, прізвисько, визначення, що стосуються 
місцевості, народності та ін.  

302 

2.5.3.4.8.2. Переносні значення, дослівні, порівняння, поетичні вирази  1589 

2.5.3.4.8.3. Прислів’я, сентенції 12 

2.5.3.4.8.4. 
Зауваження щодо семантики, флексії, походження виразу, евфемізації та 
ін.  

217 

2.5.3.4.8.5. Значення, не окреслене редакторами Стпс (Sstp) однозначно  1089 

2.5.3.5. МОВЧАННЯ 38 

2.5.3.6. НЕВЕРБАЛЬНА МОВА 188 

2.5.4. МОРАЛЬНІСТЬ 20 

2.5.4.1. МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ 2306 

2.5.4.1.1. СУМЛІННЯ 50 

2.5.4.2. ОБОВ’ЯЗОК 69 

2.5.4.3. ВИПРОБУВАННЯ  26 

2.5.4.4. РЕПУТАЦІЯ – ЧЕСТЬ. ПОВАГА  284 

2.5.4.5. РЕПУТАЦІЯ – ГАНЬБА. ЛЕГКОВАЖНІСТЬ  244 

2.5.4.6. ЕТИКЕТ. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ 41 

2.5.4.7. НЕВІГЛАСТВО 16 

2.5.4.8. ДОПОМОГА. ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ. ОПІКА. НЕДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ  1162 

2.5.4.9. ЗГОДА. ПОРОЗУМІННЯ 281 

2.5.4.10. КОНФЛІКТ 221 

2.5.4.10.1. ФІЗИЧНА АГРЕСІЯ. ПЕРЕСЛІДУВАННЯ  1527 

2.5.1.10.2. ВЕРБАЛЬНА АГРЕСІЯ. ПЕРЕСЛІДУВАННЯ  404 

2.5.5. ЛЮДИНА ТА РЕЧІ 22 

2.5.5.1. ПОТРІБНІ РЕЧІ. НЕПОТРІБНІ РЕЧІ 23 

2.5.5.2. НАДЛИШОК РЕЧЕЙ. ДОСТАТНЯ КІЛЬКІСТЬ РЕЧЕЙ. БРАК РЕЧЕЙ  41 

2.5.5.3. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧЕЙ. ЯКІСТЬ РЕЧЕЙ 841 

2.5.5.4. 
ЯВИЩА, ПОВ’ЯЗАНІ З РЕЧАМИ. ТЕ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ З 
РЕЧАМИ  

338 

2.5.5.5. ВЛАСНІСТЬ. ПРИНАЛЕЖНІСТЬ  1920 

2.5.5.5.1. БАГАТСТВО 27 

2.5.5.5.2. УБОЗТВО 77 

123 
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2.5.5.6. 
ГРОШІ. ФІНАНСИ. ТОРГІВЛЯ. ПРИБУТКИ. ПОЗИЧКИ. ВИДАТКИ. 
ВИНАГОРОДА. ПОСАГ. ЗАСОБИ НА УТРИМАННЯ. СКАРБНИЦЯ  

1306 

2.5.5.7. МАТЕРІАЛЬНА ЦІННІСТЬ 193 

2.5.5.8. ЗАНЕПАД. ЗНИЩЕННЯ. ШКОДА  335 

2.5.5.9. ОНОВЛЕННЯ 3 

2.5.6. ЛЮДИНА В ПРАЦІ 12 

2.5.6.1. 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ. ВИКОНАННЯ ПРАЦІ. ВИНАГОРОДА ЗА 
ПРАЦЮ. ВІДНОШЕННЯ ДО ПРАЦІ. РЕЗУЛЬТАТИ ПРАЦІ  

242 

2.5.6.1.1. ФУНКЦІЇ. ЗАНЯТТЯ. ПРОФЕСІЇ  1298 

2.5.6.1.2. МІСЦЯ ПРАЦІ. МІСЦЯ ЗБЕРІГАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАЦІ  108 

2.5.6.1.3. ЗНАРЯДДЯ. ПРИСТРОЇ. ЄМНОСТІ. КОНТЕЙНЕРИ  1136 

2.5.6.1.4. РЕЧОВИНИ. РІДИНИ. МАТЕРІАЛИ  408 

2.5.6.2. ВИРОБНИЦТВО ПРОДОВОЛЬСТВА  8 

2.5.6.2.1. 
ЗЕМЕЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. 
СЕЛЯНСЬКА САДИБА 

206 

2.5.6.2.1.1. 
ОСОБИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. 
ОСОБИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА ПОЛІ  

27 

2.5.6.2.1.2. 
ЖИВНІСТЬ. ДОМАШНЯ ПТИЦЯ. ІНШІ ТВАРИНИ, БЛИЗЬКО 
ПОВ’ЯЗАНІ З ЛЮДИНОЮ  

541 

2.5.6.2.1.2.1. ГОДІВЛЯ ТВАРИН. ГОДУВАННЯ ЖИВНОСТІ. ВИПАСАННЯ  160 

2.5.6.2.1.2.2. ЗАПРЯГАННЯ. ВОЗИ  136 

2.5.6.2.1.3. ЗЕМЛЯ ДЛЯ ОБРОБЛЯННЯ. НЕОБРОБЛЮВАНА ЗЕМЛЯ  450 

2.5.6.2.1.3.1. РОБОТА НА ПАШІ – ОРАННЯ. СІВБА. ПРОПОЛЮВАННЯ  117 

2.5.6.2.1.3.2. ОБРОБКА ЗБІЖЖЯ. ЖНИВА. МОЛОТЬБА. СІНОКОСИ  212 

2.5.6.2.1.3.3. САДІВНИЦТВО. РІЗНІ ОБРОБІТКИ  137 

2.5.6.2.1.3.4. УРОЖАЇ 58 

2.5.6.2.1.3.5. 
ВИРОБНИЦТВО БОРОШНА. ВИРОБНИЦТВО ОЛІЇ. ВИРОБНИЦТВО 
АЛКОГОЛЮ. ВИРОБНИЦТВО СОКІВ  

67 

2.5.6.2.1.4. БДЖОЛЯРСТВО 106 

2.5.6.2.1.5. РИБАЛЬСТВО 134 

2.5.6.2.1.6. МИСЛИВСТВО 91 

2.5.6.3. РЕМЕСЛО. ПРОМИСЕЛ  92 

2.5.6.3.2. РЕМІСНИЧІ ВИРОБИ 12 

2.5.6.3.3. 
ВИРОБНИЦТВО МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ТКАНИН. ВИРОБНИЦТВО 
ТКАНИН. ВИРОБНИЦТВО ВБРАННЯ. ВИРОБНИЦТВО ВЗУТТЯ  

100 

2.5.6.3.5. 
ВИРОБНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. ВИРОБНИЦТВО 
РІЗНОМАНІТНИХ КОНСТРУКЦІЙ  

4 

2.5.6.3.6. ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН  87 

2.5.6.3.7. 
ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛУ. ОБРОБКА МЕТАЛУ. ГОСТРІННЯ 
МЕТАЛУ  

109 

2.5.6.3.8. ВИРОБНИЦТВО СКЛА. ОБРОБКА СКЛА  12 

2.5.6.3.9. ГОНЧАРСТВО 4 

2.5.6.3.10. ОБРОБКА ДЕРЕВ. ОБРОБКА ДЕРЕВИНИ  124 

2.5.6.4. БУДІВНИЦТВО. ПРОЖИВАННЯ 321 

2.5.6.4.1. БУДІВЛЯ. БУДИНОК. ДІМ. УКРИТТЯ 289 

124 
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2.5.6.4.2. 
ЧАСТИНИ БУДІВЛІ. ЧАСТИНИ БУДИНКУ. ОТОЧЕННЯ БУДІВЛІ. 
ОТОЧЕННЯ БУДИНКУ. ОГОРОЖА  

383 

2.5.6.4.3. 
ОБЛАДНАННЯ БУДИНКУ – МЕБЛІ. ПОСУД. ПОСТІЛЬ. 
СКАТЕРТИНИ. РУШНИКИ  

385 

2.5.6.4.4. ОБІГРІВ  7 

2.5.6.4.5. ОСВІТЛЕННЯ 16 

2.5.6.4.6. 
РОБОТИ В БУДИНКУ. РОБОТИ В БУДІВЛІ. РОБОТИ БІЛЯ 
БУДИНКУ. РОБОТИ БІЛЯ БУДІВЛІ. ДОМАШНІ РОБОТИ  

76 

2.5.6.4.6.1. БРАК ПОРЯДКУ. БРУД. ЧИСТОТА  67 

2.5.7. ВТОМА. ВІДПОЧИНОК. ВІДНОВЛЕННЯ  84 

2.5.7.1. СВЯТА. УРОЧИСТОСТІ. БЕНКЕТИ. ТРАДИЦІЇ. ОБРЯДИ  238 

2.5.7.1.1. 
МІСЦЯ БЕНКЕТУВАННЯ. МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ. ОСОБИ, ЯКІ 
ОРГАНІЗУЮТЬ РОЗВАГИ. ОСОБИ, ЯКІ ОРГАНІЗУЮТЬ 
ВІДПОЧИНОК  

27 

2.5.7.2. ЗАБАВИ. ІГРИ. РОЗВАГИ. ЖАРТИ. АЗАРТ  105 

2.5.7.3. ФІЗИЧНІ ЗАНЯТТЯ. БОРОТЬБА  2 

2.5.7.3.1. ГІМНАСТИКА 1 

2.5.7.3.2. БІГ 4 

2.5.7.3.3. СТРІЛЬБА 32 

2.5.7.3.4. БОРОТЬБА. ЗМАГАННЯ  5 

2.5.7.3.5. БОКС 1 

2.5.7.3.6. БІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ 18 

2.5.7.3.7. ПЛАВАННЯ 1 

2.5.7.3.8. КІННА ЇЗДА 63 

2.6. ОРГАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА  0 

2.6.1. 
ДЕРЖАВА. КРАЇНА. ВІТЧИЗНА. НАРОД. МІСТО. СЕЛО. 
МЕШКАНЦІ  

334 

2.6.2. 
УПРАВЛІННЯ КРАЇНОЮ, ЯКОЮСЬ ТЕРИТОРІЄЮ. КЕРІВНИЦТВО. 
СЛУЖБОВЦІ  

597 

2.6.3. СУСПІЛЬНІ ГРУПИ 114 

2.6.3.1. 
КОРОЛЬ. МОЖНОВЛАДЦІ. ЛИЦАРСТВО. ШЛЯХТА. ФЕОДАЛИ. 
ДОСТОЙНИКИ  

240 

2.6.3.1.1. ГЕРБИ 78 

2.6.3.2. ВЛОДИКИ (ДРІБНЕ ЛИЦАРСТВО) 8 

2.6.3.3. СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ  237 

2.6.3.4. МІСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ 28 

2.6.3.5. СВИТА. ДВОРЯНИ. СЛУЖБА. СЛУЖБОВІ ЛЮДИ  178 

2.6.4. 
ДАНИНИ. ПОДАТКИ. ОПЛАТИ. ОРЕНДНА ПЛАТА. ДЕСЯТИНИ. 
ПОЖЕРТВИ. ПОВИННОСТІ. ПАНЩИНА. ІНШІ СТЯГНЕННЯ ТА 
ОБОВ’ЯЗКИ  

659 

2.6.5. УТРИМАННЯ ПОРЯДКУ. УТРИМАННЯ БЕЗПЕКИ  62 

2.6.6. ПІДВЕДЕННЯ ВОДИ. КОРИСТУВАННЯ ВОДОЮ  52 

2.6.7. ПОЖЕЖА 13 

2.6.9. ТРАНСПОРТ. КОМУНІКАЦІЯ 17 

2.6.9.1. ТРАНСПОРТ. НАЗЕМНА ТРАСА. ВОДНА ТРАСА  75 

125 
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2.6.9.1.1. 
ОСОБИ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ НАЗЕМНИМ ТРАНСПОРТОМ. ОСОБИ, 
ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ  

25 

2.6.9.1.2. 
НАЗЕМНІ ШЛЯХИ. ЗАСОБИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ. 
ТРАНСПОРТ ЗА ДОПОМОГОЮ ТВАРИН  

281 

2.6.9.1.3. 
ВОДНІ ШЛЯХИ. ЗАСОБИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ. КОНСТРУКЦІЇ 
(ДАМБИ, МОСТИ). ПОРТИ. МОРСЬКІ КАТАСТРОФИ  

169 

2.6.9.1.4. ПЛАТА ЗА ПЕРЕВЕЗЕННЯ. ПЛАТА ЗА ПРОЇЗД  33 

2.6.9.2. ПЕРЕМІЩЕННЯ 915 

2.6.9.3. 
ІНШІ КРАЇНИ. КОНТАКТИ З ІНШИМИ КРАЇНАМИ. МЕШКАНЦІ 
ІНШИХ КРАЇН  

206 

2.6.9.4. МОВНА КОМУНІКАЦІЯ. 437 

2.6.9.4.1. ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ. ПОШТА 49 

2.6.10. СУДОВА СИСТЕМА. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ  11 

2.6.10.1. ЗБІР ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ 211 

2.6.10.1.1. 
ПРАВО. ПІДЛЯГАННЯ ПРАВУ. ПОВНОВАЖЕННЯ ДО ЧОГОСЬ. 
ПРИВІЛЕЙ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЧОГОСЬ. ГАРАНТІЇ  

540 

2.6.10.2. 
ВИДИ СУДІВ. СУДДІ ТА ІНШІ ОСОБИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У 
СУДІВНИЦТВІ. ЧАС ЗАСІДАНЬ. МІСЦЯ ЗАСІДАНЬ  

284 

2.6.10.3. ЗЛОЧИН 656 

2.6.10.4. СУДОВІ СПРАВИ 5 

2.6.10.4.1. ОСКАРЖЕННЯ. ЗВИНУВАЧЕННЯ. СКАРГИ 339 

2.6.10.4.2. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД. ЗВИНУВАЧЕНИЙ. ПРИВІД  1842 

2.6.10.4.3. РІЗНОМАНІТНІ МАЙНОВІ СПРАВИ 947 

2.6.10.5. 
СУДОВІ, УРЯДОВІ та інші ДОКУМЕНТИ. МІСЦЯ СКЛАДАННЯ 
ДОКУМЕНТІВ  

259 

2.6.10.6. 
ПОКАРАННЯ (судові). ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ. ПРЕДМЕТИ, ЩО 
СЛУЖАТЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ  

466 

2.6.10.7. МЕДІАЦІЯ 4 

2.6.10.7.1. МЕДІАЦІЯ – ІНСТИТУЦІЯ ПРАВА  2 

2.6.10.7.2. МЕДІАТОР 22 

2.6.10.7.3. ПОСЕРЕДНИЦТВО 69 

2.6.10.7.4. МЕДІАЦІЯ – ОПЛАТИ. ПОКАРАННЯ 4 

2.6.10.8. 
КОМПЕНСАЦІЯ. ВІДШКОДУВАННЯ. ДОТРИМАННЯ 
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  

113 

2.6.10.9. СУДОВІ ОПЛАТИ 62 

2.6.11. 
ШКІЛЬНИЦТВО. ЗДОБУВАННЯ ЗНАНЬ. ЗДОБУВАННЯ УМІНЬ. 
ПОШИРЕННЯ ІДЕЙ. ЗАПОЗИЧЕННЯ ІДЕЙ  

147 

2.6.12. ЗАКОРДОННА ПОЛІТИКА  1 

2.6.13. ВІЙСЬКО 6 

2.6.13.1. ЛИЦАРІ. СОЛДАТИ. ВОЯКИ. ІЄРАРХІЯ. ВІДДІЛИ  133 

2.6.13.2. 
ФОРТЕЦІ. ОБОРОННІ ЗАМКИ. ОБОРОННІ ПРИСТРОЇ. 
ФОРТИФІКАЦІЇ. ОЗБРОЄННЯ. СПОРЯДЖЕННЯ. ОБОРОННЕ 
ВБРАННЯ. КОНІ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У БОЮ  

395 

2.6.13.3. 
ВІЙСЬКОВІ НАВЧАННЯ. ВІЙСЬКОВІ МАНЕВРИ. ВІЙСЬКОВЕ 
ЖИТТЯ  

5 

126 
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2.6.13.4. ПРАПОРИ. ОЗНАКИ. ГАСЛА 7 

2.6.13.5. ПОСТАЧАННЯ 1 

2.6.13.6. ПЛАТНЯ 2 

2.6.14. ВІЙНА. БИТВА 227 

2.6.14.1. 
ПЕРЕМОГА ПІД ЧАС ВІЙНИ, БИТВИ. ПОРАЗКА ПІД ЧАС ВІЙНИ, 
БИТВИ  

48 

2.6.14.2. ПЕРЕМИР’Я. МИР 11 

3. ЛЮДИНА ТА ВСЕСВІТ І СВІТ 7 

3.1. ІСНУВАННЯ 564 

3.2. ПРИЙНЯТТЯ. НЕПРИЙНЯТТЯ. ЗАПЕРЕЧЕННЯ  299 

3.3. ОЗНАКИ І ЯВИЩА, СПРИЙНЯТІ ЧЕРЕЗ ВІДЧУТТЯ  14 

3.3.1. ОЗНАКИ І ЯВИЩА, СПРИЙНЯТІ ПОГЛЯДОМ  467 

3.3.1.1. КОЛЬОРИ 275 

3.3.2. ОЗНАКИ І ЯВИЩА, СПРИЙНЯТІ СЛУХОМ  371 

3.3.3. ОЗНАКИ І ЯВИЩА, СПРИЙНЯТІ НЮХОМ  60 

3.3.4. ОЗНАКИ І ЯВИЩА, СПРИЙНЯТІ СМАКОМ 72 

3.3.5. ОЗНАКИ І ЯВИЩА, СПРИЙНЯТІ ДОТИКОМ  67 

3.3.6. ОЗНАКИ І ЯВИЩА, СПРИЙНЯТІ ЧЕРЕЗ ТЕРМІЧНІ ВІДЧУТТЯ  82 

3.3.7. ОЗНАКИ І ЯВИЩА, СПРИЙНЯТІ ЧЕРЕЗ ВІДЧУТТЯ РІВНОВАГИ  5 

3.4. ПРИРОДА ТА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ  4 

3.4.1. ВОГОНЬ 251 

3.4.2. СВІТЛО. ТЕМНОТА 112 
 
Корисність інформаційних технологій у роботі лексикографа 
Демонстрація в електронній формі величезного масиву інформації на тему середньовічної мови 

посередництвом редагування словника он-лайн на підставі друкованого словника не була легким 
завданням, але, як показує приклад ПССМ (SPJP), можливим для виконання. Основним викликом була 
розробка такої комп'ютерної програми, яка охопила б різноманітність змісту, попередньо створеного для 
друку. Наступним завданням, дещо технічним, – але таким, що вимагає великих зусиль, – було введення 
цього величезного матеріалу до пам'яті комп'ютера.  

Як показує приклад представленої тут праці, застосування передових інформаційних технологій є 
істотною допомогою для лексикографа й напевно приведе до великих змін у способі розробки й 
презентації словників. Комп'ютерна програма допомагає впорядковувати матеріал як за алфавітним 
принципом, так і змістовим, уможливлює показ слова чи словосполучення в ширшій перспективі, тому 
що за допомогою системи виносок і закладок може показати багатомірність зв’язків, у які входить 
обрана лексема. Середньовічна лексика була представлена в ПССМ (SPJS) також і в традиційний спосіб, 
у алфавітному порядку.  

Актуальні праці, виконувані в Інституті польської мови ПАН, у царині історичної семантики з 
ономасіологічним підходом 

У нинішній час (2017) колектив, до складу якого входять: Б. Сєрадзка-Базюр, Й. Дуска, Д. Міка 
(B. Sieradzka-Baziur, J. Duska, D. Mika) з Інституту польської мови ПАН, аналізує під семантичним кутом 
зору лексику, зібрану в ''Поняттєвому словнику старопольської мови'', пишучи на цю тему статті, 
виголошуючи реферати і верифікуючи семантичну структуру ПССМ (SPJS), яка (2017 р.) не відкрита для 
електронного доступу на сторінці словника. Верифікації передує вивчення наукових розробок, що 
відносяться до аналізованого поняття, у результаті чого іноді проводиться корекція підпорядкувань 
семантичних одиниць до поняттєвих категорій, а також поділ і деталізація деяких занадто широких 
категорій. Таким чином, семантична структура старопольської лексики систематично модифікується і 
вдосконалюється. 

Висновки. ''Електронний Поняттєвий словник старопольської мови'' уможливлює генерування даних, 
які дозволяють дослідникам опрацювання середньовічного словникового складу. Лексика найстарішої 
доби розвитку польської мови (до кінця XV століття) була багата, – зважаючи особливо на той факт, що 
до наших часів збереглася не дуже велика кількість писемних джерел. Поняттєва сфера середньовічної 
лексики широка, окреслені категорії показують функціонування людини в цей історичний період. 
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Умовні скорочення 
Стпс – SStp : Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1-11, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

Wrocław–Warszawa–Kraków, 1953 – 2002. 
ПССМ – SPJS : Słownik pojęciowy języka staropolskiego, (online : http://spjs.ijp-pan.krakow.pl, dostęp : 

31.07.2017).  
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Сeрадзкая-Базюр Б. Семантическая структура ''Понятийного словаря старопольского языка он-
лайн'' (Słownika pojęciowego języka staropolskiego on-line). 

Статья показывает методологию cocтавления электронного ''Понятийного словаря старопольського 
языка'' (Słownika pojęciowego języka staropolskiego), который был разработан в Институте польского 
языка ПАН в Кракове на основании алфавитного печатного ''Старопольського словаря'' и ''Дополнения'' 
(Słownika staropolskiego i Suplementu) ч. I. ''Понятийный словарь старопольського языка'' охватывает 
всю известную до сих пор самую старую польскую средневековую лексику – от начал польского языка до 

конца XV века. Целью создателей ПССЯ (SPJS) было подчинение лексических единиц к отдельным 
понятийным категориям. Представленная в статье семантическая структура ПССЯ (SPJS) опирается 
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на иерархическую систему, созданную Р. Халлигом и В. фон Вартбургом (R. Hallig и W. von Wartburg), 
которая была значительно модифицирована. В ПССЯ (SPJS) подана также грамматическая и 

структурная классификация средневековых слов. Словарь содержит 22 735 словарных статей, а в их 
пределах – 54 038 лексических единиц. Каждое значение и функцию иллюстрирует один пример, 

поданный в транслитерации и транскрипции. 

Ключевые слова: лексикография, старопольськая лексика, исторический словарь, понятийный словарь, 
электронный словарь, семантика, семантическая структура. 

Sieradzka-Baziur B. The Semantic Structure of the Electronic Concept Dictionary of Old Polish Language 
(Słownika pojęciowego języka staropolskiego on-line). 

As the title implies the article reveals the methodology of compiling the electronic concept dictionary of Old 
Polish language (Słownika pojęciowego języka staropolskiego) that was elaborated in the Institute of the Polish 

Language at the Polish Academy of Sciences (IJP PAN) which was established in Krakow on the basis of the 
alphabetical printed dictionary of Old Polish language and Addition (Słownika staropolskiego i Suplementu) of 

part I. 
It is reported that the concept dictionary of Old Polish language covers all Polish medieval vocabulary from the 

beginning of Polish language to the end the XV century. The aim of creators of this dictionary of Old Polish 
language was a submission of lexical items to separate conceptual. 

The semantic structure of SPJS which was presented in the article is based on the hierarchical system, created 
by R. Hallig and W. von Wartburg and was considerably modified. Grammatical and structural classification of 

medieval words is given in SPJS.  
This dictionary contains 22 735 vocabulary entries and 54 038 lexical units. Every value and function is 

illustrated by one example given in a transliteration and transcription of translation. 

Key words: lexicography, Old Polish language, historical dictionary, conceptual dictionary, electronic 
dictionary, semantics, semantic structure. 
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ТЕАТРАЛЬНА МЕТАФОРА В АМЕРИКАНСЬКОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ 
ДИСКУРСІ 

Стаття присвячена дослідженню театральної метафори в американському та українському 
політичному дискурсі, визначенню особливостей функціонування одиниць вторинної номінації, що 
виступають вербалізаторами театральної метафоричної моделі, на позначення реалій суспільно-
політичного життя в американській та українській лінгвокультурах. Аналіз метафорики відповідної 
лінгвоспільноти сприяє встановленню специфічних образів у політичній дискурсивній практиці. 
Концептуальна метафора синтезує пізнавальні процеси та мовну компетенцію не тільки окремої 
особистості, а й усієї лінгвокультури. Порівняння метафоричної картини світу найбільш яскраво 

виявляє особливості національного сприйняття політичної дійсності. 

Ключові слова: концептуальна метафора, метафоричні моделі, концепт, фрейм, метафорична картина 
світу. 

Когнітивна діяльність політика включає процеси категоризації та концептуалізації. Концептуалізація 
політиком дійсності описується за допомогою ментальної репрезентації; мисленнєве конструювання 
предметів та явищ приводить до утворення певних уявлень про світ у вигляді концептів. Концепти 
об’єднують представників певної лінгвокультури, забезпечуючи основу взаєморозуміння між ними через 
"згустки смислу". У структурі концепту ми виділяємо три складові: поняттєву, аксіологічну та образну. 
Поняттєвий складник є сукупністю знань та уявлень про явища навколишнього світу, вербалізовані у 
лексикографічних джерелах. Аксіологічний складник пронизує усю структуру концепту, експлікуючи 
позитивний або негативний вектор оцінки певного явища чи об’єкту. Образний складник тлумачиться як 
базовий шар концепту, що об’єктивується, зокрема, метафорами. Концептуальні метафори є 
складниками актуальних концептів політика. 

Сиcтема концептуальних метафор є узагальненим досвідом взаємодії людини з навколишнім світом 
[1: 9]. Метафоричні моделі конкретної мови в певних аспектах відображають сучасний стан суспільства, 
національну культуру та національний менталітет, в інших – типові для "західного" культурного 
простору, а по-третє – мають загальнолюдський характер [2: 182]. Оскільки система метафоричних 
моделей є важливою частиною національної картини світу, то аналіз метафорики відповідної 
лінгвокультури має встановити специфічні образи в американській та українській політичній 
дискурсивній практиці. 

Система метафоричних моделей як важлива частина національної мовної картини світу, національної 
ментальності [2: 131] тісно пов’язана з соціально-політичними реаліями. Метафорична модель не як 
стабільна поняттєва сфера-джерело з усіма можливими зв’язками її елементів (А. М. Баранов [1] та 
Ю. М. Караулов [3]), а як динамічна структура [4] розкриває когнітивний механізм утворення метафори, 
тобто демонструє взаємодію сфери-джерела та сфери-цілі. Концептуальна метафора не тотожна 
метафоричній моделі. Вона є ментальною операцією, яка породжує нове знання, а метафорична модель 
лише віддзеркалює цей механізм [5]. Концептуальна метафора синтезує пізнавальні процеси та мовну 
компетенцію не тільки окремої особистості, а й усієї лінгвокультурної спільноти.  

Актуальність розвідки зумовлена спрямованістю мовознавчих студій на дослідження мовних та 
концептуальних картин світу та особливостей їх реконструкції на матеріалі різних дискурсивних 
практик, зокрема встановлення етноспецифічних образів тієї чи іншої лінгвокультури засобами 
метафорики. 

Об’єктом дослідження є одиниці вторинної номінації, що виступають вербалізаторами метафоричних 
моделей. Предметом дослідження є особливості функціонування зазначених одиниць на позначення 
реалій суспільно-політичного життя та діяльності громадських діячів в американській та українській 
лінгвокультурах. 

Мета статті полягає у визначенні особливостей функціонування одиниць вторинної номінації, що 
виступають вербалізаторами моделей театральної метафори, на позначення реалій суспільно-політичного 
життя в американській та українській лінгвокультурах. 

Концептуальний аналіз проводився із використанням процедур семантичного аналізу імені концепту 
для встановлення семантичного об’єму одиниць, що його вербалізують, а також інтерпретивного 
лінгвокогнітивного аналізу понятійної, ціннісної та образної складових для визначення культурно-
маркованих концептуальних характеристик мовної особистості. Концептуальний аналіз уможливив 
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визначити фреймову структуру змісту концепту, а також встановити особливості функціонування 
компонентів в американській та українській картинах світу.  

Концепти POLITICIAN та ПОЛІТИК в американській та українській лінгвокультурах, зокрема в 
текстах сучасної преси можуть бути представлені, окрім енциклопедичних та дефініційних значень у 
прямому вжитку, образними значеннями, домінантні з-поміж яких вияскравлюються через сукупність 
метафоричних моделей, ступінь наповненості, активність яких обумовлена особливостями української 
ментальності, станом сучасної культури, зокрема й політичної.  

Концептуальною метафорою називаємо реалізацію моделі аналогового мислення, розглянуту в 
аспекті когнітології (застосовану з метою здійснення лінгвокреативного пошуку). У ній концептуальна 
галузь має конкретну характеристику. Така метафора виконує функцію когніції; проводить експансію 
ділянок навколишньої дійсності; продуктивна; загальнозрозуміла та ін. 

Метафора театру як один із найбільш поширених фреймів інтерпретації політики [6: 64] дозволяє 
провести паралелі між політичною та театральною комунікаціями: вистава – політичні події, актори – 
політики, глядачі – народ, аплодисменти – підтримка. 

Theatre (British English); theater (American English): 1) a building or place with a stage where plays and 
shows are performed; 2) plays as a form of entertainment [7]. Виділеними на основі аналізу 
лексикографічних джерел спільними семами, що слугують семантичною основою для метафоричного 
переносу назви, є stage, plays, shows, pretence. 

Метафорична модель містить сферу джерело та сферу-мішень. Фреймовий як один із різновидів 
аналізу метафоричної моделі допомагає виділити її суттєві ознаки, і далі визначити, що є типовим для 
певної культури, а що – ні. 

Метафорична модель ПОЛІТИКА – ТЕАТР в американському політичному дискурсі (нараховує 
приблизно 160 метафоричних контекстів) включає такі компоненти фрейму: 

– актори (actors (*10)):  
"She set the tone for actors some in our country and gave them a signal" [Інтернет-ресурс]; 
– сцена (political stage (*8)). Суспільне та політичне життя асоціюється зі сценою, на якій 

відбуваються події, де політики виконують ролі: 
WASHINGTON — President Obama and Congressional Republicans staged a preview of a looming end-of-

year battle on Wednesday […] [Інтернет-ресурс]; 
– вистава (play (*10), political shows (*8)): 
[…] "We are not going to play that game anymore" [Інтернет-ресурс]; 
The figure was cited in news accounts, including in The New York Times, and was much repeated on political 

shows [Інтернет-ресурс]. 
– глядач та реакція глядача (applaud (*5)): 
'While we applaud innovation in the capital markets, new platforms and products must obey the rules and 

ensure the basic fairness and disclosure […] [Інтернет-ресурс]. 
Структура фрейму THEATRE включає такі позиції: 
1. Ім’я дії: play, shows. 
2. Актант-суб’єкт: actors. 
3. Актант-об’єкт та його властивості: applaud. 
4. Локатив: stage. 
Таким чином, компоненти фрейму THEATRE позначились на таких термінальних вузлах базового 

фрейму POLITICIAN: актант-суб’єкт: на ХТОСЬ 1, локатив – на ТУТ, що метафорично переосмислені. 
Метафорична модель ПОЛІТИКА – ЦЕ ТЕАТР тісно пов’язана з впливом ЗМІ на суспільно-

політичне життя країни. Театральність у політиці стає найважливішою умовою успішної конкурентної 
боротьби. О. Й. Шейгал відносить театральність до системотвірних характеристик політичного дискурсу 
[8: 5]. Театральність у політиці тісно пов’язана з онтологічною концептуальною метафорою "Життя – це 
театр", з перетворенням політичної діяльнoстi в Україні на симулякр ІІІ порядку [9], з високим ступенем 
маніпулятивності сучасних політичних текстів. 

Політики, спілкуючись один з одним і з журналістами, постійно пам'ятають про "глядацьку 
аудиторію" і навмисно або мимоволі "працюють на публіку", намагаються справити враження і "зірвати 
оплески". Громадяни не схильні ставитися до політики занадто серйозно, політика для них – не більше, 
ніж різновид соціальної гри, подібний до футболу або лотереї, знаходиться в одному ряду з іншими 
розвагами, доступними масовому споживачеві. Таке ставлення до влади стає переважаючим [8]. Таке 
сприйняття певних видів діяльності як соціальної гри з багатьма етапами відбите в теорії гри Е. Берна. 

Сфера-джерело – театр. Театр – 1) вид мистецтва, що відображає життя в сценічній дії, яку 
виконують актори перед глядачами; сцена, вар’єте; 2) установа, організація, що здійснює сценічні 
вистави певним колективом артистів; 3) приміщення, будинок, у якому відбуваються вистави; 4) заст. 
вистава, спектакль; 5) перен. місце, де відбуваються значні події (воєнні дії тощо); 6) сукупність 
драматичних творів того чи іншого автора, жанру тощо [10: 513]. 
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Спільними семами, що слугують семантичною основою для метафоричного переносу назви, є 
"штучність", "несправжність", актори, глядачі, сценічні вистави, приміщення, у якому відбуваються 
вистави. 

У складі базового фрейму термінальні вузли ХТОСЬ1 (політик), ХТОСЬ2: пацієнт / агенс (опонент), 
ЩОСЬ 3: пацієнт / частина / ціле (народ), ТАКИЙ охоплені метафоричним переосмисленням ТЕАТР. 

Метафорична модель ПОЛІТИКА – ЦЕ ТЕАТР (нараховує 230 метафоричних контекстів) включає 
такі компоненти:  

1) театралізовані вистави (політичні сценарії (*7), спектакль (*10), політичні танці (*4), 
післявиборчий гопак (*3), водевільна пародія (*9), шоу (*10)) 

"Я роблю відповідні висновки – реалізовується політичний сценарій для того, щоб не працювала 
Верховна Рада, і для того, щоб не приймалися ті рішення, на яких наполягають […]"[Інтернет-ресурс]; 

На його думку, подібних спектаклів буде ще багато [Інтернет-ресурс]; 
Якщо "справа Тимошенко" видається злісною карикатурою на правосуддя, то "справа Луценка" 

виявилася водевільною пародією на справу Тимошенко [Інтернет-ресурс]; 
Політолог прогнозує, що влада змусить Ющенка "утнути післявиборчого гопака" на її користь 

[Інтернет-ресурс]; 
Події в українській політиці останніх днів стали нагадувати погане шоу: політики все ще думають, 

що вони цікаві для своїх громадян [Інтернет-ресурс]; 
2) театральна будівля і реквізит (маріонетка (*9), кукловод (*3) бінокль (*2)): 
Я хотів би закликати його і попросити бути гідною людиною, а не маріонеткою в руках тих людей, 

які сьогодні, маніпулюючи його синівським статусом, так ганебно і невміло його використовують і 
згодом викинуть", – зазначив Лазаренко [Інтернет-ресурс]; 

Маріонетки чи кукловоди? [Інтернет-ресурс]; 
Щоб розпізнати мотиви цієї публікації, не потрібен не лише бінокль, а й звичайні окуляри [Інтернет-

ресурс]. 
У зазначеному контексті метафорично переосмислюється значення лексеми бінокль у значенні буд-які 

додаткові засоби для викриття істинності. 
Політичний театр абсурду [Інтернет-ресурс]; 
Політичний театр: акт третій [Інтернет-ресурс];  
3) глядач (політичний бомонд (*4), тусовка (*6)): 
Тож, побачивши біля пам’ятника Тарасовi Шевченку близько 300 чоловік, "завсідники" подібних 

політичних "тусовок" полегшено зітхнули: нарешті, мовляв, опозиція єднається для якихось реальних 
дій [Інтернет-ресурс]; 

У Раді – аншлаг. Янукович зібрав увесь політичний бомонд [Інтернет-ресурс]. 
Структура фрейму ТЕАТР включає такі позиції: 
1. Ім’я дії: вистава. 
2. Актант-суб’єкт: актори. 
3. Актант-об’єкт: глядач. 
4. Атрибут актанта: реквізит. 
Лексеми, що заповнюють термінальні позиції фрейму, мають здебільшого негативну забарвленість 

(маріонетка, кукловод). Це обумовлене тим, що з-посеред сем, пов’язаних з театром, на перший план 
виходять негативно забарвлені, які сходять до сем "штучність", "нещирість".  

В українському політичному дискурсі "театральна метафора" акцентує увагу читача на написанні 
сценарію політичних дій, на лицемірство політиків, наявність бомонду, тусовки та маріонеток у 
політичному житті країни. Діяльність певних політичних діячів характеризується як водевільна пародія, 
погане шоу та спектакль. Таким чином, метфорична модель ПОЛІТИКА – ЦЕ ТЕАТР позначилася на 
таких вузлах базового фрейму ПОЛІТИК, як вузли ХТОСЬ1 (політик), ХТОСЬ2: пацієнс /агенс (опонент), 
ЩОСЬ3: пацієнс/частина/ціле (народ), ТАКИЙ. 

Образно-мовне сприйняття світу пов’язане з певною тематикою, яка є прийнятою для певної 
лінгвокультурної спільноти. Використання образно-стилістичних засобів сприяє емоційно-експресивній 
номінації певних явищ лінгвокультурної спільноти, а також підкреслює індивідуалізацію мовлення 
політика як особистості, так і політика як представника того чи іншого етносу. 

Таким чином, виділеними на основі аналізу лексикографічних джерел cпільними семами, що 
слугують семантичною основою для метафоричного переносу назви, є "несправжність", вистави. Індекс 
частотності уживаності вербалізаторів також відрізняється 160 – в американському та 230 – в 
українському. Структура фреймів THEATRE та ТЕАТР має спільні та відмінні позиції, спільними є: ім’я 
дії (вистава, play, shows), актант-суб’єкт (актори, actors), актант-об’єкт (глядач, applaud). Відмінними 
позиціями є атрибут актанта (реквізит) у структурі фрейму ТЕАТР та локатив (stage) у структурі фрейму 
THEATRE. Порівняння метафоричної картини світу, яка представлена в американській та українській 
культурі, найбільш яскраво виявляє особливості національного сприйняття політичної дійсності. 
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Перспектива подальшого наукового пошуку може бути пов’язана з аналізом театральної метафори на 
матеріалі інших дискурсивних практик. 
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Славова Л. Л. Театральная метафора в американском и украинском политическом дискурсе. 

Статья посвящена определению особенностей функционирования единиц вторичной номинации, 
которые выступают вербализаторами театральной метафорической модели, на обозначение реалий 

общественно-политической жизни в американской и украинской лингвокультурах. Методика 
метафорического моделирования использовалась для определения актуальных метафорических моделей. 
Анализ метафорики соответствующей лингвокультуры способствовал определению специфических 

образов в политической дискурсивной практике. 

Ключевые слова: концептуальная метафора, метафорические модели, концепт, фрейм, 
метафорическая картина мира. 
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Slavova L. L. The Metaphor of Theater in the American and Ukrainian Political Discourse. 

The article is devoted to defining the specific features of the secondary nomination units functioning, which act 
as verbalizers of the theatrical metaphorical model to designate the realia of socio-political life in the American 
and Ukrainian linguistic cultures. Methodology of metaphorical modeling was used to determine metaphorical 
models. The metaphorical model contains the source sphere and the target sphere. Conceptual metaphor is not 

the same as a metaphorical model. It is a mental operation that generates new knowledge, and the metaphorical 
model only reflects this mechanism. A frame as one of the varieties of analysis of the metaphorical model helps 

to distinguish its essential features, and then determine what is typical of a particular culture and what is 
specific. The analysis of the metaphor of the corresponding linguistic culture contributed to the outlining specific 

images in the political discursive practice. The analysis has shown that structure of the frames THEATER and 
ТЕАТР has common and different positions, the common ones are: name of the action (play, shows, вистава), 

subject (actors, актори), object (applaud, глядач). Different positions are the locative (stage) in the frame 
structure of THEATER and the attribute of the actant (реквізит) in the frame structure of ТЕАТР. Conceptual 

metaphor synthesizes cognitive processes and linguistic competence of not only the individual, but also the 
whole linguocultural community. The comparison of the metaphorical pictures of the world most clearly reveals 

the features of the national perception of political realia. 

Key words: conceptual metaphor, metaphorical models, concept, frame, metaphorical picture of the world. 
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РОЗВИТОК ЖАНРУ LEHRSTÜCK В ДРАМАТУРГІЇ ХАЙНЕРА МЮЛЛЕРА 

Стаття присвячена розгляду п’єси Хайнера Мюллера ''Маузер'' у зіставленні із концепцією Lehrstück 
(''навчальної'' п’єси) Бертольта Брехта. Виділені спільні риси Lehrstück обох драматургів: активізація 
читача / глядача; наявність хорів, що коментують дію; можливість використання п’єси аматорами у 
якості "навчальної вправи" з усім комплексом Lehrstück-дослідження: відтворення "зразка" → аналіз, 

дискусія → зміна вихідного матеріалу; показ хибної поведінки героя з метою збудження думки 
реципієнта; персонажі – символічні фігури, певний соціальний згусток; умовність дії, абстрактний, 

притчовий характер. 

Ключові слова: Lehrstück, Lern-Spiel, "навчальна" п’єса, ''гра без глядача'', аматорська гра, аналіз, 
дискусія, експеримент, епічний театр, діалектичний театр. 

Постановка проблеми. Об’єктом цієї розвідки є жанр Lehrstück (''навчальна п’єса''), 
основоположником якого був Бертольт Брехт (1898–1956), а послідовником й реформатором – Хайнер 
Мюллер (1919–1995). До корпусу брехтівських Lehrstückе належать шість невеликих драматичних 
творів, написаних ним в період з 1929 по 1935 роки: "Переліт Ліндбергів" ("Der Flug der Lindberghs", 
1929, в 1945 році перейменована на "Переліт через океан" ("Der Ozeanflug")), "Баденська навчальна 
драма про згоду" ("Das Badener Lehrstück vom Einverständnis", 1929), "Захід" ("Die Maßnahme", 1930), 
"Виняток і правило" ("Die Ausnahme und die Regel", 1930), "Горації і Куріації" ("Horatier und die Kuratier", 
1934) та "Той, що каже так, і той, що каже ні" ("Der Jasager und Der Neinsager", 1930). Серед Lehrstückе 
Хайнера Мюллера – п’єси ''Маузер'' (''Mauser'', 1970), ''Горацій'' (''Der Horatier'', 1968), ''Загибель егоїста 
Йоганна Фатцера'' (''Der Untergang des Egoisten Johann Fatzer'', 1978), ''Хто ладен працювати за низьку 
плату'' (''Lohndrücker'', 1956 / 57).  

Мета статті: розглянути та проаналізувати особливості розвитку жанру Lehrstück в постбрехтівський 
період. Для досягнення поставленої мети ми зосередилися на творчості послідовника Брехта в царині 
театру – Хайнера Мюллера – а саме на його п’єсі ''Маузер''.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різним аспектам теорії і практики ''навчальних п’єс'' 
присвятили свої праці К. В. Бауер, В. Беньямін, П. Біннертс, Д. Валах, Р. Грімм, Ф. Клотц, Я. Кнопф, 
Г. Кох, К.-Д. Крабіль, Г.-Т. Леман, Г. Летен, Д. Лукач, Г. Маєр, В. Міттенцвай, Х. Мюлер, В. Прамль, 
Г. М. Ріттер, Й. Ріхард, Б. Рупінг, П. Сонді, С. Такахаши, Е. Таше, Б. К. Трагелен, Ф. Фассен, Г. Хаарман, 
Г. Хартунг, А. Шене, Р. Штайнвег, Е. Шумахер, М. Шюлєр, Р. Ярецький, Є. Г. Еткінд, Д. В. Затонський, 
І. М. Фрадкін, О. С. Чирков. 

Розвідка французької літературознавиці Франсін Маєр-Шеффер ''Хайнер Мюллер і Lehrstück'' (''Heiner 
Müller et le ''Lehrstück'', 1992) є наразі одним з найґрунтовніших літературознавчих досліджень щодо 
еволюції жанру Lehrstück в творчості Х. Мюллера.  

Виклад основного матеріалу. У 1930-х роках Бертольт Брехт разом з композиторами Куртом 
Вайлем, Паулем Хіндемітом та Гансом Айслером розвивають експериментальну концепцію жанру 
Lehrstück – драматургічного жанру з прагматичною спрямованістю на аналітичну позицію реципієнта, 
різновид тенденційної музичної п’єси, політично-педагогічного прикладного мистецтва для аматорів, що 
порушує важливі суспільно-політичні проблеми та аналізує їх під кутом діалектичного методу 
філософського пізнання світу. Lehrstück, за авторським задумом, не є театральною виставою: в ній 
відсутні професійні актори (це педагогічно-прикладне мистецтво для аматорів) і немає публіки, тобто 
пасивних глядачів (глядач – співавтор спектаклю; споглядання має бути продуктивним і спонукати до 
дії). В своїй основній концепції це "навчальна гра" (learning-play, Lern-Spiel) експериментально-
дослідницького характеру з чітким методичним комплексом тренувальних вправ: а) відтворення зразків, 
поданих у тексті (т. зв. імітуюча гра); б) внесення власного досвіду у гру; в) аналіз власного досвіду і 
відтворюваних зразків, дискусія-резюме; г) зміна тексту відповідно до здійсненого аналізу. Мета 
Lehrstück є суто навчальною: політично-естетичне виховання, засвоєння принципів діалектики як якісно 
нового способу мислення [1: 4–25]. Тобто, Lehrstückе мали б стати своєрідними театральними вправами з 
діалектичного мислення. На противагу своїй власній назві – в перекладі з німецької мови Lehrstück 
означає ''повчальна п’єса'' – ці п’єси є радше ''навчальними'', бо не містять ''готового'' знання. Вони – 
лише засіб навчання, методом пізнавального процесу яких є збудження асоціацій. Німецький дослідник 
Райнер Штайнвег виділяє основоположні правила Lehrstück: ''гра без глядача'', ''гра для себе'', ''обмін 
ролями'' [2: 87]. 
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"Виховний вплив Lehrstück реалізується через гру, а не через її споглядання. Принциповим для 
Lehrstück є те, що вона не потребує глядача, хоча, звісно, він може бути залученим у постановку. 
Lehrstück передбачає, що на актора, який програє певні ситуації за сценарієм, промовляє певний текст 
тощо, здійснюється цілеспрямований навчально-виховний вплив, що формує його суспільну свідомість. 
Відтворення високоякісних зразків відіграє тут важливу роль. Так само, як і критика, що виникає під час 
аналізу даних зразків. Йдеться насамперед не про відтворення суспільно позитивних і взірцево 
моральних позицій і жестів – програвання відверто асоціальних зразків поведінки має теж безсумнівне 
навчальне значення. Естетичні правила і канони сценічного представлення героїв, які діють для 
Schaustück (театральної п’єси), не мають жодного значення для Lehrstück. Своєрідні та індивідуальні 
характери персонажів у Lehrstück не розглядаються, тому що саме самобутність і неординарність є 
перешкодою для навчальної ролі Lehrstück" [2: 91, 3: 193–194]. 

Таке "програвання" відводиться аматорам, а не професійним акторам: "… тим, для кого вони 
(Lehrstückе) призначені…: робітничим хорам, гурткам самодіяльності, шкільним хорам і оркестрам, 
тобто тим, хто ні живе з мистецтва, ні оплачує мистецтво, а тільки бажає робити мистецтво" [2: 973, 
3: 194].  

Об’єктом навчального впливу Lern-Spiel стає також глядач, якому пропонується замість чергової 
вечірньої розваги в театрі справжнє наукове дослідження соціально-психологічного характеру. 
Драматург неодноразово підкреслював дослідницький характер своїх п’єс, за яким Lehrstückе близькі 
радше до наукових експериментів, аніж до театральних вистав [1: 72, 109]. В теоретичному коментарі "З 
нічого не буде нічого і "Lehrstückе" (1930) Брехт зауважує: "Навчаючи треба навчатись. "Lehrstückе" – не 
лише притчі, що засобами театру представляють афористичну мораль, – вони ще й досліджують. Тому не 
бажано, щоб розв’язок лежав на поверхні і був занадто ясним" [1: 22–23]. 

Таким чином, Lehrstückе є "предметом дослідження і вивчення", при чому реципієнт, як підкреслює 
драматург, може розуміти текст і проблему у ньому по-своєму. Отож, автор не претендує на абсолютну 
істину, його місія – організувати дослідження: "Написавши текст, я не розраховую ставити в ньому 
крапку – це право надається іншим. Мені достатньо того, що я сам себе навчаю. Я лише керую 
дослідженням – робити ж висновки належить глядачеві" [1: 22]. 

Брехт детально планує "Lehrstück"-дослідження: а) спочатку вивчаються коментарі та вказівки для 
учасників гри; б) дія відтворюється учасниками; в) певні фрагменти критикується усно і письмово; г) 
внаслідок глибинного аналізу відбувається зміна вихідного матеріалу (зміни теж фіксуються письмово). 
Особливо важкі місця автор радить вивчати напам’ять ще до їх осмислення. Крім того, коментарі теж 
підлягають зміні: "… У такий спосіб вказівки коментаря теж можна повсякчас змінювати. Вони 
переповнені хибними істинами! Якщо зараз вони певною мірою відповідають нашому часу й нашим 
чеснотам, то в інші часи вони виявляться цілком непридатними" [3: 73]. 

Для руйнування театральної ілюзії Брехт вводить у сюжетну канву Lehrstückе "опонентів", які є 
одночасно глядачами, акторами, заспівувачами в хорах, а також "учнями", учасниками дискусій та 
власне дослідження – доведення достовірності тієї чи іншої тези. Ці опоненти з глядацької зали, 
слідкуючи за ходом подій та розмов персонажів дійства, час від часу переривають сценічну дію своїми 
запитаннями, висловлюють власні міркування щодо проблеми, залучають всю публіку до диспуту, тобто 
представляють своєрідний ілюзіоруйнівний коментар Lehrstück.  

Ілюзіоруйнівним фактором виступає також спосіб гри самих акторів: вони жодним чином не 
сприяють створенню і збереженню атмосфери реальності того, що відбувається на сцені, навпаки, 
кожним своїм кроком, кожною реплікою підкреслюють, що все дійство є лише свідомим ''програванням'' 
умовно взятої дійсності. 

Жанр Lehrstück знайшов своє продовження в творчості Хайнера Мюллера, який належить до 
найпотужніших авторів колишньої НДР. В той час як у 1970-80-х рр. постановки його п’єс були 
заборонені в рідній країні, у ФРН, Франції та США вони з успіхом ставилися на сценах театру. Лише у 
1986 р., отримавши нагороду за культурні досягнення, Х. Мюллер був певною мірою офіційно 
реабілітований у себе на батьківщині.  

Постдраматичний театр, концептуально розвинений і практично втілений ним у 1970-х рр., постав під 
впливом двох унікальних театральних концепцій: епічного театру Бертольта Брехта та театру абсурду 
Семюеля Беккета.  

Примітним є той факт, що жоден з творів Х. Мюллера не є ''оригінальним'': автор щоразу надихався 
''чужими'' текстами, і, особливо в пізні роки творчості, його роботи створювалися шляхом колажування 
історичного й поетичного матеріалів. У 1970-х рр. значну масу творів Х. Мюллера складають 
''переробки'' давньогрецьких міфів, а також драм Вільяма Шекспіра.  

Неабиякий вплив на творчість Х. Мюллера справив і Бертольт Брехт. Мюллер не просто наслідує 
манері і мистецьким принципам Брехта, а своїм власним творчим доробком ніби вступає в дискусію зі 
своїм видатним попередником. Мюллеру, зокрема, близькі розвинені й впроваджені Брехтом діалектична 
подача художнього матеріалу, ''ефект очуження'' тощо.  
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Звинувачений Еріхом Хонекером ще у 1965 р. в розповсюдженні ''життєненависницького, 
міщанського скептицизму'', який загрожує соціалістичному устрою держави, Х. Мюллер, справді, своїми 
текстами бунтував проти вдаваної моралі, традиційних, застиглих у часі й просторі способі мислення й 
звичках. ''Агресивний'' автор, продовжуючи мистецьку лінію свого вчителя Брехта, методично провокує 
свою публіку, переслідуючи головну мету: збудити діалектичне мислення у глядача. Х. Мюллер 
переконаний: ''Все, що робиться в Німеччині, має провокувати війну і сприйматися як війна. І театр не 
можливий в Німеччині, окрім як у якості війни проти публіки. Немає ніякої демократичної традиції: ані в 
нас, ані в Федеративній республіці. Публіка розуміє тільки війну. Лише тоді, коли на неї напасти, 
з’явиться слабка надія, що вона захищатиметься. Це єдина надія'' [6].  

П’єса ''Маузер'' є продовженням і водночас корекцією найвідомішої Lehrstück Брехта ''Захід''. 
Створений в традиціях агітаційного театру, "Захід" замислювався як політично-педагогічна вправа для 
формування революційної свідомості робітничих колективів і шкільних груп. На прикладі короткої 
сценічної ситуації представлялася політично хибна поведінка з її імовірними наслідками. Мета 
''навчальної п’єси'': навчити правильним моделям ведення революційної боротьби. Герой п’єси Брехта – 
полум’яний революціонер, проте м’який, жалісливий і співчутливий. Саме ці його ''людські'' якості 
стають на ''каменем спотикання'' на шляху до торжества революції і причиною його загибелі – він 
пожертвував власним життям в ім’я надособистісних, політичних переконань.  

Герой Х. Мюллера теж полум’яний революціонер, він вже ''ліквідував'' незліченну кількість ''ворогів 
революції''. Проте у якийсь момент ''людське'' єство бере верх над ''звіриним'', і чоловік не може більше 
вбивати. Тому, як і його брехтівський прототип, він мусить померти від рук своїх же товаришів-
революціонерів. Ті повчають героя в дусі брехтівського ''Заходу'': 

ХОР 
Навчися вмирати. 
Чому ти вчишся, збільшує наш досвід. 
Вмирай навчаючись. Хай живе революція. 
А 
Я не згоден. Я відмовляюся вмирати. 
Моє життя належить мені. 
ХОР 
Твоя власність – ніщо. 
А [ХОР] 
Я не хочу вмирати. Припадаю до землі. 
Тримаюся за землю міцно обома руками 
Вгризаюся в землю міцно зубами 
Не хочу її покидати. Я кричу. 
ХОР [А] 
Ми знаємо, що смерть – це робота. 
Твій страх належить тобі [7].  
У брехтівському ''Заході'' революція зображена як доцільна та необхідна – і необхідно кривава. У 

мюллерівському ''Маузері'' така впевненість відсутня: ''безкласове'' суспільство може стати 
''безлюдяним'', робота полум’яного революціонера перетвориться на жагу до вбивства, ''стару'' людину 
можна викоренити, а чи народиться натомість ''нова''?  

Після ''Маузера'' Х. Мюллер не написав жодної ''навчальної п’єси''. Натомість в його драматургії 
з’являються вампірські сцени, моторошні казки, танці смерті… У 1977 році, сім років після появи 
''Маузера'', Х. Мюллер у листі до дослідника Lehrstück Р. Штайнвега напише: ''Християнська епоха 
''Заходу'' минула … я гадаю, ми повинні розпрощатися з Lehrstück до наступного світового 
потопу'' [8: 232]. 

До спільних позицій з естетичними масштабами Lehrstück в брехтівській концепції відносяться такі 
поетико-естетичні риси ''Маузера'':  

– наголошення "повчального" в драматургії; 
– активізація читача / глядача; 
– наявність хорів, що коментують дію; 
– можливість використання п’єси аматорами у якості "навчальної вправи" з усім комплексом 

Lehrstück-дослідження: відтворення "зразка", поданої "моделі" → аналіз, дискусія → зміна вихідного 
матеріалу; 

– показ хибної поведінки героя з метою збудження думки реціпієнта (навчання за неправильним, 
"асоціальним зразком", який потребує корекції); 

– персонажі – символічні фігури, певний соціальний згусток; 
– умовність дії, абстрактний, притчовий характер, проективність на минуле, сучасне і майбутнє. 
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Перспективи дослідження жанру ми вбачаємо в подальшому вивченні драматургічної практики 
Хайнера Мюллера, а також Альфреда Дьобліна, зокрема його драми ''Шлюб'' (''Die Ehe'', 1931)). 
Додаткового філологічного розгляду потребують також Lehrstück-фрагменти як жанр незакінченого 
твору. Зважаючи на мисленнєво-аналітичну складову Lehrstück, художній інструменталій Lehrstück, 
епічної й діалектичної драматургії, перспективною площиною досліджень є також Lehrstück та 
інтелектуальна драма, зокрема постмодерністська інтелектуальна драма. 
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Федоренко Л. А. Развитие жанра Lehrstück в драматургии Хайнера Мюллера. 

Статья посвящена анализу пьесы Хайнера Мюллера ''Маузер'' в сопоставлении с концепцией Lehrstück 
(''учебной'' пьесы) Бертольта Брехта. Выделены общие черты Lehrstück обоих драматургов: 

активизация читателя / зрителя; наличие хоров, комментирующих происходящее; возможность 
использования пьесы актерами-любителями в качестве "учебного упражнения" со всем комплексом 

Lehrstück-исследования: воспроизведение "образца" → анализ, дискуссия → изменение первоначального 
материала; показ неверного поведения героя с целью пробуждения мысли реципиента; персонажи – 
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символические фигуры, некий социальный сгусток; условность действия, абстрактный, притчевый 
характер. 

Ключевые слова: Lehrstück, Lern-Spiel, "учебная" пьеса, ''игра без зрителя'', аматорская игра, анализ, 
дискуссия, эксперимент, эпический театр, диалектический театр. 

Fedorenko L. O. Development of the Genre Lehrstück in Heiner Müller’s Dramaturgy. 

The article provides the analysis of the Heiner Müller’s play "Mauser" in the context of Bertolt Brecht’s 
conception about genre parameters of Lehrstück. Basic general characteristics of both playwrights are 

distinguished: the emphasis on "didactik" in the dramaturgy; activization of reader / spectator; presence of the 
chorus, which comments upon what is going on; the possibility of the play’s use for the amateurs as a "learning 

exercise" with all complex of the Lehrstück’s research: the reproduction of the "model" → the analysis, the 
discussion → the change of the primary material; the representation of the wrong protagonist’s behavior for the 

purpose of the activization of the recipient’s thought (the teaching by a wrong, "asocial model", that needs a 
correction); the characters are the nominal figures, some social collection. "Lehrstück" is a kind of a thesis play, 
political and pedagogical art for non-professional audience that highlights important social and political issues 

and analyses them through dialectical approach. These plays challenged "the routine theater" and pursued 
agitational and educational goals of art. "Lehrstück" is an "art for a producer", not for a "consumer". 

"Lehrstück" is not an "instructive" play. It does not accumulate "prepared" knowledge. It is just a means of 
education. The major concept of "Lehrstück" is that of a "learning-play". Its educational method embraces 

a) reproduction of samples given in the text; b) insertion of private experience in the play; c) analysis of 
experience and reproduced samples; d) adjustment of the text in compliance with the analysis. "Lehrstück" is 
viewed as a dynamic genre, not as a "conventional" theatrical form. They distinguish a certain developmental 

pattern for this genre: didactic play of experimental character → didactic play with features of parable → 
didactic play focusing on analytical position of the recipient → Lern-Spiel (learning play) → didactic play with 

components of epic and dialectical drama. 

Key words: Lehrstück, learning-play, "no-viewer play", amateur theater, analysis, discussion, experiment, epic 
theater, dialectical theater. 
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ВИКОРИСТАННЯ АНГЛОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У НІМЕЦЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
МІЖНАРОДНИХ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

Стаття присвячена використанню англомовних запозичень у німецькій термінології міжнародних 
авіаційних перевезень. Висвітлено причини й шляхи запозичення англіцизмів у німецьку авіаційну 
термінологію та їх успішну адаптацію в лексичному складі німецької мови. Встановлено, що 

новаторство Сполучених Штатів Америки в сфері цивільної авіації спричинило широке використання 
запозичень у німецькій термінології міжнародних авіаційних перевезень. 

Ключові слова: авіаційна термінологія, англіцизми, запозичені слова, німецька мова. 

Постановка проблеми. Мова – це явище, яке постійно розвивається. Найпродуктивнішим способом 
збагачення та розширення словникового запасу мови є утворення нових термінів завдяки запозиченням. 
Запозичення, як процес, є властивим для кожної мови й невід’ємним для лексичного складу німецької 
мови, тому ця тема завжди залишається актуальною. Характерною особливістю сучасних запозичень є 
те, що вони надзвичайно "легко" інтегруються, претендуючи на статус таких, що легко 
запам’ятовуються, бо майже або зовсім не змінюють форми. У минулому збагачення мови відбувалося за 
рахунок запозичень із латинської та французької мов, та вже з ХІХ сторіччя джерелом поповнення стала 
англійська мова. Англіцизми стали активним джерелом збагачення лексики сучасної німецької мови. 
Вони називають нові поняття й явища, використовуються як синоніми. Сьогодні увага лінгвістів до 
іншомовної, а саме англійської лексики пояснюється багатьма гносеологічними та мовними причинами, 
а актуальність таких досліджень зумовлюється використанням запозичень у всіх сферах людської 
діяльності, швидкою адаптацією запозичених слів і їх активізацією в мовленні. Найактивніше кількість 
англійських запозичень збільшується в таких сферах як наука, культура, реклама, комп’ютерні й 
інформаційні технології, новітні медіа, економіка, бізнес, дозвілля, а надто в сфері міжнародних 
авіаційних перевезень, адже однією з чотирьох офіційних мов ІКАО є англійська. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поповнення лексичного запасу – важливий та необхідний 
процес для того, щоб на кожному етапі свого розвитку мова відповідала потребам суспільства в 
спілкуванні, розвитку та збагаченні культури народу. Проблемою збагачення німецької мови 
англійськими запозиченнями займалися багато дослідників. Так, Паничок Т. Я. розглядала причини 
інтенсивного запозичення англіцизмів у сучасній німецькій мові, шляхи їх надходження, способи 
запозичення та інтеграції; Котвицька В. А. досліджувала семантичну адаптацію англіцизмів у сучасній 
німецькій мові; Гончаренко Л. О. розглядав процес впровадження запозичень у лексичну систему 
німецької мови; Слаба О. В. виявляла вплив англоамериканізмів на подальший розвиток економічної 
лексики на словотвірному та лексичному рівні. 

Сучасні німецькі мовознавці приділяють також чималу увагу змінам у системі сучасної німецької 
мови. Так, Бродер Карстензен та Ульріх Буссе розпочали укладати словник англіцизмів, який в 1993 – 
1995 рр. вийшов у трьох томах. Співавторами також були Регіна Шмуде та Клаус Гнутцман. Р. Глан 
досліджував англіцизми в німецькій мові на прикладі молодіжного сленгу та вимову англіцизмів на 
німецькому телебаченні; Г. Фінк проаналізував англіцизми у загальновживаній німецькій мові; М. Адлер 
вивчала форму та частоту вживання англійських запозичень у німецьких та шведських засобах масової 
інформації. 

Метою статті є розкриття причин та шляхів запозичення англіцизмів у німецькій термінології 
міжнародних авіаційних перевезень та їх використання в цій сфері. 

Виклад основного матеріалу. Існують різні тлумачення терміну "запозичення" в науковій літературі. 
Оскільки межі статті не дають змоги детально висвітлити це питання, тому лише зазначимо, що 
запозичення розглядається як елемент чужої мови (слово, морфема, синтаксична конструкція тощо) та як 
процес переходу елементів однієї мови до іншої. Найчастіше запозичуються слова, рідше – 
фразеологізми та синтаксичні конструкції [1: 158]. Загалом запозичення – це творчий процес, мова-
реципієнт, сприймаючи чужий матеріал, є наслідувачем мови-донора, "засвоює слово та знову його 
створює" [2: 108], Іноземні слова можуть потрапляти в німецьку мову двома способами. Вони 



Філологічні науки. Випуск 2 (86). 

запозичуються або як цілі слова з іноземної мови (Entertainer), або вони утворюються з іноземних 
компонентів у німецькій мові (Showmaster, Discounter, Beamer). Щодо першого випадку, то мова йде про 
запозичення, а у другому – про іноземне словотворення [3: 643]. Причини для поширення англійських 
слів у німецькій сучасній мові є різні. Це може бути: економія мови, тенденція до інтернаціоналізації, 
тенденція до спеціалізації та інтелектуалізації. Певні обставини впливають на повну адаптацію 
запозичень з англійської мови у німецькій мові та їх продуктивне функціонування в майбутньому. Як 
правило, вони мають утворювати деривати, добре засвоюватися мовою-рецептором на всіх рівнях, 
позначати нові реалії та призводити до ліквідації прогалин. Слід зазначити, що іншомовні та запозичені 
слова є парадигматичними феноменами. Більшість запозичень складають частину тієї чи іншої 
тематичної або понятійної групи, відповідно до якої можна виділити їх функції в мові. Іншомовні слова, 
особливо інтернаціоналізми, беруть участь у створенні термінів або складають окремі термінологічні 
позначення для нових понять і потім домінують серед власне німецьких слів через свою однозначність та 
нейтральність. У деяких сферах іншомовне слово змушене конкурувати з окремими компонентами 
парадигматичних груп, особливо якщо воно не займає будь-яких, в тому числі термінологічних, 
пропусків. Через це деякі власне німецькі слова можуть частково змінити своє значення під впливом 
іншомовного слова. 

Одним із перших питання англійських запозичень почав досліджувати Хорст Ціндлер, який дав їм 
таке означення: англіцизми – це не просто запозичені з британської чи американської англійської мови 
слова або незвичні комбінації слів, а й будь-які зміни значень німецьких слів або їхнього контекстного 
вживання за британським чи американським зразком [4: 4]. Цей термін використовується і сьогодні 
сучасними дослідниками для позначення запозичень з англійської мови. 

Авіаційна термінологія – це природно сформована й упорядкована сукупність фахових термінів, що 
забезпечують номінацію понять авіаційної сфери й пов’язані між собою логіко-семантичними та іншими 
відношеннями. Вона розвивалася в безпосередньому зв’язку зі становленням авіаційної галузі та 
формуванням її поняттєвого апарату [5: 12]. 

Приплив англо-американізмів у сфері міжнародних авіаційних перевезень спостерігався вже з 
початку ХХ ст., адже провідну роль у розвитку авіації відігравали США: 1907 р. американський 
бізнесмен Глен Куртіс заснував першу в світі авіакомпанію; 1914 р. – початок пасажирської авіації: 
американська авіакомпанія створила розклад польотів з міста Санкт-Петербург в місто Тампа (Флорида); 
американська медсестра стала першою стюардесою; "сліпий" політ винятково по приборах здійснив 
американський пілот; перший у світі центр контролю за повітряним рухом теж заснований в США. Не 
слід також недооцінювати внесок у розвиток авіації й інших країн, таких як Франція, Англія, Росія та 
Німеччина. Новаторство США в сфері цивільної авіації спричинило широке використання запозичень у 
цій галузі.  

Розглянемо причини проникнення англомовних запозичень у німецьку авіаційну термінологію та їх 
успішну адаптацію: 

1) для деяких предметів, речей та понять немає спеціальних назв, їх можна позначити лише за 
допомогою опису, використовуючи при цьому словосполучення, або навіть цілі речення. Наприклад: 
поняття Catering можна пояснити німецькою мовою наступним чином: Beschafung von Speisen und 
Getränken; поняття Runway перекладається як Start-und-Lande-Bahn; поняття Manager універсальний 
словник німецької мови Duden пояснює так: mit weitgehender Verfügungsgewalt und Entscheidungsbefugnis 
ausgestattete leitende Personlichkeit eines Großunternehmens. У цьому випадку краще вживати англо-
американські терміни, так як німецькі еквіваленти описують ці поняття дуже складно й багатослівно. 
Німецький філософ та соціолог Теодор Адорно радив, що краще використовувати слова іншомовного 
походження там, де з яких-небудь причин неможливий дослівний переклад; 

2) багато англійських слів коротші та зручніші у вимові ніж німецькі. Наприклад: Terminal (3 склади і 
8 букв) – Flughafengebäude (6 складів і 16 букв), Stewardess (3 склади і 10 букв) – Flugbegleiterin 
(5 складів і 15 букв), Check-in (2 склади і 7 букв) – Passagierregistrierung (7 складів і 22 букви), Ticket 
(2 склади і 6 букв) – Flugkarte (3 склади і 9 букв), Panel (2 склади і 5 букв) – Instrumentbrett (4 склади і 
15 букв);  

3) англіцизми вживаються для запобігання повторень. Наприклад: Münchner Flughafen ist beliebtester 
Airport der Welt; 

4) вживання англіцизмів відіграє важливу роль для того, щоб співрозмовники могли краще зрозуміти 
один одного без труднощів і однозначно. Англомовні запозичення повинні вживатись у випадках 
ускладнення розуміння. 

Звернемо увагу на шляхи запозичення англіцизмів: 
1) пряме запозичення без зміни значення слова: Cockpit, Check-in, Catering; 
2) термінологічні синоніми – існують поруч з наявними в мові поняттями й становлять конкуренцію 

німецьким синонімам: Crash – Absturz, Taxiway – Rollbahn, Gate – Flugsteig, Tower – Kontrollturm, Cargo – 
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Fracht, Lost and Found – Fundbüro, Service – Bedienung / Dienstleistungen, Trolley – Gepäckkarre, Airline – 
Fluggesellschaft / Fluglinie; 

3) змішане утворення – складні слова, одна частина яких запозичена з англійської мови, інша частина 
– німецьке слово: der Check-in-Schalter, der VIP-Bereich, das Last-Minute-Angebot, die Checkliste; 

4) запозичені дієслова можуть видозмінюватись відповідно до німецької граматики: до них додаються 
інфінітивні закінчення –en, –n. Це дає можливість відмінювати дієслова і утворювати Partazip II: canceln 
– Der Flug wurde gecancelt; checken – ein checkt man immer vor dem Start; starten – Das Flugzeug ist 
pünktlich gestartet; landen – Wir sind auf dem Flughafen in Frankfurt gelandet. 

При зіставленні лексики різних мов (у нашому випадку – англійської та німецької) особливо важливо 
враховувати, на думку Р. А. Будагова, типи відповідників значень між мовами, які порівнюються. 
Дослідник виділяє шість типів відповідників: основне – неосновне значення; архаїчне – неархаїчне 
значення; вільне – залежне; значення в нейтральному стилі мовлення – значення не в нейтральному стилі 
(у високому, низькому стилі); нормативне – ненормативне значення; одне із значень полісемантичного 
слова – одне із значень зовсім іншого полісемантичного слова [6: 108]. 

Аналізуючи процес функціонування англомовних запозичень у німецькій авіаційній термінології, 
можна зазначити, що зазвичай запозичується основне значення того чи іншого слова. У процесі 
запозичення відбувається різке звуження семантичного об’єму запозиченого слова, нерідко до одного, 
основного значення. Візьмемо для прикладу англіцизм die/der Runway, який вживається набагато частіше 
в сучасній німецькій авіаційній мові ніж його німецький відповідник die Start-und-Lande-Bahn. В 
англійській мові runway використовується в значенні подіум: The modern model doesn't have to work so 
terribly hard on the runway – not compared with her predecessors (Washington Post, 2015); стежка: Here a 
beaver runway led out of the water and a well-used trail crossed the base of the peninsula (Trapping the 
Pleistocene by James Sarafin); злітно-посадкова смуга: Recently, when we went to Curacao, there was ice on 
the runway and we sat on the plane for three hours before takeoff (USA Today, 2015). У сучасній німецькій 
мові цей термін вживається лише в авіаційній термінології: Während die Piste 05 / 23 repariert wird, läuft 
der Flugverkehr am Flughafen Hamburg über die Runway 15 / 33 (Flughafen Hamburg, 2015). 

Висновки. Отже, потужний потік англіцизмів у сучасну німецьку мову призвів до своєрідної суміші 
німецьких, англійських та гібридних слів. Але можна зробити висновок, що англомовні запозичення 
успішно адаптувались у німецькій мові, а саме в авіаційній термінології. По-перше, для описання деяких 
понять краще вживати англо-американські терміни, тому що німецькі еквіваленти дуже складні та 
багатослівні; по-друге, вимова англійських слів набагато зручніша; по-третє, англіцизми вживаються для 
уникнення повторень; по-четверте, англомовні запозичення вживаються для того, щоб уникнути 
непорозуміння. 

Таким чином, стрімке збільшення кількості англіцизмів у слововживанні є актуальною тенденцією 
кількісного розвитку сучасної німецької мови за нових умов. Основною причиною появи таких слів 
слугують стрімкий розвиток науки і техніки, тенденція до глобалізації, проникнення новітніх технологій, 
результатів наукових відкриттів та інновацій у всі сфери повсякденного життя людей. Запозичені 
англійські слова у німецькій авіаційній термінології отримують нове оформлення, зазнають повної 
інтеграції, що являє собою комплексний процес, який охоплює всі сторони існування та розвитку слів у 
мові. Лексика німецької мови зазнає особливого й інтенсивного впливу з боку англійської мови, 
насамперед її американського варіанта. Саме новаторство США в сфері цивільної авіації спричинило 
широке використання запозичень у цій галузі. У подальшій перспективі варто простежити динаміку 
вживання англіцизмів у німецькій термінології міжнародних авіаційних перевезень. 
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Харламова Л. С., Тимченко С. В. Использование англоязычных заимствований в немецкой 
терминологии международных авиационных перевозок. 

Статья посвящена использованию англоязычных заимствований в немецкой терминологии 
международных авиационных перевозок. Освещены причины и пути заимствования англицизмов в 

немецкую авиационную терминологию, их успешную адаптацию в лексическом составе немецкого языка. 
Установлено, что новаторство Соединенных Штатов Америки в сфере гражданской авиации привело к 

широкому использованию заимствований в немецкой терминологии международных авиационных 
перевозок. 

Ключевые слова: авиационная терминология, англицизмы, заимствованные слова, немецкий язык. 

Charlamova L. S., Tymchenko S. V. The Usage of English Borrowings in German Terminology of 
International Aviation Transportation. 

The article deals with the usage of English borrowings in German terminology of international aviation 
transportation. The main task of the research is to reveal the causes and ways of English borrowings in modern 

German terminology of international aviation transportation and their usage in this branch. It goes without 
saying that huge amount of English borrowings is increasing in many spheres, namely in science, culture, 
computer and information technologies, business, and especially in the sphere of international aviation 

transportation, all the more English is one of the official ICAO languages. Borrowings are determined as an 
element of foreign language (a word, a morpheme, a syntactical structure etc.) and a process of elements’ 

conversion from one language to another. At present the term "anglicism" is in wide use by scientists to denote 
borrowings from English language. In German aviation terminology anglicisms are used because many English 
words are shorter and easier in pronunciation than German words; they are used to avoid repetitions; English 

terms are applied for describing different notions because German equivalents are rather complicated and 
verbose; and English borrowings must be used in the case of misunderstanding. The ways of English borrowings 
in modern German terminology of international aviation transportation are highlighted in the article, notably: 

direct borrowings without changing of a word meaning; terminological synonyms which can compete with 
German ones; mixed word formation; borrowed verbs can verify in accordance with German grammar. It’s 

determined that the usage of English borrowings in German terminology of international aviation transportation 
was caused by innovation of the USA in civil aviation. 

Key words: aviation terminology, anglicisms, borrowings, German language. 
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РИТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (НА ПЕРЕХРЕСТІ АНТИЧНИХ І 
НЕОРИТОРИЧНИХ ТЕОРІЙ) 

У статті в контексті літературознавства подається стислий огляд античної теорії риторики і 
неориторичних течій. Риторика розглядається як розділ теорії літератури, що вивчає комунікативні 
стратегії художньої мови на рівні їх співвіднесення з письменницькою інтенцією та рецепцією читача. 

Звертається увага й на трактування риторики як культури "готового слова", орієнтованого на 
традицію. Авторка обґрунтовує актуальність застосування риторичного аналізу в українському 

літературознавстві, зокрема у франкознавчих студіях. 

Ключові слова: неориторика, структуралізм, семіотика, ефективна комунікація, риторичний аналіз 
художнього тексту, риторична стратегія, культурна пам’ять. 

Постановка проблеми та стан дослідження. Риторика – гуманітарна наука, що має тисячолітню 
історію. Як зауважує філолог Н. Безменова, у різні історичні епохи сформувались три головні групи її 
дефініцій: 1) "мистецтво переконання" (Горгій, Платон, Арістотель, Аполлодор); 2) "мистецтво говорити 
добре" – оптимізація мовлення з огляду на результат комунікації та її естетичну характеристику 
(Квінтіліан); 3) "мистецтво прикрашання мови" (середньовіччя, Відродження) [1: 13]. З часом риторика 
отримала значення красивого та беззмістовного мовлення. Ця негативна конотація збереглась у Європі 
до ХІХ ст. Риторика пережила кілька криз, але на початку ХХ ст. відродилась на лінгвістичному ґрунті й 
трансформувалась із науки, яка дає вказівки щодо створення ефективних текстів, у науку, яка вивчає 
мову з точки зору ефективного впливу. 

З другої половини ХХ ст. риторику тлумачать у двох смислах – вузькому й широкому. Так, за 
твердженням спеціаліста з лінгвістики тексту С. Гіндіна, у вузькому розумінні риторика – комплексна 
дисципліна, що вивчає ораторське мистецтво. Але її об’єктом "можуть бути будь-які різновиди мовної 
комунікації, розглядувані під кутом зору здійснення певного (для кожного жанру свого) заздалегідь 
обраного впливу на одержувача повідомлення". Отже, "риторика – наука про умови і форми ефективної 
комунікації" [2: 364]. До її об’єктів доцільно віднести й художню літературу. Як відзначає авторитетний 
мовознавець О. Авелічев, література моделює різноманітні контексти з великою кількістю інтенційних 
настанов, що дає змогу розширити риторичну теорію шляхом зміщення ракурсу дослідження від опису 
техніки переконання до виявлення механізмів нюансованих форм впливу [2: 19]. Таким чином, 
риторичний аналіз художнього тексту як літературознавча методологія є продуктивним, тому що дає 
можливість цілісної характеристики твору на основі з’ясування різноаспектних стратегій вираження 
авторської інтенції. Цей підхід теоретично обґрунтували та апробували на практиці представники санкт-
петербурзької школи (П. Бухаркін, Є. Матвєєв, А. Махов та ін.). Однак в українському 
літературознавстві риторична методологія майже не знайшла застосування.  

Мета статті – систематизувати основні положення античної риторики та неориторичних теорій з 
акцентом на літературний аспект, окреслити особливості риторичного аналізу художніх текстів і 
перспективність його використання в літературознавчій практиці.  

Виклад основного матеріалу. Риторику, як мистецтво переконання, започаткували в V ст. до н.е. 
давньогрецькі софісти. Її виникненню сприяв розвиток політики та права, спрямованих на 
агоністичність. Філософські основи риторики як науки, тісно пов’язаної з логікою та діалектикою, заклав 
Арістотель. Його послідовник перипатетик Феофраст (ІV–ІІІ ст. до н.е.) обґрунтував учення про вибір 
слів і словосполучень, у такий спосіб намітивши низку важливих стилістико-естетичних проблем [2: 11]. 
Саме завдяки теоретичним працям епохи античності риторика сформувалась як строга система 
("Риторика", "Топіка" Арістотеля, "Про оратора", "Брут" М. Т. Цицерона, "Дванадцять книг риторичних 
повчань" М. Ф. Квінтіліана та ін.). 

Класична риторика – це нормативна модель, сукупність правил, за якими можна створити ефективну 
комунікацію. Вона визначала форми висловлювання, жанри словесності та принципи їх побудови. Звідси 
й концепція "technē"-риторики – професійного вміння, що ґрунтується на досвіді. Промова мала 
триєдину ціль – привабити морально, переконати аргументацією, зворушити почуття. Склалось і три 
основні різновиди ораторських текстів – судові, дорадчі та епідейктичні. Зокрема, останні були 
спрямовані на демонстрацію красивого мовлення (мистецтво для мистецтва) [3: 22–23]. У І–ІІ ст. н.е. 
остаточно утвердилась п’ятирівнева схема побудови промови: inventio – вибір матеріалу; dispositio – його 
розташування; elocutio – словесне вираження; memoria – запам’ятовування; actio – виголошення тексту. 
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Рівень elocutio відповідав етапу текстотворення. У його межах сформувалась теорія фігур із поділом 
засобів виразності на фігури думки (слова можна змінювати, фігура лишається), фігури слова (зміна слів 
нівелює фігуру) і тропи (ґрунтуються на переносному значенні) [1: 36]. Антична риторика розглядала 
ораторське мовлення передусім як усне, а згодом почала регулювати й творчість у сфері художньої 
прози. О. Авелічев зауважує, що риторику від початку становлення розривали протиріччя, позаяк теорія 
прагнула до розвитку, а нормативність – до статики. Тому співіснували дві протилежні традиції. У 
трактатах Арістотеля, Арістона, Аполлодора, Гермагора, Цицерона обґрунтована концепція риторики як 
науки про переконання та форми мовного впливу. А, наприклад, у працях Квінтіліана роль основного 
мірила риторичної практики виконує краса вислову [2: 7–8].  

У рамках античної теорії сформувалось правильне розуміння механізму комунікативного процесу з 
урахуванням прагматичних аспектів. Арістотель у "Риториці" проаналізував характеристики двох 
основних учасників комунікації – мовця і слухача, а також намір мовця (інтенцію), реакцію слухача 
(пафос), типи мовних актів і т.д. Античні ритори проявляли постійний інтерес до вивчення інтенційних 
можливостей мови в процесі прагматичної переконуючої комунікації. Успіх оратора забезпечують три 
речі: що, де і як сказати. У відповідності до них розроблено етапи риторичного опрацювання теми – 
inventio, dispositio, elocutio [2: 11]. Як наголошує сучасна російська дослідниця Е. Колесникова, 
Арістотель не обмежує галузь риторичного ораторським мистецтвом, а поширює його на всю сферу 
мовленнєвої діяльності. На його думку, риторика там, де присутня ефективна комунікація, вплив на 
читача. Володіння ефективним мовленням – це універсальна властивість кожної людини. А завдання 
вченого – показати механізми мовного впливу [3: 117–118, 122]. 

Для Арістотеля стиль і авторство не були критеріями літературності. Головне – зрозумілість і 
доречність. Проте основна частина його ''Риторики'' пов’язана з особливостями викладу, стилю, серед 
яких важливі три аспекти: вибір слів (стилістика), їх поєднання (періоди, ритміка фраз) і переосмислення 
(тропи та фігури). Глибинними теоретичними пошуками, пов’язаними з дослідженням різних 
стилістичних явищ, займалась елліністична риторика. Так, Діонісій Галікарнаський (І ст. до н.е.) вивчав 
поєднання слів, що сприяло формуванню вчення про періодичність і ритмічність мови. Деметрій 
(І ст. н.е.) розробив теорію стилів, яку вдосконалив Гермоген (ІІ ст. н.е.). Таким чином, антична риторика 
дає літературознавству багатий інструментарій для дослідження художніх текстів, передусім у сфері 
поетичної мови.  

Знаний літературознавець С. Аверінцев стверджує, що класична риторика тісно пов’язана з античною 
традицією раціоналізму, зорієнтованого на рівень універсалій. Доступним пізнанню вважалось тільки 
загальне, а часткове описували як його окремий випадок. С. Аверінцев наголошує, що риторика як теорія 
і практика літератури передбачає пріоритет кодифікованих стабільних правил, рух від загального до 
окремого, так що реальність представлена через "загальні місця", а індивідуальний стиль постає як 
комбінація усталених стратегій письма та ідей [4: 134].  

Риторика пережила віки, але до ХХ ст., за висловом Е. Колесникової, перебувала в 
"законсервованому" стані. Ще в епоху античності вона увійшла в систему шкільної освіти, а в 
середньовіччі до ХІІІ ст. стала обов’язковою складовою тривіуму європейських університетів. Але теорія 
і практика риторики переживали занепад [3: 14, 36–38]. Епоха Відродження ознаменувала повернення до 
класичної античної теорії, але практика відтепер опиралась на живі національні мови. У новий час 
риторика втратила статус самостійної науки і перетворилась на дисципліну, у центрі уваги якої – 
витончене, красиве мовлення [5: 163–165]. 

З другої половини ХХ ст. риторика знову займає чільне місце в гуманітаристиці. Процес її 
реабілітації ґрунтувався передусім на започаткованій Арістотелем традиції античної теорії мовного 
впливу. Але намітився й інший, пов’язаний з концепцією Квінтіліана, погляд на її предмет. У вузьких 
академічних межах стало можливим відродження риторики як підходу до літератури (наприклад, 
застосування до окремого виду літературознавчого аналізу в німецьких формалістів 10–20-х рр. ХХ ст. 
(Р. О. Шор), а згодом і у французькій науці останніх десятиліть ХХ ст. (група μ, Г. Морієр) [4: 136, 145]. 
Російські формалісти тлумачили риторику як вчення про правильне мовлення без урахування його 
переконливості. Такий філологічний підхід наближається до літературної практики, але протистоїть 
античній традиції з домінантним аспектом переконання. Навіть у період "риторичного ренесансу" кінця 
50-х – середини 70-х рр. ХХ ст., за твердженням Е. Колесникової, теорія риторики мала вигляд строкатої 
мозаїки, частини якої неможливо скласти в цілісну картину [3: 7].  

Українська дослідниця Н. Колотілова пропонує узагальнену типологію неориторичних течій, які 
умовно можна об’єднати у два напрями: 1) аргументативну риторику, що розглядає різні способи 
аргументації (І. Герасимова, Р. Гроотендорст, Ф. ван Єємерен, Л. Олбрехт-Титека, Х. Перельман, 
Д. Уолтон, Ф. Хенкеманс) і 2) лінгвістичну риторику, спрямовану на дослідження засобів виразності та 
переконливості повідомлень (Р. Барт, У. Еко, група μ, Ю. Лотман, Цв. Тодоров) [5: 176]. 

У 1958 р. побачила світ праця бельгійських учених Х. Перельмана та Л. Олбрехт-Титеки "Нова 
риторика: Трактат про аргументацію", яка започаткувала неориторику. Теорія аргументації вважається її 
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основою. Х. Перельман наголошує, що "об’єктом цієї теорії є вивчення дискурсивних прийомів, які 
дають змогу викликати чи підсилити інтерес до запропонованих для схвалення положень". Він відносить 
до аргументації "всю сукупність висловлювань, що мають за мету навіювання або переконання, якими б 
не були аудиторія, котрій вони адресовані, та предмет висловлювання" [Цит. за: 2: 15].  

Але риторичні прояви в новоєвропейській культурі співвідносні передусім із фігуративністю 
художнього тексту і в такий спосіб проектуються на літературознавчі студії. Так, французький 
структуралізм сфокусований на дослідженні поетичної мови і на лінгвістичному аналізі художніх творів. 
У його студіях простежується вплив російської формальної школи ОПОЯЗу, фундаментальних праць 
М. Бахтіна, Р. Якобсона, Б. Томашевського, В. Шкловського, В. Проппа та ін. У цілому, неориторика, 
ґрунтована на структурально-семіотичній методології, репрезентує "зовнішній" підхід до літератури, що 
послуговується досягненнями лінгвістики та семіотики як загальної теорії знаків. Значення художнього 
твору, з точки зору структуралістів, встановлюється з його структури, а, на погляд семіотиків, – 
конституюється на рівні культурних кодів. Проте в аналізі риторичних стратегій ці підходи, на наш 
погляд, взаємодоповнюючі. 

Появі неориторики у власне літературознавчому трактуванні передувала теорія діалогізму відомого 
літературознавця М. Бахтіна, у якій закладені основи розуміння риторики художнього твору. У розвідці 
"Проблема тексту в лінгвістиці, філології та інших гуманітарних науках" (1959–1961 рр.) 
літературознавець висловлює важливу для риторичного аналізу думку про те, що текст як 
висловлювання характеризують два моменти, що перебувають у динамічних взаємовідносинах, – "його 
задум (інтенція) і здійснення цього задуму" [6: 318]. Отож теорія діалогу М. Бахтіна закладає підґрунтя 
для пов’язаної з вираженням авторської інтенції ідеї про стратегічність висловлювання, яка знайшла 
застосування в сучасних практиках риторичного аналізу художнього тексту. Інші ж неориторичні течії 
сконцентровані насамперед на рівні тропів і фігур, що у вказаному контексті трактуються як засоби 
реалізації риторичних стратегій. 

Основою концепції літературної риторики, для якої головна категорія – красиве мовлення, а не 
переконливе чи ефективне, стали семіотичні ідеї Р. Якобсона, висловлені в його студії "Лінгвістика і 
поетика" (1960 р.). Модель комунікації американського мовознавця розширює класичний риторичний 
трикутник (адресант – повідомлення – адресат) і складається з шести компонентів: адресант – контекст, 
повідомлення, контакт, код – адресат). За кожним із них закріплена відповідна функція мови: 
1) референтивна – спрямована на референт, контекст (смисл і ціль мовного акту); 2) конативна – полягає 
у впливі на адресата; 3) поетична – фокусується на повідомленні заради нього самого, причому важливо 
не тільки, що, але і як сказати; 4) емотивна – виражає ставлення адресанта до власного висловлювання; 
5) фатична – співвідносна з контактом і полягає у встановленні, продовженні та завершенні комунікації; 
6) метамовна – пов’язана з мовним кодом [7: 361–364]. Основна ознака художнього тексту, з точки зору 
Р. Якобсона, – спрямованість повідомлення на код. Проте, як зауважує Е. Колесникова, власне 
риторичними вважаються ті мовні акти, у яких обов’язково присутні дві функції – поетична 
(культивований текст) і конативна (дія на адресата) [3: 46]. Для розвитку теорії літератури актуальні 
також студії Р. Якобсона, присвячені центральним риторичним фігурам – метафорі та метонімії, 
покладених в основу двох способів організації дискурсу. 

Відомий французький літературознавець Ж. Женетт у 1964 р. на сторінках журналу "Тель Кель" ("Tel 
Quel") розпочав дискусію про вплив риторики на "внутрішній простір мови" [2: 16]. У 1970 р. побачила 
світ його стаття "Скорочена риторика", у якій продемонстровано, як звужувалось риторичне предметне 
поле. Головною метою вважалась відтепер не ефективна комунікація, а літературна мова, що ґрунтується 
на фігуративності. Саме тому нові риторичні концепції зосереджували увагу на вдосконаленні системи 
тропів і фігур. У трактуванні Ж. Женетта, історія риторики – це "узагальнене скорочення", шлях у 
напрямі "тропологічної редукції": риторика – фігура – метафора [8: 282–283]. Він висловив слушну 
думку про те, що фігуративність закладена в кожній мові і не зводиться до метафори. Проте ні 
Ж. Женетт, ні інші неоритори далі цю тезу не розвинули. Неориторична концепція Ж. Женетта також 
знаходить вихід і на проблеми наратології.  

У 1967 р. чеський структураліст, член Празького лінгвістичного кола Цв. Тодоров виступив із 
трактатом "Тропи і фігури". Він називає поетичні відхилення від норми "аномаліями" і в залежності від 
мовного рівня виокремлює типи порушень у сферах: звук – смисл; синтаксис; семантика; знак – 
референт. Цв. Тодоров пояснює відмінність між риторичними фігурами (зв’язками in praesentia) і 
тропами (зв’язками in absentia). Теорію фігур дослідник відносить до ключових розділів риторики, яку 
трактує як науку про тексти (дискурси) [9: 56–58]. Цв. Тодоров виокремлює три групи проблем 
літературознавчого аналізу: словесні, семантичні й синтаксичні, співвідносні з основними рівнями 
класичної риторики – inventio, dispositio, elocutio [9: 46, 49]. Він підтримує ідею міжтекстової 
полівалентності М. Бахтіна, стверджуючи, що зрозуміти твір без подвійного значення неможливо. У 
тексті обов’язково присутні відсилання до конкретного стилю, літературної епохи.  
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Р. Барт теж ініціював неориторичні студії, публікуючи низку статей у журналах "Communications", 
"Langages". Цей впливовий літературний критик уперше застосував методологію структуралізму до 
літературознавчого аналізу. Він теоретик транслінгвістики, попередницею якої вважає класичну 
риторику. Об’єкт сучасної лінгвістики тексту, з точки зору Р. Барта, – дискурс: "[…] будь-який 
скінченний відрізок мовлення, що являє собою єдність з точки зору змісту, передається з вторинними 
комунікативними цілями і має відповідну до них внутрішню організацію, при цьому пов’язаний з 
іншими культурними факторами, ніж ті, що належать до власне мови" [10: 443–444]. Так, цільове 
спрямування художнього твору поза власне комунікативною функцією визначає соціальний код. 
Французький філософ зауважує, що його рівні мають бути пов’язані, тобто отримувати значення один від 
одного. А в межах тексту смисл має референційний характер – визначається контекстом, без чого 
неможливе поєднання рівнів. Відтак він тлумачить транслінгвістику як "семіотику зв’язного тексту", яка 
вивчає референцію і пов’язана з історією, психологією, естетикою. Риторика ставила те ж завдання – 
фіксацію мовленнєвого коду, починаючи з розмежування типів текстів. Відтак неориторика, за Р. Бартом, 
сфокусована на проблемах структурно-риторичної побудови текстів. 

На основі семіотичної методології розбудовує власну риторичну концепцію італійський теоретик 
У. Еко. Одне зі значень риторики, запропонованих ним, – це "запас усталених форм", до яких, наприклад, 
відносимо топоси. Він також пропонує розглядати риторику як науку про створення висловлювань 
[11: 424–425]. У семіотичному ключі виконана робота У. Еко "Риторика та ідеологія" (1968 р.), у якій 
риторичну сферу потрактовано як "світ кодів та словників", світ "скодифікованих комунікаційних 
розв’язків", який розташований над лінією, що йде від відправника до наповненого значенням 
комунікату [11: 420]. А термін ідеологія, що утворює з риторикою єдину цілісність, У. Еко тлумачить як 
"сукупність знання адресата і групи, до якої адресат належить, а також його систему психологічних 
сподівань, позицію його мислення, набутий ним досвід, його моральні принципи" [11: 420]. Кожному 
риторичному коду відповідає своя ідеологія. Доцільно розглянути й міркування У. Еко щодо 
декодування смислів художнього тексту. Читач, на його думку, повинен інтерпретувати твір не лише під 
кутом зору власних кодів, скоригованих уявленнями суспільства про цей літературний факт, а 
обов’язково має "віднайти риторичний та ідеологічний світ, комунікаційні обставини, в яких появився 
твір" [11: 422]. А текст відповідно має свої коди, співзвучні системі ідеологічних сподівань суспільства, у 
якому він виник. Саме тому прочитання художньої літератури нагадує маятник: рух від автентичних 
кодів твору, спрямованих на правильну інтерпретацію, до власних кодів реципієнта, що ведуть до нових 
смислів.  

У 1970 р. вийшла у світ книга бельгійських неориторів "Загальна риторика" (група μ – Ж. Дюбуа, 
Ф. Еделін, Ж.-М. Клінкенберг, Ф. Менге, Ф. Пір, А. Трінон), об’єктом риторичного аналізу якої було 
обрано художню літературу, що розглядалась як особливий різновид використання мови. Ця концепція 
пов’язана з дослідженнями К. Леві-Строса, Р. Барта, Е. Бенвеніста. Але представники групи μ прагнули 
створити проект риторики, напрацювання якої знайшли б застосування в різних видах комунікації. 
Взявши за основу модель мовних функцій Р. Якобсона, бельгійці зробили пріоритетною саме поетичну, 
яку назвали риторичною [2: 54]. Формою реалізації риторичної функції виступають метаболи – тропи та 
фігури. Неоритори поділяють їх на чотири види: метаплазми (рівень фонем і графем), метасемеми 
(рівень сем), метатаксис (рівень синтаксису), металогізми (екстралінгвістичний рівень фігур думки). У 
концепції загальної риторики провідними вважаються поняття норми та відхилення від неї. Розуміння 
літературного тексту і створення семантичного ефекту забезпечують механізми зняття відхилень від 
норми. Подолання порушень веде до зміщення смислу та зумовлює відповідну реакцію в читача – етос, 
що вважається основним завданням риторики [2: 20–21].  

Неориторична концепція відомого культуролога Ю. Лотмана ґрунтується на структуральній 
семіотиці, в основі якої – ідеї російського формалізму та Празького лінгвістичного кола. Він розглядає 
художній твір як знак у знаковій системі культури. Модель семіотичного механізму, за Ю. Лотманом, 
має такий вигляд: думка (зміст повідомлення) – кодуючий механізм мови – текст – декодуючий механізм 
– думка. Попри те, що основна функція мови – адекватна передача повідомлення, неабиякого значення 
набуває творча, пов’язана з генеруванням нових смислів. Автор і реципієнт часто користуються 
відмінними кодами. Це призводить до породження нових смислів. Але текст – не лише генератор нової 
інформації, а й конденсатор культурної пам’яті. У ньому актуалізується традиція, що створює спільний 
горизонт сприйняття повідомлення для обох учасників комунікації [12: 157–158, 162]. Ю. Лотман 
називає риторику механізмом утворення смислів. На його думку, риторичним текстом маємо підстави 
вважати такий, "який може бути представлений у вигляді структурної єдності двох (чи кількох) 
підтекстів, зашифрованих за допомогою різних, взаємно неперекладних кодів" [12: 197]. Ю. Лотман 
також відзначає, що риторична структура лежить в основі сфери змісту, а не сфери вираження. Будь-який 
троп – це механізм побудови смислу, а не лише засіб орнаментування. Оскільки художній твір перебуває 
в багатовимірному семіотичному просторі, його можна розглядати як "вторинне" слово, троп. У 
риторично впорядкованому тексті інтегруються смисли слів, кожне з яких – теж троп. Ю. Лотман 
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наголошує, що риторична структура не виростає безпосередньо з мовної, а є її переосмисленням. Вона 
вноситься в поетичний текст ззовні як додаткова і суб’єктивно сприймається як чужа по відношенню до 
структурних принципів твору [12: 185–190]. 

Таким чином, у літературознавчому векторі риторика балансувала між ідеями красивого й 
ефективного мовлення, накресленими ще в античності. Проте, як засвідчують орієнтовані на літературу 
неориторичні концепції (М. Бахтіна, У. Еко, Ю. Лотмана та ін.), формалізм знайшов особливе поєднання 
з фактором успішності висловлювання. На рівні художнього тексту комунікацію можна вважати 
ефективною за умови відчитання авторського задуму. А інтенції письменника кодуються через риторичні 
стратегії, втілені в різноманітних формальних засобах, які виступають носіями важливих смислів.  

На сьогодні риторику як практику літературознавчого аналізу розглядають санкт-петербурзькі 
дослідники – П. Бухаркін, Є. Матвєєв, А. Махов та ін. Зокрема, Є. Матвєєв трактує її як "розділ теорії 
літератури, предмет якого – вивчення комунікативних стратегій художньої мови (як у прозовому 
мовленні, так і в поетичному), розглянутих у співвіднесенні з авторською інтенцією та рецепцією 
читача" [13: 4]. На його думку, риторичний аналіз художнього тексту передбачає опис мовних 
трансформацій (прийомів чи стратегій) різних рівнів – фонічного, лексичного, граматичного. А звідси 
його завдання – продемонструвати, які функції виконують виявлені стратегії художньої мови і як вони 
впливають на механізми формування смислу та художнього світу твору в цілому.  

Історик літератури П. Бухаркін також наголошує, що в художньому тексті присутні мовні стратегії, 
які виражають інтенції автора і викликають у читачів відповідну реакцію. Він стверджує: "[…] адекватне 
і повне (наскільки це взагалі реально) розуміння чужого тексту можливе тільки з урахуванням усього 
процесу комунікації, з усвідомленням інтенції самого тексту і тих мовних прийомів, за допомогою яких 
вона виражається" [14: 7]. Прикметно, що ще Арістотель вважав головним сприйняття тексту за наміром 
творця. П. Бухаркін підтримує тезу німецької дослідниці Р. Лахманн про те, що риторику не варто 
розглядати з позаісторичної перспективи [14: 21]. Тому вивчення її місця в європейській літературі 
виводить на проблематику історичної поетики (Е. Р. Курціус, С. Аверінцев, О. Михайлов). На основі 
засадничих положень дослідження німецького історика літератури Е. Р. Курціуса "Європейська 
література та латинське середньовіччя" культуролог О. Михайлов розробив модель розвитку 
європейської художньої словесності, яка об’єднує три періоди: дориторичний, риторичний і 
постриторичний. Епоха риторики (V ст. до н.е. – ХVІІІ ст.) була культурою ''готового слова'', що 
акумулювало традицію і тлумачилось як даний автору наперед визначений смисл [15: 510]. А 
постриторична культура орієнтувалась на вираження письменницької оригінальності та знівелювала 
домінантність усталених кліше в жанрах, метрах, топіці. П. Бухаркін вважає, що твір можна зрозуміти 
лише в історичному контексті, але він не обмежений культурною епохою і відкритий для розуміння 
людини іншого часу. Риторика допомагає побачити "подвійне життя художнього тексту" – у "малому" і 
"великому" часі, а з’ясування цієї проблеми – завдання літературознавства [14: 166, 167]. 

В українському науковому просторі риторика має чітку лінгвістичну домінанту. Питання історії, 
теорії та прикладне значення цієї дисципліни для створення ораторських текстів розглядаються в 
підручниках і навчальних посібниках (С. Абрамовича, Н. Колотілової, З. Куньч, Л. Мацько, О. Мацько, 
Г. Сагач та ін.). Проте елементи використання риторичного інструментарію у вивченні художнього 
тексту простежуємо в сучасних франкознавчих студіях. Прикметно, що М. Легкий до перспективних 
напрямів франкознавства зараховує "риторику й стилістику Франкової прози" [16: 734]. Монографія 
сучасного мовознавця Ф. Бацевича "Лінгвокомунікативні та риторико-прагматичні виміри художнього 
тексту (на матеріалі роману Івана Франка "Перехресні стежки")" ґрунтується на застосуванні до аналізу 
твору "імпліцитної" риторики (теорії мовних актів Дж. Остіна, комунікативних максим П. Грайса) [17]. 
Заслуговує на увагу наукова розвідка Р. Семківа, який дотримується погляду на риторику, як на "вихід 
поза межі тексту і намагання апелювати до зовнішньої стосовно нього, суто об’єктної психологічної, 
соціологічної, філософської чи іншої проблематики", а не просто вивчення тропів і фігур [18: 24]. 
Риторику І. Франка він трактує як ілюстрацію поглядів автора на суспільні процеси в тогочасній 
Галичині, тому й іронія в його новелістиці – це стратегія переконання. Р. Семків розглядає художній 
текст як факт комунікації з чітко визначеною авторською інтенцією. Така позиція суголосна основним 
постулатам неориторичних праць. 

У дисертаційному дослідженні вдаємось до риторичного аналізу, базованого на провідних ідеях 
неориторики літературознавчого спрямування та підходах санкт-петербурзької риторичної школи, з 
метою характеристики творів І. Франка про еміграцію з Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (цикл "До 
Бразилії" та ін.). Цю методику вважаємо актуальною, так як вона дає змогу з’ясувати особливості 
белетризації публіцистичної теми, по-новому розглянути відомі твори, виявити не з’ясовані раніше 
нюанси через відчитування інтенцій автора, виражених риторичними стратегіями різних рівнів 
(версифікація, тропіка, образна система та ін.). Також необхідно проаналізувати, як І. Франко в розбудові 
''еміграційного'' тексту використовує традиційні риторичні схеми і яким чином переосмислює їх у межах 
індивідуальної поетики. 
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Висновки. Тож підсумовуючи сказане, зазначимо, що в основі риторики як літературознавчої 
методології – низка ідей античної теорії та неориторики, зокрема її лінгвістичного напряму. Вказаний 
підхід продуктивний для дослідження специфіки художнього тексту, тому що допомагає з’ясувати 
комунікативні стратегії з їх домінантами, задіяними у творенні смислу й вираженні авторського задуму. 
На нашу думку, окресленою методологією доцільно послуговуватись і в контексті українських студій 
літератури, франкознавчих зокрема. 
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Шостак О. А. Риторический анализ художественного текста (на стыке античных и 
неориторических теорий. 

В статье представляется краткий обзор античной теории риторики и неориторических течений в 
контексте литературоведения. Риторика рассматривается как раздел теории литературы, 
изучающий коммуникативные стратегии художественного языка на уровне их соотнесения с 

писательской интенцией и рецепцией читателя. Особенное внимание уделено трактовке риторики как 
культуры ''готового слова'', ориентированного на традицию. Автор обосновывает актуальность 
использования риторического анализа в украинском литературоведении, в частности в рамках 

франкознавства. 

Ключевые слова: неориторика, структурализм, семиотика, эффективная коммуникация, риторический 
анализ художественного текста, риторическая стратегия, культурная память. 

Shostak O. O. Analysis of Literary Text (At the Crossing of Ancient and New Rhetoric Theories). 

The article demonstrates a brief review of the ancient rhetoric theory and new rhetoric schools, based on 
structurally-semiotical methodology. Rhetoric is a part of humanities, found in the 5th century BC. In a wide 

sense it is a complex discipline, which studies the public speaking. From the second half of the 20th century it is 
found out as a science about conditions and forms of effective communication. Fiction also belongs to the 

objects of rhetoric. In a literature vector of rhetoric is balanced between ideas of beautiful and effective speech. 
In tractates of Aristotle, Cicero and others the conception of this science about forms of language influencing on 

the audience is rationalized. On the other hand, in the works of Quintilian the beauty of expression is a main 
measure of rhetorical practice. New rhetoric schools of the 20th century also correspond to figurativeness of the 

literary text in a first place. However, as the conceptions of U. Eco, Yu. Lotman and others demonstrate, 
formalism has found the connection with a factor of success of an expression. On the level of literary text, 

communication can be considered effective in conditions of decoding the intentions of an author, which are 
coded through the rhetorical strategies, embodied in diverse formal means. Representatives of Saint Petersburg 
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school (P. Buharkin, E. Matveev and others) view rhetoric as a part of literary theory, which studies the 
communicative strategies of artistic language on the level of their correlation with the writer’s intention and the 

reader’s reception. From the point of view of historical poetics (S. Averintsev, A. Mykhailov), rhetoric is a 
culture of a tradition-driven "ready word". The author of the article substantiates the use of rhetorical analysis 

in Ukrainian literary science within the framework of Franco's studies research in particular. 

Key words: new rhetoric, structuralism, semiotics, effective communication, rhetorical analysis of literary text, 
rhetorical strategy, cultural memory. 
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