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Jakub Jurkowski,
doktorant
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska)
jakubandrzejjurkowski@gmail.com
MIT O STWORZENIU CZŁOWIEKA W TIMAIOSIE PLATONA W KONTEKŚCIE MITU
ORFICKIEGO O DIONIZOSIE ZAGREUSIE I TYTANACH
Artykuł stanowi próbę zbadania na ile zasadne jest porównanie dwóch mitów – mitu o stworzeniu człowieka
przedstawionego na kartach Timajosa – jednego z najpóźniejszych, najdojrzalszych i najbardziej syntetyzujących
koncepcje fizyczne i metafizyczne dialogów Platona oraz mitu o Dionizosie Zagreusie i Tytanach, kluczowego
dla orfickich koncepcji kosmo- i antropogonicznych.
Następnie na podstawie dostępnych źródeł oraz opracowań na temat orfizmu przedstawione zostały
rudymentarne wiadomości dotyczące orfickich wierzeń, nauki, misteriów, orfickiego stylu życia.
Kolejny podrozdział poświęcony został prześledzeniu stosunku Platona do mitu. Dostrzeżono jego zasadniczą
rolę w wysiłku wyrażania ponadzjawiskowego świata Idei. Jak się bowiem okazuje, wbrew powszechnie
zakorzenionym opiniom na temat ateńskiego filozofa, równie ważna, co dialektyka i dyskursywny język pojęć,
była dla niego droga duchowego, mystagogicznego wtajemniczenia poprzez mit, symbol, alegorię, przypowieść –
czyli te wszystkie literackie środki, które są w stanie prawomocnie ustanowić poetycki model obrazowometaforycznego ujmowania rzeczywistości transcendentnej. Platon objawia w ten sposób heurystyczną i
hermeneutyczną, niezastępowalną przez czysto logiczny dyskurs rolę metafory. W rozdziale tym wskazano
również na te elementy, które łączą filozofa ze wszech miar tajemniczym fenomenem orfickich wierzeń. Nie na
darmo jak się zdaje pisał Olimpiodor o Platonie, że ten ''wszędzie nuci pieśni Orfeusza".
W dalszej kolejności przedstawiony został mit o Dionizosie-Zagreusie i Tytanach, który dotarł do naszych
czasów w wielu wariantach. Wzięto pod uwagę przede wszystkim te elementy mitu, które istotne są dla
zrozumienia największej tajemnicy orfizmu: jedności wielości. Ostatni podrozdział poświęcono zarysowaniu
zrębów antropologii Platońskiej w oparciu o znane z innych dialogów mity oraz interesujący nas w tym
momencie najbardziej mit o stworzeniu człowieka z Timajosa. Wyekscerpowano z dialogu te fragmenty, które
akcentują dualistyczne ujęcie człowieka oraz trychotomiczny podział duszy na rozumną, gniewliwą, pożądliwą.
Słowa kluczowe: Platon, Timajos, orfizm, misterium, mit, metafora, symbol, Dionizos, Zagreus, Tytani, dusza,
ciało, jedność, wielość, gnoza, antropogonia, antropologia, sparagmos, omophagia.
1.1 Orfizm.
Orfizm to fenomen niezwykle złożony, tajemniczy i fascynujący. Rozbudzający twórczą wyobraźnię
niezliczonych zastępów badaczy z najrozmaitszych dziedzin nauki: filologii klasycznej, religioznawstwa,
historii, antropologii kulturowej, pedagogii, socjologii, biblistyki itp. Poprzez swoją enigmatyczność jest
jednocześnie niezwykle trudny do precyzyjnego opisania. Na gruncie polskim powstaje coraz więcej opracowań
na jego temat. Od 2009 roku odbyły się już cztery konferencje naukowe poświecone zagadnieniu orfizmu –
Kolokwia orfickie w Nieborowie. Istnieje też w Polsce dość liczna grupa badaczy specjalizujących się w zakresie
greckiej religii, mitologii i filozofii oraz jej misteryjnego charakteru. Należałoby w tym miejscu wymienić tych,
których badania okazały się najbardziej inspirujące, co wynika przede wszystkim z gruntownej wiedzy na temat
antycznych wierzeń, systemowego, analitycznego charakteru badań, koherencji i precyzji wywodu,
wykorzystywania sprawdzonych w humanistyce metod, nienagannego warsztatu filologicznego oraz głębokiej
erudycji pozwalającej na swobodne poruszanie się w gąszczu antycznych tekstów z nicią Ariadny w postaci
celnych intuicji badawczych umożliwiających dotarcie do najskrytszych zakamarków greckiej duszy oraz
stawianiu śmiałych i jednocześnie weryfikowalnych hipotez. Obcując bowiem z mglistym zjawiskiem orfizmu
nie wystarczy badawcza skrupulatność i akademicka akrybia, ale konieczna jest pewna holistyczna wizja
pozwalająca zbudować hipotetyczny, a więc zawsze podatny na dopełnienie czy falsyfikację obraz. Należałoby
więc wymienić w tym miejscu takich badaczy jak: Bernabé, Burkert, Graf, Guthrie, Kerenyi, Kirk, Nillson,
Parker, Rohde, Vernant, West. Z polskich zaś takich jak: T. Sinko, A. Krokiewicz, W. Lengauer, K. Pawłowski,
L. Trzcionkowski, J. Gajda-Krynicka, K. Bielawski, K. Kołakowska, E. Osek, K. Sekita, P. Świercz,
A. M. Lasek.
Informacje dotyczące orfizmu są nad wyraz skąpe zaś opinie na jej temat pochodzą niejednokrotnie z
pośrednich i antagonistycznych źródeł – pism apologetów chrześcijańskich i ojców Kościoła z pierwszych
wieków naszej ery. Wszystkie rekonstrukcje orfizmu posiadają jako fundament niezwykle małą liczbę pewnych
świadectw i o wiele większą liczbę tekstów, których interpretacja wydaje się być dość arbitralna. Wyjątkowość
tej misteryjnej religii, która tak przejmuje badaczy wiąże się przede wszystkim z faktem, że jesteśmy zanadto i
zbyt łatwo przyzwyczajeni do określonego sposobu patrzenia na grecką religijność, gdzie z reguły nie ma
miejsca na to wszystko, co przynosi orfizm, na te wszystkie wątki, którymi w biegu badań nad orfizmem
© Jurkowski Jakub, 2018
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potrafili zachwycać się badacze dostrzegający w orfickich wierzeniach rozliczne momenty stanowiące swoistą
prefigurację chrystianizmu.
Tadeusz Sinko nie będąc admiratorem tradycji orfickiej uważał, że nie należy przeceniać jego wpływu na
życie kulturowe starożytnej Grecji. Ciekawe, że wskazywał na Kretę jako miejsce, w którym kultywowano
obrzędy oczyszczenia. Pisał, że: ''religia misteriów tkwi wszystkimi korzeniami w ludzie i ziemi, na której
wyrosła. Nie pochodzi ona z Egiptu, a w Eleusis można wykazać jej związek z religią starej Krety. Tajemniczość
obrzędów, stanowiąca treść pojęcia mysterion, i sekret, wiążący uczestników objaśnia się uciemiężeniem starych
mieszkańców Bałkanów i ich bóstw przez greckich najeźdźców, przynoszących nową religię (…). Religia panów
nie troszczyła się o życie zagrobowe i stanowiła przeciwieństwo religii <<zbawiających>> a więc i wszelkich
misteriów. Toteż nie wymagała oczyszczeń i pokut, praktykowanych w misteriach. Klasycznym krajem
<<katartyki>> (praktyki oczyszczalnej) była Kreta''1.
Misteryjny charakter orfizmu suponuje niesłychanie osobiste doświadczenie. Wydaje się, że orficy jako jedni
z pierwszych wysunęli koncepcję pierwiastka boskiego w człowieku i wyciągnęli z tego faktu wszelkie możliwe
konsekwencje. Orficy ze swoją misteryjną nauką o powstaniu człowieka, świata oraz oryginalnymi koncepcjami
eschatologicznymi oddziałali przemożnie na wielu filozofów i szkół filozoficznych takich jak pitagoreizm,
platonizm, medioplatonizm, neoplatonizm (Olimpiodor, Damaskios), czy różnorakie sekty gnostyczne
wywodzące się z judaizmu i wczesnych wieków chrześcijaństwa. Wszystkie te kierunki odznaczały się poza
swoją działalnością na polu naukowym i spekulacjami z dziedzin ontologii i epistemologii, głębokim,
egzystencjalnym przeświadczeniem o tym, że najwyższym powołaniem człowieka jest duchowe oświecenie,
które dokonuje się na drodze inicjacji. Podczas inicjacji wtajemniczany przechodził przez symboliczną śmierć –
stawał się nowym człowiekiem, wpisując się tym samym w mitologiczny model objawiony przez samego boga,
lub jego ziemskiego przedstawiciela. Misteria orfickie podobnie jak wiele innych antycznych misteriów
(eleuzyńskie, Izydy, Ozyrysa i Serapisa, Mitry, Dionizosa, Attisa, Kybele, Afrodyty i Adonisa) prowadziły do
uświadomienie sobie przez mysta obecności we wnętrzu boskiej cząstki, iskry (scintilla), która jednoczy go z
samym bóstwem. Inicjacja była imitatio dei, dzięki niej wtajemniczany stawał się podobny bogom – athanatos.
Uświadamiał sobie, że jest włączony w porządek, który go przekracza, na poziomie egzystencjalnym
doświadczał tajemnicy jedności w wielości, w formie anamnezy powracał do mitycznego in illo tempore.
Sam orfizm traktowany jako jedno z rozlicznych misteriów istniejących w starożytnej Grecji (kabirowie,
Telchines, kureci, korybanci, daktylowie, wyznawcy Dionizosa, itp.), które za cel stawiały sobie inicjację i
egzystencjalne doświadczenie sfery związanej z arrheton i aporrheton – tym co niewypowiadalne, niemożliwe
do wypowiedzenia bądź zakazane, wydawać się może mało pociągający, bo opierający się na mniej lub bardziej
weryfikowalnych odczuciach, przeżyciach i emocjach, które jak wiemy z doświadczenia przez wieki uprawianej
filozofii, winny być przez mędrca kiełznane, sublimowane, a w każdym razie podporządkowywane
kategorycznej władzy ludzkiego rozumu2. Jednak orfizm i jego misteryjność, gdy potraktować je jako zjawiska,
1

T. Sinko, Przypływ i odpływ orfizmu, ''Przegląd Współczesny'' 1934 nr 141, s. 85–86.
W II Księdze Państwa Platon jest niezwykle sardoniczny, i bezceremonialnie chłoszcze ironią katarktycznych
specjalistów, wróżbitów, tudzież inne indywidua roszczące sobie prawo do rytualnych oczyszczeń. Prawdziwe
oczyszczenie może być osiągnięte zdaniem filozofa tylko stopniowo, na drodze wewnętrznej metanoi, a nie przy
pomocy guseł, uroków i zamawiania. To właśnie różni filozofa dążącego do poznania inteligibilnego świata w
duchu i prawdzie, od szarlatanów odwołujących się do myślenia zakorzenionego w prymitywnej, przesądnej,
zabobonnej myśli. Na antypodach prawdziwej filozoficznej episteme stoi przesąd i zabobon - kto nie uwierzy w
to, że racjonalne wysiłki poznawcze nie kierują nas w próżnię, ale właśnie ku boskiej sferze transcendencji,
uwierzy we wszystko. Pod tym względem niewiele się od czasów Platona zmieniło. Mimo wielkiego postępu
technicznego i technologicznego, mnożą się we współczesnym świecie różnej maści magowie, wróżbici, wróżki.
Ktoś kto nie zna prawdziwej wiary jest skłonny wynosić na piedestał jej substytuty i niechybnie ulegać będzie
takiej lub innej formie idolatrii. W starożytności rzecz była prostsza – ograniczona po wielekroć ''do zewnętrznej
strony kubka i misy''. Dzisiaj zdecydowana większość idoli i bożków jest w sercach we wnętrzach umysłach
czcicieli. Platon tak opisywał to zjawisko: ''A tu żebrzące klechy i wieszczbiarze do drzwi bogatych ludzi pukają
i wmawiają, że jest u nich moc od bogów zesłana, żeby z pomocą ofiar i śpiewnych modlitw, jeżeli na kimś
ciąży zmaza grzechu albo na jego przodkach, zdejmować ją bardzo przyjemnie i przy uroczystych
nabożeństwach. A jeżeliby kto chciał jakiemuś wrogowi zaszkodzić, taki za niewielką opłatą zaszkodzi równie
dobrze sprawiedliwemu jak i niesprawiedliwemu – pewnymi zaklęciami, które wiążą i którymi on powiada, że
potrafi bogów nakłaniać, aby mu byli posłuszni. Na poparcie tych wszystkich myśli przytaczają poetów, którzy
mówią, jak łatwo jest o zło, że:
2

Zła szukać nie trzeba, można w nie wpaść i gromadą
Łatwo, bo droga wygodna, droga prowadzi tuż obok.
Za to na progu dzielności bogowie trud położyli
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które stały się inspiracją do powstania wielkiej myśli Platońskiej, zarysowującej przed kolejnymi pokoleniami
całkowicie nowy, dualistyczny obraz świata, są czymś o wiele bardziej wartościowym, bo naznaczonym
dodatkowo działaniem rozumu kontemplatywnego – najwyższej władzy człowieka, która jest w stanie stąpać po
znacznie pewniejszym gruncie i wyciągać wnioski, które można racjonalnie i metodycznie zweryfikować.
Filozofia Platona, dzięki zastosowanej metodzie ''drugiego żeglowania'' odkryła świat transcendencji oraz
możliwość noetycznego dotarcia do niego. Przedstawiła też całkowicie nową, wcześniej śladowo obecną tylko w
rozproszonych świadectwach i mglistych mitologicznych wyobrażeniach – antropologię. Antropologia platońska
zakładała dualizm duszy i ciała – fakt że człowiek jest bytem rozbitym, niejako pękniętym w sobie. I tutaj
właśnie spotykały się z myślą Platona, koncepcje religijne orfików. Orficy bowiem jako jedni z pierwszych
zakwestionowali świadectwo zmysłów. Co prawda istnieli już wcześniej filozofowie, którzy zanegowali wartość
poznawczą pochodzącą od bodźców zmysłowych, ponieważ uważali, że taki typ poznania jest niesłychanie
zawodny. Heraklit twierdził, że zmysły są złymi świadkami tego co poznajemy zaś eleaci z Parmenidesem na
czele zapoczątkowali wielki prąd krytyki poznania zmysłowego. Twierdzili, że zmysły ze swej istoty, nie tylko
per accidens, na skutek różnych uwarunkowań, nie są w stanie dostarczyć nam rzetelnej episteme. Parmenides
mówił nawet o istnieniu drogi prawdy i drogi głupców. Uznał, że wartość posiada tylko poznanie czysto
intelektualne, w którym to, że myślę i to, co myślę, są tym samym3. Sformułował również tautologiczną zasadę
tożsamości i niesprzeczności, na której Arystoteles mógł nabudować potem swoją logikę.
Kwintesencją myśli orfickiej, którą można zrekonstruować z zachowanych świadectw jest to, że w człowieku
istnieje nieśmiertelny pierwiastek, który powinien jak najprędzej powrócić do boskiej, wiecznej, prostej,
niezłożonej, nieśmiertelnej, niezniszczalnej, niecielesnej, niezmiennej, uchwytnej tylko umysłem sfery i
połączyć się z nią. Na skutek przedwiecznej winy został wygnany i zmuszony jest teraz odpokutować ją
połączony z degradującym i uwłaczającym jego boskiemu statusowi ciałem. Świat który otacza człowieka jest
zatem tylko pozornie dobry i pozornie pociągający. W gruncie rzeczy wszystkiemu towarzyszy rozkład, nic nie
jest trwałe i warte ludzkich zabiegów. Wzorcowe byłoby zatem życie najkrótsze i przeżyte w cnocie, zaś
niepokojące myśli, afekty, uczucia, pożądania należałoby od siebie odpędzać (służyły temu wszelkiego rodzaju
rytuały katarktyczne). Żyć winno się tak jakby się umarło, powiedziałby wtajemniczony w misteria. Życie, jeśli
nawet nie jest śmiercią, winno być tęsknotą za nią.
Myśl o nieśmiertelności, wobec której śmierć to niezauważalny moment wiecznego czasu, przynależy do
głównych tez orfickich. Akolita orfizmu winien bronić się przed fantomami wypełniającymi ten świat – dzięki
misteriom wie wszak, ze śmierć przydarza się na dobry początek, że prawdziwe życie zaczyna się dopiero za
progiem śmierci. Jednak nie wszyscy mogą dostąpić tego stanu. O losie zmarłego decyduje moment, w którym
gasi pragnienie. Ma on do wyboru dwa źródła – wody z jeziora pamięci (Mnemosyne) lub wód zapomnienia ze
źródła Lete. Żeby wyzwolić się z koliska wcieleń i cyklu ziemskich trosk należy napić się pierwszego. Aby móc
skorzystać z wód jeziora Pamięci konieczne jest jednak uprzednie poznanie swojego boskiego statusu (temu
służył orficki styl życia, na który składały się przede wszystkim: misteryjna gnosis, techniki soteriologiczne,
oczyszczenia4, ascetyczny tryb życia, praktyki wegetariańskie5).

i droga do niej długa i stroma. Inni znowu powołują się na Homera na dowód, że ludzie mogą wpływać na
bogów. Bo on powiedział, że:
Wpływać nawet na bogów
Można; są na to ofiary i modły są na to błagalne,
Kropi się na to i kadzi – tak ludzie boskie wyroki
Zmieniać umieją, gdy który przeskrobie coś albo nagrzeszy
A ksiąg całe stosy podają Muzajosa i Orfeusza, którzy mieli pochodzić od Księżyca i od Muz. Wedle tych ksiąg
oni ofiary składają, a umieją nakłaniać i przekonywać nie tylko ludzi prywatnych, ale i całe państwa, że niby
możliwe są rozgrzeszenia i oczyszczenia z grzechów z pomocą ofiar i miłych komedyjek jeszcze za życia.
Istnieją te rzeczy i dla zmarłych; to są tak zwane wtajemniczenia i nabożeństwa żałobne – te nas uwalniają od
złego, które czeka tam, a kto by tych ofiar nie składał, tego czekają rzeczy straszne'' (Platon, Politea, II, 364 b –
365 a)
3
Do tego rodzaju czystej świadomości powracać będą później m.in. Kant (Ding an sich), idealiści niemieccy
(Schelling, Fichte, Hegel), fenomenologowie (Husserl) oraz hinduscy myśliciele pragnący oswobodzić myśl
ludzką z dualistycznej ze swej istoty, intencjonalnej i korelatywnej relacji podmiot-przedmiot i osiągnąć stan
jedności absolutnej z wszechświatem.
4
''I bodajże ci, którzy nam tajemne święcenia przekazali (ustanowili misteria), to nie byli ludzie byle jacy, ale
oni, istotnie dawno już odgadli, że kto niewtajemniczony i bez święceń (oczyszczenia) do Hadesu przyjdzie, ten
będzie leżał w błocie, a kto się oczyści i uświęci (został wtajemniczony), zanim tam przybędzie, ten między
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1.2 Rola mitu i wątki orfickie u Platona.
Mit rodzi się z najgłębszej potrzeby ludzkiego ducha, jest artystyczną próbą przekształcenia danych
dostarczanych przez zmysły, nadania im artystycznego wyrazu, swoistej rekreacji otaczającego świata wedle
wyznaczonych uprzednio kryteriów. Mit umożliwia wyrwanie się z porządku empirycznego, uniwersalizuje
ludzkie doświadczenia. Konstytuuje społeczność ludzką wokół wspólnych wartości. Narodził się w ludzkiej
świadomości z potrzeby nadawania ładu otaczającemu światu. Mit porządkuje ludzkie wrażenia, strukturyzuje je
i fabularyzuje. Sprawia, że to co wydaje się tylko szeregiem chwil i niepowiązanych ze sobą momentów,
zasymilowane i wkomponowane w archetypiczne struktury i prymordialną symbolikę zaczyna opalizować
sensami, odsłaniać swoją strukturę głęboką i odsyłać ku sferze niematerialnej, transcendentnej. Mity tłumaczą,
pełnią funkcję hermeneutyczną, usprawiedliwiają, ostrzegają, pouczają. Bywają jednak groźne. Dlatego właśnie
powinny być stosowane z umiarem i stanowić przede wszystkim katalizator ludzkiego ducha zdążającego do
osiągnięcia prawdy i pobudzanego poprzez zastosowanie celnej analogii, metafory, obrazu, alegorii. Ludzka
wyobraźnia nie może się całkowicie zautonomizować. Obrazy bowiem, którymi posługuje się mit cechują się
daleko posuniętą ambiwalencją, są podatne na różnorakie, nieraz sprzeczne ze sobą interpretacje. Nie będzie
chyba nadużyciem stwierdzenie, że wyemancypowany mit podbudowujący XX wieczne ideologie doprowadził
do intelektualnej, moralnej i biologicznej ruiny współczesną Europę. W imię inspirowanych okultyzmem
ideologii komunizmu, socjalizmu, nazizmu, szermujących hasłami wyższości klasowej i rasowej, postępu,
równości eksterminowano miliony ludzkich istnień. By nie dać się przeto zwieść fałszywym ideom konieczna
jest rozumowa refleksja, która pozwoli bronić się przed zinstrumentalizowanym mitem godzącym w integralność
człowieka.
Filozofia od swego zarania stanowiła próbę przezwyciężenia mitologii, była swego rodzaju racjonalizacją
mitologii. Pierwsze dzieła filozoficzne, które chciały orzekać prawomocnie o świecie nosiły nazwę Peri physeos
– O naturze. Cynik Antystenes na przykład dokonał rozróżnienia na thesei theoi i physei theos. Pierwszy człon
opozycji desygnował poetyckie wizje bogów plemiennych z całą ich etyczną i moralną ambiwalencją. Drugi
natomiast wskazywał na boga, czy raczej boskość natury, rozumnej, trwałej i pięknej w swoim bogactwie,
złożoności, subtelności i delikatności. Zanim ukształtował się bowiem racjonalny ogląd rzeczywistości w
mitologiach różnych kręgów kulturowych – babilońskiego, mezopotamskiego, akadyjskiego, sumeryjskiego,
egipskiego, hetyckiego, greckiego, rzymskiego – ludzie zwykli rzutować swój świat w świat bogów. Mitologia
grecka była właśnie jedną z takich prób. Bogowie greccy byli w swoich zachowaniach bardzo ludzcy. Tak jak
ludzie rodzili się, cierpieli, umierali, kochali, walczyli ze sobą, zazdrościli, urządzali zasadzki, podstępy i intrygi,
byli wobec siebie lojalni i wierni i zawiązywali sojusze. Słowem cała mitologia, rozumiana jako korpus historii o
bogach, była doskonałym odzwierciedleniem świata ludzkiego przeniesionego w zaświaty6.

bogami zamieszka. Powiadają zaś ci od święceń (tłumacze misteriów), że wielu jest takich, którzy różdżki noszą,
ale mało kogo bóg nawiedza. Wedle mojego mniemania bóg nawiedza nie innych, tylko tych którzy ukochali
mądrość jak należy.'' (Platon, Fedon, 69 c-d)
5
Chociaż grecki system religijny był ze swej natury apriorycznie i kategorycznie, raz na zawsze otwarty to
mimo wszystko pozostaje problemem jak orficy (i pitagorejczycy), którzy rezygnowali z jedzenia mięsa i
krwawych ofiar, mogli brać udział w życiu publicznym i religijnym greckich polis. Zabobonne gusła na cześć
Orfeusza stanowiły nie lada ekstrawagancję wśród Greków Dogmatyka orfizmu mogła być dla wielu gorsząca,
stanowić kamień obrazy. Herodot wskazuje na barbarzyńskie egipskie pochodzenie wielu idei orfickich, które
tylko z wielkim trudem dają się uzgodnić z rozumnym charakterem Greków. Pisał, że: ''niektórzy z Hellenów,
jedni wcześniej, drudzy później, przyjęli tę naukę, jak gdyby ich własną była. Choć znam ich imiona, nie
zapisuję ich'' (Herodot, Dzieje, Warszawa 1959, s. 174). Herodot ignorował orfików ponieważ jego zdaniem
zainfekowani byli barbaryzmem egipskim stanowiąc tym samym potencjalnie zagrożenie dla logicznej spójności
helleńskiego świata. Prócz tego istniało silne przeciwstawienie między religią polis i wierzeniami tradycyjnymi
pochodzącymi z eposów a nauką orficką. Żadna z tradycyjnych teogonii nie zakłada, że ludzie są dziećmi Gai i
Uranosa. Jak wiemy z eposów Homera i Hezjoda, greckich tragedii i mitologicznych korpusów np. Apollodora,
związki pomiędzy bogami i ludźmi są przeważnie niebezpieczne. Kluczem do zrozumienia wierzeń orfizmu jest
przeświadczenie o tym, że wtajemniczony orfik może być podobnie do greckich bogów – athanatos – że może
osiągnąć stan nieśmiertelności i przeistoczyć się w boga. I chociaż powszechny był w Grecji kult herosów,
skandaliczne z punktu widzenia Greków mogłoby się wydawać, że ktoś stara się przekroczyć w taki sposób
ludzką kondycję. Ilość bohaterów którzy dopuścili się wykroczeń na tym polu, popełnili hybris i zostali
owładnięci ate jest niezliczona.
6
Podobne przeświadczenie na temat religii mieli w XIX w. przedstawiciele materializmu, tacy jak Feuerbach i
Engels, którzy twierdzili, że ''religia jest fantastycznym odzwierciedleniem w ludzkich głowach tych sił
zewnętrznych, które rządzą codziennym bytem ludzi; odzwierciedleniem, w którym siły ziemskie przybierają
postać sił nadziemskich'' (cyt. za Z. Zdybicka, Religia i religioznawstwo, Lublin 1992, s. 364).
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Już eleata Ksenofanes dokonał krytyki pojmowania bóstw w tak uwłaczający im, blasfemiczny ze swej
natury sposób i obalił antropomorficzne i antropopatyczne przesłanki czyniące z bogów po prostu
potężniejszych, wyidealizowanych ludzi. Pisał: ''Gdyby woły, konie i lwy miały ręce i mogły nimi malować i
tworzyć dzieła tak jak ludzie, to konie malowałyby obrazy bogów podobne do koni, a woły podobne do wołów i
nadawałyby bogom kształty takie, jaka jest ich własna postać'' 7.
Poeci określali zazwyczaj swoje dzieła mianem mythos, wobec czego filozofowie zaczęli przeciwstawiać
wytworom poetyckim, swoje dzieła naznaczone racjonalnym działaniem logosu nadającemu sens, miarę,
proporcję, prawo, strukturę opisowi świata.
Wartość i ważką rolę mitu dostrzegali tacy myśliciele jak np. Hegel, którzy za cel postawili sobie
zbudowanie szczelnego, racjonalistycznego, panlogistycznego systemu, zdolnego w sposób absolutny objąć
stawanie się (werden) i dochodzenie do samoświadomości Ducha. ''Mit jest formą przedstawienia, która – jako
najstarsza – zawsze wywołuje obrazy zmysłowe, które są odpowiednie dla wyobraźni, nie dla myśli; świadczy to
jednak o słabości myśli, która nie umie jeszcze utrzymać się sama, a zatem nie jest jeszcze myślą wolną. Mit
odgrywa rolę w wychowaniu rodzaju ludzkiego, ponieważ pobudza i pociąga do zajęcia się treścią; ponieważ
jednak myśl jest w nim skażona formami zmysłowymi, nie może wyrazić tego, co chce wyrazić myśl. Kiedy
pojęcie dojrzało, nie potrzebuje mitów''8.
Jak twierdzi Agata Bielik Robson ''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''9.
Platon wbrew obiegowym opiniom nie dyskredytował jednak kategorycznie mitu - wręcz przeciwnie,
wielokrotnie dyskontował w swoich dialogach zastaną tradycję mitologiczną. Jeśli w dialogu pojawiają się
elementy dawnej filozofii wierzeń, nawiązania do eposów Homera czy kosmogonii Hezjoda stanowią one
jedynie inspirację, służą do zobrazowania tez metafizycznych, koncepcji ontologicznych, są egzemplifikacją,
materiałem do obróbki, elementami swoistego brickolage’u, z którego Platon buduje swój dialog. Platon
dokonuje puryfikacji elementów mitologicznych, ma pomóc duszy wznieść się ponad literalne doxa, ku
alegorycznie, figuratywnie, symbolicznie, intuicyjnie poznawalnemu światu idei. Jan Patočka uważał, że Platon
korzystał z mitu jedynie w sensie pewnej konkretyzacji koncepcji onto-kosmologicznych podstaw
rzeczywistości.
Orficko-misteryjne wątki występujące w dialogach Platona to przede wszystkim: dualistyczne ujęcie
człowieka (z trychotomicznym ujęciem duszy: rozumnej, gniewliwej, pożądawczej), katarktyczny, duchowy
charakter filozofowania, niezwykła waga pierwiastka erotycznego (Eros-Protogonos, Empedoklesowa miłość
walcząca z waśnią), dążenie do przezwyciężenia niższych części duszy, koncepcja ciała grobu (soma-sema), czy
mit o Dionizosie Zagreusie jako kanwa Platońskiej kosmogonii i antropogonii.
1.3 Mit o Dionizosie Zagreusie i Tytanach.
Kluczowym mitem o fundamentalnym znaczeniu skrywającym pod swoją literalną warstwą główne ''prawdy
wiary'' orfików był bez wątpienia mit o Dionizosie-Zagreusie i Tytanach. Dochował się on do naszych czasów w
kilku wariantach. Jak twierdzi Walter Otto imię Zagreus wywodzi się od słowa zagre (rów-pułapka na dzikie
zwierzęta) i oznacza ''wielki łowca''. Zagreus jest właśnie tą inkarnacją Dionizosa której wiernymi akolitkami są
menady naśladujące jego krwawe polowania. Zagreus jest chtonicznym Dionizosem. Najstarsza wzmianka o
Zagreusie pochodzi z poematu Alkmeonis (VI w.), gdzie przywoływany jest razem z Gają jako największy ze
wszystkich bogów.
Mit o Dionizosie Zagreusie opowiada o historii Dionizosa, synu Dzeusa i Persefony, wychowywanego przez
Korybantów. Zeus chciał, żeby to Zagreus był jego dziedzicem, ale zazdrosna Hera postanowiła pokrzyżować
plany męża i przekonała tytanów, by zabili dziecię. Tytani odciągnęli uwagę Dionizosa zabawkami następnie
porwali go, rozdarli na kawałki i pożarli10. Serce Dionizosa zostało jednak ocalone i przekazane Zeusowi przez
7

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t.1, s. 131, Lublin 1994.
Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, s. 188 nn. Cyt. za: G. Reale, Historia filozofii
starożytnej, t. 2, Lublin 2005, s. 65.
9
Agata Bielik-Robson, Powrót mesjańskiej obietnicy (maszynopis).
10
''Misteria Dionizosa są absolutnie nieludzkie. Gdy był on jeszcze dzieckiem i Kureci tańczyli dokoła niego
uderzając bronią o broń, Tytani zdradziecko zakradli się, zwiedli go dziecięcymi zabawkami i rozerwali na
kawałki, będącego jeszcze niemowlęciem.'' (Euzebiusz z Cezarei, Praeparatio evangelica, 2.17.2, tł.
J. Jurkowski)
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Atenę. Zeus przekształcił je i jako płód wszczepił w ciało Semele. W odpowiednim czasie dziecko zostało
narodzone po raz drugi, również na skutek interwencji zazdrosnej Hery11. Zeus spopielił tytanów przy pomocy
błyskawicy i ze szczątków tytanicznych stworzył rodzaj ludzki12. Szczególnie piękna wersja mitu o DionizosieZagreusie i tytanach pochodzi z eposu Nonnosa Dionysiaka:
Persefono, dziewico, nie uszłaś przed małżeńskim łożem,
lecz w wężowych objęciach Zeusa stałaś się małżonką,
kiedy on, przybrawszy inny wygląd, jako wężowy oblubieniec
w zwojach pełnych miłosnego żaru do najdalszego
przypełznął zakątka ciemnej dziewczęcej komnaty
potrząsając włochatymi szczękami, sen zesłał na oczy
podobnych mu kształtem węży strzegących drzwi. Delikatnie
wylizał swymi szczękami ciało dziewczyny,
czyniąc ją swoją małżonką. Po zaślubinach z niebiańskim wężem
łono Persefony nabrzmiało za sprawą rosnącego dziecięcia.
I porodziła Zagreusa, dziecię zdobne rogami,
Co samo wspięło się na podniebny tron Zeusa
I delikatną rączką wstrząsało błyskawicą. Dziecinne dłonie
Nowo narodzonego unosiły pioruny.
Jednak nie długo miało w posiadaniu Zeusowy ton, gdyż złość
srogiej Hery, bezlitosnej bogini sprawiła, iż Tytani podstępnie pokryli
swe krągłe oblicza gipsem i tartaryjskim mieczem zamordowali Zagreusa,
gdy on właśnie przyglądał się swemu obliczu odbitemu w zwodniczym zwierciadle.
Tam, gdy miecz Tytanów porąbał jego członki, zakończył życie
Zagreus, by na nowo odżyć jako Dionizos.13
Etiologiczny mit o Zagreusie ma tłumaczyć skłonność ludzi zarówno do dobra jak i zła, na skutek
dziedzictwa tytanicznego i dionizyjskiego złączonych w jednej człowieczej substancji. Śladem dionizyjskim jest
dusza uwięziona w tytanicznym ciele. Orficy wierzyli w metempsychozę. Jeśli ludzie będą żyli cnotliwie to
pomimo przyrodzonej tytanicznej kondycji będą zdolni wytrzebić z siebie złowrogi pierwiastek oraz wykorzenić
niecne skłonności i zamieszkać na wieki na elizejskich polach. Orficka koncepcja antropologiczna stała na
antypodach wizji homeryckiej. U Homera dusza nie była jeszcze samoistną, autonomiczną, boską cząstką,
wygnaną z boskich zaświatów i uwięzioną w złym ciele traktowanym jako więzienie. Homerycki człowiek był
traktowany monolitycznie, dusza opuszczała co prawda ciało w momencie śmierci, ale zanim to nastąpiło, nie
było mowy o jakimkolwiek dualistycznym ujęciu człowieka14.
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To historia znana m.in. z Biblioteki Apollodora, Metamorfoz Owidiusza i Bachantek Eurypidesa. Hera chcąc
zemścić się za romans Zeusa z księżniczką tebańską Semele, przebrana za piastunkę namawia Semele, aby
poprosiła Zeusa, by ten pokazał się jej w pełnym majestacie na dowód, że rzeczywiście jest władcą Olimpu.
Zeus, który wcześniej obiecał, że spełni każde życzenie Semele ukazuje się jej w wzniosłej, piorunowej epifanii,
która zabija księżniczkę na miejscu. Zeus przeszczepia płód do uda i w ten sposób
12
''(…) W orfickiej tradycji mówi się o czterech królestwach. Pierwszy był Uranos, po którym nastąpił Kronos,
obciąwszy uprzednio genitalia ojca. Po Kronosie na tronie zasiadł Dzeus, strąciwszy ojca do Tartaru. Po Dzeusie
panował Kronos. Następnie po Dzeusie władzę objął Dionizos, którego, jak mówią, na skutek intrygi Hery,
Tytani otoczywszy, rozszarpali i pożarli jego ciało. Tych rozsierdzony Zeus zgładził piorunem, a z waporów
sadzy, powstałych z nich, utworzyła się materia, z której stworzeni zostali ludzie. Dlatego też nie należy
popełniać samobójstwa, nie dlatego iżbyśmy byli jakoś z ciałem związani, jak zdaje się sugerować tekst, (wszak
to jest jasne i nie nazwałby tego <Sokrates> (przyp. J.J.) misterium), ale nie możemy się zabijać, ponieważ nasze
ciało jest dionizyjskie. W istocie jesteśmy jego częścią, jeśli faktycznie składamy się z sadzy Tytanów, którzy
spożyli jego ciało.'' (Olympiodoros: In Platonis Phaedonem commentaria, I, 3, 3-14, tł. J. Jurkowski)
13
Nonnos, Dionysiaka, 6.155-175 (tł. A. M. Lasek).
14
''Mówi się zazwyczaj, że człowiek Homera składa się z nieśmiertelnej duszy i ze śmiertelnego ciała. Te słowa
mogą łatwo wprowadzić w błąd. Należy powiedzieć raczej, że człowiek Homera jest jakby jednolitą całością,
która dopiero w chwili śmierci rozdwaja się na wieczną duszę i na martwe ciało. Dopóki człowiek żyje, dopóty
dusza (psyche) nie wchodzi właściwie w rachubę, a w każdym razie nie ma samodzielnego znaczenia.
Samodzielne znaczenie uzyskuje dusza dopiero w chwili śmierci danego człowieka i wtedy jest jego wiecznym,
ale tylko jakby dwuwymiarowym wizerunkiem (eidolon) czy cieniem (skia)'' A. Krokiewicz, Moralność Homera
i etyka Hezjoda [w:] idem, Studia orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 2000, s. 107.
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Niektórzy m.in. neoplatończycy odczytywali historię o Dionizosie w sposób alegoryczny. Była to dla nich
historia o duszy świata, która mimo rozpadu na części i złączeniu z ciałem spowodowanych upadkiem, pozostała
w swojej istocie nienaruszona. Tytani symbolizują w tym przypadku negatywną zasadę podziału.
1.4 Antropologia Platońska w kontekście mitu o stworzeniu człowieka w Timaiosie.
Platon dokonał rewolucji w dziedzinie ontologii i antropologii. Zaproponował nowy obraz świata i nowy
sposób jego poznania. W swoich dialogach często zadawał explicite, bądź implicite fundamentalne filozoficzne
pytanie, dzięki czemu (dia tí?) rzeczywistość jest naprawdę rzeczywista? Co stanowi arché prawdziwej
rzeczywistości? Jak dotrzeć do tego co istotne, ejdetyczne? Czym jest rzeczywista rzeczywistość? Odpowiedzią
było noetyczne poznanie inteligibilnego świata idei. Platon przyjął na własność wypracowaną przez Parmenidesa
henologiczną koncepcję bytu. Idee posiadają pełną tożsamość i to właśnie ona stanowi czynnik decydujący o
najwyższym stopniu bytowości idei. Idee wyczerpują całe bogactwo w swoim zakresie, posiadają wewnętrzną
jedność, są samoistne, niepodzielne, niezmienne, niecielesne. Nauka o ideach nie jest u Platona wyłożona w
sposób nie wzbudzający konfuzji. Nie wiadomo do końca czym są idee, ponieważ sam Platon nie jest zawsze
precyzyjny w dookreślaniu ich ontycznego statusu. Platon w odróżnieniu od swoich poprzedników:
Ksenofanesa, Protagorasa, Empedoklesa, Anaksagorasa czy Demokryta, zoperacjonalizował pojęcie idei i
posługiwał się terminem eidos w sposób bardziej techniczny, konceptualny. Chociaż jak pisał Władysław
Witwicki: ''Platon gubił się i plątał we własnych rozważaniach, nie ujętych w ramy systemu ponumerowanych
zdań z kilkoma wyraźnie określonymi terminami. Nie umiał jakoś jednoznacznie ująć ani tego, czym właściwie
są a czym nie są idee, ani tego, jaki jest i na czym polega ich stosunek di przedmiotów konkretnych. To się
wszystko trochę gubiło w przenośniach, w nieokreślonych zwrotach obrazowych. Idee to były i pierwowzory, i
przyczyny przedmiotów konkretnych, i raz jakby mieszkały w tych przedmiotach, raz im tylko przyświecały
jako wzory, raz jakby siedziały w niebie, raz u człowieka w głowie, miały być nierozciągłe i niezmysłowe, a
przyczepiały się do nich wciąż cechy przestrzenne; przedmioty konkretne raz w nich uczestniczyły, raz je miały
przy sobie, raz je tylko naśladowały – wszystko razem tonęło w przenośniach i raz się wydawało takie, raz inne,
i trudno było to wszystko przemyśleć odważnie aż do końca w szczegółach''. Etymologicznie idea wywodzi się
od słów konotujących wizualny ogląd (horan, blepein, idein).
Platon przezwyciężywszy monizm hylozoistów i Parmenidejski monizm stwierdził, że najwyższym typem
poznania jest intuicja ograniczona do oglądu idei. Na podstawie słynnych mitów takich jak mit jaskini, Era, czy
alegorii podzielonej linii i powozu zawartych w Politei i Fajdrosie, można zrekonstruować rudymenty teorii
poznania, ontologii i antropologii Platona.
Wielokrotnie w swych dialogach w sposób implicytny, a w Politei wręcz explicite pokazuje, że analogatem
poznania świata idei i najwyższej z nich Idei Dobra jest ogląd Słońca cielesnymi oczyma. Tworzy proporcję
ukazując że Idea Dobra ma się tak do jej oglądu okiem duszy jak Słońce w świecie widzialnym do jego oglądu
cielesnym wzrokiem.
Za Elżbietą Wolicką, autorką znakomitej pracy poświęconej mimetyce i mimetologii Platona przedstawmy
kolejno:
1. kategorie bytu-przedmiotu poznania,
2. typy poznania,
3. rodzaje możności i działań poznawczych,
w porządku rosnącej doskonałości wyrażającej się w jasności, wyraźności, ogólności i konieczności:
Ad. 1
''a = cienie, odbicia-wyobrażenia, obrazy-wizerunki (skiai, fantasmata, idola, eikones)
b = przedmioty i zjawiska naturalne, przedmioty wytworzone (fyteuton genos, zoa, skeuaston genos,
fainomena)
c = liczby, schematy, figury geometryczne (schemata, mathemata, gonion eide)
d = idee, przedmioty myślne (eide, noeton genos meta arches)
Ad. 2
A = wyobrażenie (eikon, eidolon)
B = przeświadczenie (pistis)
C = myślenie dyskursywne (dianoia)
D = wiedza ścisła (episteme)
Ad. 3
α = wyobraźnia i fantazja (eikasia, fantasta)
β = doznania zmysłowe (aisthesis)
γ = rozum (logos)
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δ = umysł (nous)''15
Dla pełnego i kompletnego przeniknięcia wszystkich poziomów znaczeniowych dialogów Platona niezwykle
ważne jest, aby dostrzec wzajemne filiacje pomiędzy powyższymi terminami oraz by osadzić je w pewnym
paradygmacie myślowym wynikającym z tendencji do odczytywania w naturze i wytworach kultury ukrytego
sensu, do patrzenia na rzeczywistość widzialną (visibilium) jako na odblask rzeczywistości niewidzialnej
(invisibilium) organicznie z nią zespolonej. Tę tendencję dobrze wyrażają słowa z listu do Koryntian, które
stanowią aksjomat dla umysłu noetycznego: ''Teraz widzimy niejasno przez zwierciadło, lecz później twarzą w
twarz''. W myśli Platońskiej świat fenomenalny uważany był za wizualizację tego, co jest jego odpowiednikiem
w planie wyższym i w ten sposób stawał się niejako symbolem tamtej sfery. Świat idei, niedostępny dla
zmysłowego wzroku można oglądać tylko przy pomocy noetycznego, duchowego oglądu, wobec czego świat
zmysłowy winien być tylko radarem naprowadzającym na wieczny doskonały i w swojej istocie świat idei.
Noetyczny ogląd jest atrybutem duszy ludzkiej.
Zdaniem Platona ciało człowieka jest tylko grobem, ma charakter epifenomenalny, podczas gdy istotna część
człowieka to uwięziona dusza, które winna w procesie puryfikacji opuścić ludzkie ciało i wznieść się do sfery
transcendencji. Dusza jest nieśmiertelna, na co podaje w Fedonie argumenty. O orfickiej idei mówiącej, że ciało
jest grobowcem duszy, Platon wspomina między innymi w Kratylosie i Gorgiaszu:
''Bo niektórzy wyjaśniają, że ciało (soma) jest grobem (sema) duszy, gdzie ona przebywa w tym życiu. A
ponieważ poprzez ciało siebie okazuje, dając znak (semainei) o sobie, dlatego zostało trafnie nazwane znakiem
(sema). Moim zdaniem głównie orficy wprowadzili tę nazwę, bo według nich dusza w ciele odbywa pokutę za
winy, mając ciało za mocną osłonę podobną do więzienia, aby się w nim zachować (sozetai), dopóki nie odkupi
win, i stąd nazwa to soma (przechowanie, osłona), i nie ma potrzeby wprowadzenia tutaj ani jednej litery''16
''ciało nasze jest grobowcem duszy''17
Timaios jest jednym z najpóźniejszych dialogów Platona. Jest to też jedyny dialog, w którym ateński filozof
pretenduje do opisania w sposób naukowy genezy otaczającego człowieka fizykalnego świata oraz miejsca,
które zajmuje w nim człowiek. Jest to zarazem punkt zwrotny w dotychczasowym rozumieniu starożytnej fizyki.
W przeciwieństwie bowiem do czysto naturalistycznych opisów, które przedtem tworzyli jońscy filozofowie
przyrody, z ich czysto hylozoistycznym, monizującym podejściem do natury czy atomiści tacy jak Demokryt
wyjaśniający fenomeny zachodzące w przyrodzie bez odwoływania się do pojęcia Twórcy wszechświata –
transcendentnej siły, która z istniejącej pramaterii tworzy w sposób rozumny i celowy świat zjawisk – Platon
wprowadza do swojej kosmologicznej koncepcji postać Boga. Suponuje to, że konstrukcja wszechświata i
człowieka ma charakter dualistyczny i teleologiczny.
Dla naszych rozważań warto w tym miejscu wyekscerpować te fragmenty Timaiosa, które bezpośrednio
odnoszą się do istotnościowej charakterystyki człowieka rozumianego przez Platona jako wcielony duch.
Pierwszy jest opisem momentu w którym Demiurg – boski twórca natury – tworzy dusze i umieszcza je na
gwiazdach, na których ogłasza im prawa przeznaczenia:
''Tak powiedział i powracając do pierwszej wielkiej wazy, w której najpierw zmieszał i stopił Duszę świata,
wlał do niej pozostałości pierwszych substancji i je w niej pomieszał w ten sam mniej więcej sposób. Jednak nie
były one już tak czyste w mieszaninie jak przedtem, lecz były podrzędnych stopni. Potem połączywszy
wszystkie razem, podzielił je na tyle dusz, ile jest gwiazd. Wyznaczył jedną duszę dla każdej gwiazdy. Umieścił
je na nich jak na rydwanach i pouczył je o naturze świata. Potem ogłosił im prawa przeznaczenia: pierwsze
urodziny będą te same dla wszystkich, aby nikt nie był skrzywdzony przez niego; miała wydać na świat żyjące
jestestwo, które by było najzdolniejsze do oddawania czci Bogu; natura ludzka będzie podwójna; silniejsza
będzie w przyszłości zwana męską. Gdyby w chwili, w której dusze będą pod wpływem konieczności
wszczepiane do ciał, dodało się coś do tych ostatnich, a coś innego od nich się odjęło, wtedy z konieczności
zrodzi się we wszystkich jestestwach żyjących najpierw ta sama naturalna zdolność odbierania wrażeń
zmysłowych obudzanych gwałtownymi podnietami, następnie miłość zmieszana z przyjemnością i bólem,
ponadto strach, gniew i skłonności, które z nich wypływają lub przeciwnie, które są im z natury przeciwne.
Jeśli ludzie zapanują nad tymi skłonnościami, będą żyli w sprawiedliwości. Jeśli, przeciwnie, zostaną przez
nie opanowani, będą żyli w niesprawiedliwości. Ten, kto będzie żył dobrze przez czas oznaczony, powróci
mieszkać do swojej gwiazdy i będzie prowadził na niej życie szczęśliwe, podobne do życia tej gwiazdy.
Przeciwnie, kto by nie osiągnął tego celu, podlega metamorfozie i w drugiej generacji urodzi się w naturze
kobiecej; potem, gdyby się nie wyzbył swej złości nawet w tym wcieleniu, będzie się zamieniał, odpowiednio do
15

E. Wolicka, Mimetyka i mitologia Platona. U początków hermeneutyki filozoficznej, Lublin 1994.
Platon, Kratylos, 400 c. (tł. Z. Brzostowska)
17
Idem, Gorgiasz, 493 a. (tł. Wł. Witwicki)
16
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swego zepsucia, za każdym razem w taką naturę zwierzęcą, która jest podobna do jego naturalnych skłonności.
Nie przestanie cierpieć w swych wcieleniach, dopóki nie powróci do pierwszego i lepszego usposobienia, nie
podda się obrotowi Tego Samego i Podobnego, i nie odrzuci rozumem wielkiej masy, która się kolejno czepiała
jego jestestwa – masy złożonej z ognia, wody, powietrza i ziemi, masy hałaśliwej i nierozumnej, którą można
opanować tylko rozumem – i nie powróci do pierwszego i najlepszego stanu''18.
Drugi opis dotyczy stworzenia niższych, afektywnych części duszy. Część gniewliwa znajdowała się w piersi
(thorax). Część pożądliwa zaś mieściła się w podbrzuszu: Hegemonem pozostaje dusza rozumna umieszczona w
głowie, która mając kształt sferyczny naśladuje strukturę makrokosmosu zarówno swoim kształtem jak i
strukturą. Kazimierz Pawłowski pisze, że Platon przypisuje ludzkiemu umysłowi w Timajosie ''obroty podobne
do tych, które wykonuje rozumna dusza świata. Reszta ludzkiego ciała służy głowie. Taka służebna jest funkcja
reszty ciała''19:
''Jestestwa boskie Bóg sam utworzył, tylko tworzenie jestestw śmiertelnych zlecił swoim potomkom. Oni
naśladowali swojego ojca i, otrzymawszy od niego nieśmiertelną zasadę duszy, otoczyli ją dokoła ciałem
śmiertelnym. Dali jej ciało jako wóz. Ponadto utworzyli w nim inny gatunek duszy, mianowicie gatunek duszy
śmiertelnej, która posiada groźne i nieodparte namiętności: najpierw przyjemności, największe pokusy do złego,
dalej bóle, dla których uciekamy przed dobrem, zuchwalstwo i strach, tych głupich doradców, gniew, który nie
daje się nigdy przebłagać, wreszcie nadzieję, która daje się łatwo oszukać. Zmieszali wszystko to z
nierozumnym wrażeniem zmysłowym oraz miłością, która jest na wszystko gotowa. W ten sposób, postępując
drogą konieczności, złożyli duszę śmiertelną. Lecz z obawy, aby nie brudzić boskiej zasady, o ile to zabrudzenie
nie było absolutnie konieczne, odłączyli, odłączyli od zasady duszy nieśmiertelnej duszę śmiertelną i umieścili ją
w innej części ciała. Stworzyli w tym celu rodzaj istmu czy granicy między głową a piersiami i umieścili w
środku szyję, by je w ten sposób oddzielić od siebie. Zatem w piersiach i tym, co nazywamy thorax, umieścili
śmiertelny gatunek duszy. A ponieważ jedna część tej duszy była z natury lepsza od drugiej, podzielili
wydrążenie thoraxu na dwa pomieszczenia, jak gdyby oddzielali mieszkanie kobiet od mieszkania mężczyzn, i
położyli w środku między nimi diafragmę jako rodzaj przegrody. Część duszy, którą cechuje odwaga, zapał
wojenny i żądza zwycięstwa, umieścili bliżej głowy między diafragmą a szyją. A to dlatego, aby
podporządkowana rozumowi i w zgodzie z nim wstrzymywała siłą pragnienia, gdyby nie chciały one kiedyś
słuchać rozkazów i przepisów, które im posyła rozum ze szczytu cytadeli (…) Co do części duszy, która pożąda
pokarmów i napoju i w ogóle wszystkiego, czego zgodnie z naturą potrzeba ciału, bogowie umieścili ją w
okolicy rozciągającej się od diafragmy aż do granicy pępkowej, po urządzeniu w całym tym miejscu rodzaju
żłobu na pokarm dla ciała. Tam przywiązali ją jak dzikie zwierzę, które trzeba żywić, lecz równocześnie trzymać
na wodzy, jeśli rasa ludzka ma istnieć. Aby zatem, żywiąc się zawsze przy swoim żłobie w miejscu możliwie
najdalszym od tej części [duszy], która myśli, przynosiła jej możliwie najmniej zgiełku i wrzawy i w następstwie
tego pozwoliła części panującej rozmyślać w pokoju nad wszystkim, co dotyczy całego ciała lub poszczególnych
jego części, dla tej – powtarzam przyczyny naznaczyli jej to właśnie miejsce. Wiedzieli dobrze o tym, że ona nie
posłucha nigdy rozumu i że nawet wtedy, kiedy odebrałaby jakieś wrażenie zmysłowe, nie byłoby nigdy zgodne
z jej naturą mieć wzgląd na jakiekolwiek rozumowanie, i że we dnie i w nocy dawałaby się zawsze uwodzić
widziadłom i zwidom''20.
Warto jeszcze zacytować końcowe partie Timajosa, w których mowa o najszlachetniejszej, rozumnej części
duszy:
''O najwyższym gatunku duszy ludzkiej w nas należy powiedzieć, że tę część, która, jak powiedzieliśmy,
mieszka na szczycie naszego ciała, dał Bóg każdemu za geniusza opiekuńczego, i że ona wynosi nas nad ziemię
dzięki swym boskim pokrewieństwom, jako że jesteśmy roślinami nie ziemskimi, lecz pochodzimy z nieba. To
nasze twierdzenie jest z całą pewnością prawdziwe. W rzeczy samej, Bóg umieścił naszą głowę, nasz korzeń, w
górze, gdzie było miejsce pierwotnych urodzin duszy i dlatego dał całemu ciału postawę wyprostowaną. Toteż
ten, co ulega swym żądzom, prowadzi spory i jest nimi całkowicie pochłonięty, z konieczności nie ma innych
myśli, jak tylko śmiertelne. I w ścisłym tego słowa znaczeniu niczego nie zaniedbuje, o ile to możliwe, aby się
stać śmiertelnym. Dokonuje tego przez powiększanie śmiertelnej dziedziny. Przeciwnie, ten, kto rozwija w sobie
miłość nauki i prawdy oraz ćwiczy w sobie zdolność myślenia o rzeczach nieśmiertelnych i boskich, jest rzeczą
absolutnie konieczną, że o tyle, o ile ludzka natura może mieć udział w nieśmiertelności, będzie mogła się nią
bezgranicznie cieszyć. Taki człowiek bowiem oddaje ciągle cześć boskości, gdyż utrzymuje stale w dobrym
zdrowiu bóstwo, które w nim przebywa. Z konieczności zatem czuje się szczęśliwy''21
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Platon, Timajos, 42 b-d (tł. P. Siwek)
K. Pawłowski, Najważniejsze zagadnienia filozoficzne w Didaskalikos. Zagadnienia antropologiczne [w:]
Alkinous, Wykład nauk Platona (Didaskalikos), Kraków 2008, s. 107.
20
Platon, Timajos, 69 c – 71 a (tł. P. Siwek)
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Ibidem, 90 a-c (tł. P. Siwek)
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Mimo różnorakich przedstawień losów duszy w poszczególnych dialogach jedno pozostaje niezmienne –
dusza ludzka jest przeznaczona do tego by żyć wiecznie, przekroczyć swój stan złączenia z ciałem i złymi
skłonnościami wywoływanymi przez niższe stopnie duszy: bojowy i pożądliwy. Czy sfera transcendentna
zostanie nazwana hiperuranium, czy Równiną Prawdy, czy jeszcze inaczej, telos pozostaje ten sam – wyrwać się
z przyrodzonego stanu połączenia z ciałem, które więzi i ogranicza duchowe porywy człowieka.
***
Co zatem łączy mit o Dionizosie Zagreusie z mitem o stworzeniu człowieka (duszy) z Timaiosa? Wydaje się,
że przede wszystkim ich misteryjno – mitologiczny charakter oraz takie elementy jak: tajemnica misterium
śmierci, rezurekcji, jedności z bóstwem, metody którymi należy oddzielać dusze od zgubnych popędów (idea
katharsis). Niewątpliwym faktem jest, iż Platon rozwinął w sposób bardziej teoretyczny i spójny intuicje zawarte
w archaicznym micie. Mitemy związane z mitem o Dionizosie Zagreusie takie jak rozczłonkowanie
(sparagmos), omophagia, antropogonia, kara, ponowne cudowne zjednoczenie w łonie Dionizosa da się
odszukać również, nie zawsze eksplicytnie, ale w formie alegorii na kartach Timajosa. I tak jak Dionizos jest
elementem, który spaja w sposób tajemny, transracjonalny i metaracjonalny rozproszone części swojego ciała,
tak rozumna Dusza świata i człowieka jest obrazem transcendentalnej Jedności bytu, który pozostaje jeden mimo
fenomenalnego doświadczenia pluralizmu bytowego.
Burkert pisze, że ''warto wspomnieć pewien interesujący szczegół związany z wpływem <<orfizmu>> na
gnostycyzm: mianowicie mit o tym, jak Dionizos został rozerwany, kiedy patrzył w lustro – co w rezultacie
skończyło się antropogonią. Otóż mit ten, interpretowany w połączeniu z formułami z Timajosa Platona
dotyczącymi niezmiennej Jedności i substancji, której ''części zostały rozdzielone na ciała'', mógł pobudzać
gnostyckie wyobrażenie o tym, jak coś boskiego za sprawą odbicia w zwierciadle wpadło w pułapkę materii i
zostało w niej rozproszone''22.
Konkluzja Timaiosa jest następująca: ''Śmiertelne i nieśmiertelne istoty żywe ma w sobie i napełniony jest
nimi ten świat, istota żywa, widziana, widzialne rzeczy obejmująca, obraz swojego twórcy, bóg dostrzegalny
zmysłami, największy i najlepszy, i najpiękniejszy, i najdoskonalszy – stał się ten jeden wszechświat i jest
jednorodzony''23.
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Юрковський Якуб-Анджей. "Міф про створення людини в діалозі Платона "Тімей" у контексті
орфічного міфу про Діоніса-Загрея і Титанів".
У статті вивчається питання про те, наскільки обґрунтованим є порівняння двох міфів – міфу про
створення людини, представленого на сторінках діалогу "Тімей", який є одним з найпізніших зрілих
творів і найбільш повно узагальнює концепції фізики й метафізики діалогів Платона,– та міфу про
Діоніса-Загрея і Титанів, ключового для орфічних космо- й антропологічних концепцій.

22

W. Burkert, Orfizm i misteria bakchiczne. Nowe świadectwa i stare problemy z interpretacją, ''Kronos'' 2011,
nr 4, s. 114.
23
Platon, Timaios 92 c 5–9.
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На підставі доступних джерел і опрацювань на тему орфізму представлено основні відомості щодо
орфічних вірувань, науки, містерій, орфічного стилю життя.
Окремий підрозділ статті присвячений вивченню ставлення Платона до міфу. Простежується його
важлива роль у намаганні зобразити неоприявлений світ Ідей. Як виявляється, усупереч поширеній думці
про давньогрецького філософа, поряд із діалектикою і дискурсивною мовою понять однаково важливою
була для нього дорога духовного, містагогічного втаємничення через міф, символ, алегорію, приповість –
тобто ті літературні засоби, які здатні повноправно зобразити поетичну модель метафоричнообразного розуміння трансцендентної дійсності. Таким чином Платон виявляє геуристичну і
герменевтичну, не приховану суто логічним дискурсом роль метафори. У цій частині статті названо
також елементи, що єднають філософа з таємничим феноменом орфічних вірувань. Невипадково
Олімпіодор писав про Платона, що той "скрізь насвистує пісні Орфея".
Далі представлено міф про Діоніса-Загрея і Титанів, який дійшов до наших днів у багатьох варіантах.
Насамперед наголошуються ті елементи міфу, які є суттєвими для розуміння найбільшої таємниці
орфізму: єдності і величі. Останній підрозділ статті присвячено висвітленню основ Платонової
антропології в оперті на відомі з інших діалогів міфи та на міф про створення людини з діалогу "Тімей".
Із діалогу вибрано фрагменти, які зосереджені на дуалістичному розумінні людини та на
трихотомічний поділ душі на розумну, гнівливу, пожадливу.
Ключові слова: Платон, "Тімей", орфізм, містерія, міф, метафора, символ, Діоніс, Загрей, Титани,
душа, тіло, єдність, велич, гноза, антропогонія, спарагмос, омофагія.
Jurkowski Jakub Andrzej. A Man’s Creation Myth in the Timaeus of Plato in the Context of Orphic Myth of
Dionysus-Zagreus and Titans.
The article discusses the problem if it is reasonable to compare the two myths – the myth of the creation of man
presented in the Timaeus – one of the latest and most mature Plato's dialogue which synthesizes his physical and
metaphysical concepts – and the myth of Dionysus-Zagreus and Titans, the most important myth concerning
cosmo- and anthropo- gonical concepts of the Orphics.
Then, on the basis of the available sources and studies of Orphism a rudimentary lore of Orphic beliefs, science,
mystery, orphic lifestyle is presented.
The next chapter is devoted to Plato's attitude towards myth which, as it turns out, plays essential role in the
effort to express supernatural world of ideas. The language of the myth is as important as the dialectic and
discursive one, in spiritual mystagogic initiation through myth, symbol, allegory and parable – that is, all those
literary means, which are finally able to establish a model of poetic and metaphorical expression of
transcendent reality. Plato reveals heuristic and hermeneutic role of metaphor, which cannot be replaced by
purely logical discourse. The chapter also highlights the elements that link philosopher to utterly mysterious
phenomenon of Orphic beliefs.
Then the myth of Dionysus-Zagreusie and Titans itself is presented, which came to us in many variants. There
are taken into account these elements of the myth, which are important for understanding the greatest mystery
Orphism: the unity of multiplicity.
The last chapter is devoted to outlining the foundations of Plato's anthropology based on the myths known from
other dialogues and the myth of the creation of man from the Timaeus. The author excerpts from the dialogue
these fragments that accentuate the dualistic approach and human trichotomous division of the soul: rational,
irascible, and concupiscent.
Key words: Platon, Timaeus, orphism, mystery, myth, metaphor, symbol, Dionysus, Zagreus, Titans, soul, body,
unity, multiplicity, gnosis, anthropogony, anthropology, sparagmos, omophagia.
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REACTIONS' CLASSIFICATION IN THE ''CREDIT'' ASSOCIATIVE FIELD AS FRAGMENT
REFLECTING OF THE SPEAKER'S WORLD PICTURE
Based on the research of the economic stimulus CREDIT this paper will mainly focus on the problem of
reactions’ classification in the associative field. The author analyses classifications of other researches and
offers the following classification: 1. Verbal simple reactions (paradigmatic – reactions that differ from stimuli
no more than one, a significant, semantic feature; syntagmatic – reactions which form a phrase with the
stimulus; thematic associations that can create a grammatical vocabulary with the stimulus as a result of a
grammatical change in reaction; word-forming reactions – reactions having a common root with a stimulus
word; grammatical – associations that act as a grammatical form of the corresponding stimulus; phonetic
reactions – associations which are assonance to the stimulus, and the semantic connection is not expressed or
expressed not clear; proper names – reactions, which are proper names of concrete and abstract concepts;
abbreviations; reminiscent – reactions that are expressions from films, songs, folk sayings; emotional-estimated
vocabulary). 2. Verbal complete reactions. 3. Non-verbal reactions. 4. Complex reactions. All types of reactions
obtained through the associative experiment have been comprehensively characterized according to the author’s
classification and its percentage value is the integral part of the associative field structure of the stimulus
CREDIT, and reflects both the collective and individual peculiarities of the native speaker world picture about
this subject. The methods of this work were manifold: associative experiment, analysis of classifications,
elements of component analysis, comparative method and descriptive techniques such as linguistic observation,
generalization.
Key words: stimulus, reaction, associative experiment, associative field, speaker’s picture of the world.
Introduction. Studying the lingual processes that occur in the human psyche, the researcher receives
material for the analysis of individual phenomena. The associations studying relationships between concepts in
the respondents’ minds makes it possible to identify the individual perception of the surrounding world and to
find out the semantic structure of words.
The first classification of reactions is found in the works of Platon and Aristotel. Platon pointed to the
existence of reactions by adjacency and similarity, Aristotel talked about the association by adjacency, similarity
and opposition. F. Galton, based on the results of his research conducted on associative techniques, divided all
the stimuli and reactions into three groups: words causing sensory representations; words expressing feelings;
abstract vocabulary [1].
Statement of problem. However, a problem of reproducing the fragments of the world picture based on
reactions’ classification in the associative field of economic stimulus remains incompletely studied today. The
perception of the human world depends on the language that provides the semantic connection between the
various spheres of human existence, and the economic sphere at all stages of the human civilization development
occupies a significant place. In the modern conditions of the society development fragments of the linguistic and
conceptual pictures of the world, reflecting the economic component, determines other fragments (sociopolitical, social, etc.).
The aim of this study is to identify the features of the concept СREDIT in the conceptual picture of the
world on the basis of reactions’ classification in the associative field. The object of the study is a fragment of the
Ukrainians conceptual picture of the world reconstructed in a way of identifying CREDIT associative meanings.
The subject of the research is the structure of the associative value and the associative field of CREDIT concept.
Methodology. Stages of the word CREDIT choice: 1) the associative experiment with respondents in order
to obtain concept CREDIT in the active vocabulary; 2) the analysis by criteria: contextual conditionality,
frequency, informationally, presence of the concept CREDIT in economic vocabularies and encyclopedias.
The number of respondents in the free associative experiment is 891 people of all age categories. In order to
obtain reliable results, the participation in the associative experiment involved people of different specialities and
occupations.
The analysed associations to the stimulus CREDIT were collected using the free associative experiment. The
results were processed using statistical methods: hierarchy detection of frequency reactions in the associative
field; counting the number of identical answers and the total number of associations. For the classification, we
applied the modelling method. At all stages of the research, the descriptive methods (continuous sampling,
linguistic observation, comparison, generalization) were used.
© Kushmar L. V., 2018
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Results and discussions. 1. The problem of reactions' classification. The first, who proposed a logical
classification of reactions, was M. Troutsholdt. According to his classification, all reactions were divided into
internal and external. External reactions can occur when objects are perceived one after another or after a short
period. Internal – when the objects have something in common, close to each other. Externals are reactions of
simultaneous representations; reactions of consistent representations. Internal reactions are associations, the
components of which are in relation to the species and genus; associations whose components are in the context
of subordination; associations, the relationship between components of which are the cause and effect, purpose
and means. B. Burdon, having perfected M. Trautsholdt’s classification, classified the reactions of significance,
distinguished phonetic and grammatical reactions. E. Krepelin modernized the classification of M. Troutsholdt
too. He divided internal associations into coordination and subordination-superordination; predictive
attitudes [2]. H. Münsterberg, working on the method of the individual characteristics identifying, divided
associations into parts of the language: adjectives, nouns, verbs. Within each group subtypes were allocated, for
example, nouns were distributed according to the relationships: subordination and superordination; coordination;
causes – consequence; parts – whole (whole – parts) [3: 106–121]. Linguist A. Tumb and psychologist
K. Marbec classifying the reactions tried to combine linguistic and psychological principles and looked at the
phenomenon of association not only as a psychic, but also as a linguistic phenomenon. They considered
''...verbal associations are ties and between representations in the world of objects, and between elements of
language. The main principle of the reactions’ division was the presence of a grammatical connection between
stimulus and reaction. Hence, there are two types of associations: stimulus and reaction belong to one part of the
language; stimulus and reaction belong to different parts of the language''. One of the interesting and weighty
classifications is the classification of O. Luria. It is based on an analysis of the entire associative process: the
stimulus – the reaction – the connection between them, that is, the author aim is to establish the process of a free
associative experiment. Particular attention is paid to the informant’s behaviour. O. Goroshko has emphasized
that O. Luria understood the necessity of analysing not only the totality of all responses to the stimulus, but also
the study of the totality of informant’s responses to a certain number of incentives. Such analysis makes it
possible to take into account the degree of the task adequacy, the nature of the thinking activity, that is, we can
determine the number of steps that the respondent makes from the stimulus to the reaction and its qualitative
filling. The author categorized all reactions as: 1. Inadequate reactions – the semantic link is absent between
stimulus and reaction. Subgroups: a) no response; b) extra signal reactions, which represent a peculiar form of
non-compliance with the instructions. 2. Adequate reactions – there is a semantic relationship between the
stimulus and the reaction. Subgroups: a) reactions where the informant as completes the association to a
complete structure; b) reactions that O. Luria calls own assosiations, where there is a clear associative
connection between the stimulus and the ideas [2].
By the middle of the twentieth century, some authors of classifications refused of the content analysis in the
nature of the stimulus and the association connection. However, several years later, R. Jacobson emphasized the
peculiarities of the discovery in verbal reactions of the adjacency and similarity notion in connection with the
establishment of the metaphor and metonymy polarity. The researcher identified two types of reactions:
substitutive and predicative, at the same time, he showed that in each of the types there can be seen the reactions
by similarity and adjacency. From the 60’s there are classifications based on the semantic principles:
emotionality, semantic differential, belonging to a certain grammatical composition, mono/polysemanticity, and
concreteness / abstraction. However, O. Zalevskaya considered these principles to be temporary and main
principles are adjacency, contrast, similarity [4: 43–50]. O. Leontev, for the associative connections study,
suggested using different parts of the language as stimuli: nouns, adjectives, verbs. For noun-stimuli, he defines
four main groups of reaction words: 1. Paradigmatic, among which there are three subgroups: categorical
reactions belonging to the same semantic field as the stimulus; reactions are synonyms; reactions that make up a
certain attribute to the stimulus. 2. Syntagmatic reactions with two subgroups: reactions containing an estimate;
reactions conventionally called as syntactic. 3. Nominal-operator (the term by Y. Sorokin) reactions belonging to
one word-building nest with the stimulus. 4. Onomatopoeic reactions. The word-reaction is considered as a
function of the stimulus. Some reactions occur simultaneously to several groups and are described by a set of
properties, signs [5].
A. Klimenko analysing existing classifications has defined the following basic classes of associations:
phonetic, word building (morphemic-word-building, word-building combinational type), paradigmatic,
syntagmatic, thematic, reminiscences or citations, grammatical. Taking as a basis this classification, I. Rodneva
distinguished eleven types of associations, adding the following groups: phraseological type; situational and
figurative; associations-realities containing ethnolinguistic information; arbitrary type (cases of unmotivated
reactions). T. Sokolova studying the associative thesaurus of a 3 to 6 aged child has proposed a classification of
the association strategy: silencia (silence); non-union (non-association); syncretion, reduplication;
prominalization; sound-acoustic association. Among the semantic association, the author identifies the following
groups of associations: syntagmatic, paradigmatic, thematic, unexplored origin associations. I. Ovchinnikova
analysing the associative material distinguished three types of connections by the type of the original associative
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pair: syntagmatic, paradigmatic, thematic. In the associative pair of the paradigmatic type, which is two separate
nominations, there is a coherent or predicative connection between stimulus and reaction. Such paradigmatic pair
limits not only its own semantics of lexical composition, but also lexico-grammatical features. Thus, the
paradigmatic associative pair clearly determines the structure of the sentence and weakly determines its possible
lexical filling. Syntagmatic associative pairs, on the contrary, set the limits of the expanded nomination less
clearly. The stimulus and reaction in the syntagmatic associative pair, as a rule, are the only unambiguous
nomination in the sentence. The operation of this pair within a single syntagm does not determine the sentence
structure in general and weakly restricts its vocabulary. In such combination of a stimulus with a syntagmatic
type of reaction, it imposes limits on the appearance of other reactions from the associative field, except for the
most frequent. Thematic associative pairs are as a kind of keywords, and the stimulus and reaction are peculiar
parameters of a particular situation or set of situations. The direct syntactic relationship between stimulus and
reaction in such cases is rarely established. Typological peculiarities of the thematic pair do not allow
determining the structure of the sentence clearly limiting its lexical content [6].
We consider that D. Terekhova has represented one of the most productive modern classifications [7]. The
researcher comparing somatic associative fields in Ukrainian and Russian languages based on a free associative
experiment identified the following types of associations: syntagmatic, paradigmatic, thematic, phonetic, wordformation, grammar, reminiscence, phraseological type, and personalities. This approach to the classification
takes into account different aspects of the relationship between stimulus and reaction: grammatical –
paradigmatic, syntagmatic, word-building types; semantic (internal) – thematic, reminiscences, phraseological
types, reactions-personalities; formal (external) – phonetic type of reactions.
Despite the large number of available classifications and the need to take into account different aspects,
traditionally the reactions differentiate dichotomically, distinguishing only paradigmatic and syntagmatic types.
Such approach to the paradigmatic and syntagmatic connections is consistent with O. Luriya studying two types
of syntactic activity of the human brain cortex, according to which paradigm is to be considered as the synthesis
of elements in the space schemes, and syntagmatics – as a synthesis of elements in successive rows [8: 11–45].
O. Zalevskaya criticized the formal approach to the delimitation of paradigmatic and syntagmatic associative
ties. She pays attention to the fact that the difficulties of assigning one or another associative pair to the category
of paradigmatic or syntagmatic relationships encourage researchers to allocate additional types of associations
that can cover facts that do not fit into the traditional scheme of analysis [4: 43–50].
Each of the classifications is one way or another related to the specifics of the research material (the social
group of respondents, the verbal material, the nature of reactions, etc.) therefore, the universal classification
acceptable under any conditions cannot be identified.
2. The reactions' classification of the stimulus CREDIT. All reactions of the associative field on the
economic stimulus CREDIT were divided into: I. Verbal simple reactions: paradigmatic; syntagmatic; themed;
word-building; grammatical; phonetic; own names; abbreviations; reminiscences; emotionally-estimated.
II. Verbal complete reactions. ІІІ. Nonverbal reactions. IV. Complex reactions (Diagram 1).
I. Verbal simple reactions. The first group of associations is the most numerous – paradigmatic and
syntagmatic reactions. According to O. Ufimtseva, in the real reality there are two dominant categories:
1) object, a thing, as a rule, all things having the substantive entity, including man; 2) sign, which implies the
concept of property, quality, attitude, status, etc. [7]. Paradigmatic reactions are dominant. Studies conducted by
scientists at the Laboratory of V. Deglin in St. Petersburg proved that the right hemisphere, which processes
specific information, usually generates syntagmatic reactions, while the left-logical one produces systemic
paradigmatic reactions. The launch of the right-hemisphere or left-half association strategy is determined by the
global or elemental representations of the object indicated by the stimulus. In the global, unmatched
representation, the strategy of the right hemisphere is turned on and the situation is specified by the reaction;
during the analytical representation – the left hemisphere: significant features are distinguished and connection
with other situations. Thus, the ''weak semantics'' (responsible for semantic transformation, expressed in the
language) belongs to the competence of the left hemisphere. This situation points to the informants desire to
respond by stamps and language cliche to the stimulus. The work of the right hemisphere is characterized by the
appearance of syntagmatic reactions, the desire to answer adjectives. The left hemisphere gives estimable
judgments of the subjects quality, making an assessment of the emotional importance to verbal information [2].
Paradigmatic reactions are reactions that differ from stimuli no more than one, a significant, semantic feature;
these reactions are relations with stimuli in terms of coordination, subordination, superordination, antonymy;
they belong to the same grammatical class with stimuli [7]. Paradigmatic reactions in the associative field of
each stimulus are the most numerous, for example, CREDIT – loan + 229, money + 216, debt + 6, debts,
ATM + 1. Some researchers believe that a large percentage of paradigmatic reactions and stereotyped responses
testify to the linguistic maturity of the respondents. It is considered that paradigmatic reactions can, if necessary,
act as a kind of stimulus substitution [9]. Reactions of the paradigmatic group occupy 44 % in the associative
field of CREDIT.
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O. Zalevskaya in the article ''Functional basis for the delimitation of paradigmatic and syntagmatic
relationships in the analysis of associative experiments materials'' [4] has suggested L. Marshallova’s opinion,
which, following the traditional treatment of reactions, considered that it is possible to title syntagmatic
associations as reactions which with the original word can form a combination being in the text. To syntagmatic
reactions were attributed reactions which form a phrase with the stimulus. Among the received totality of the
syntagmatic reactions we’ve identified the following types: 1. Reactions indicating objectivity. Objectivity is
expressed through an indication of concreteness, abstraction: CREDIT – of a bank + 47, to receive, to issue.
2. Reactions indicating features. Features of the object linear dimensions (length, width, height) are established
based on such standard. For adjectives, which call these features, it is a characteristic that they denote only
features either on one. For example, CREDIT – large + 36, small, non-interesting + 3, domestic + 1. Among
syntagmatic reactions there are those that indicate a person or object, but do not name them, for example:
CREDIT – my, someone. Syntagmatic group of reactions occupies 32 % in the associative field of CREDIT.
Thematic associations are associations that can create a grammatical vocabulary with the stimulus as a result
of a grammatical change in reaction or can be used within a thematically constrained context (sentence), for
example, CREDIT – auto + 4, house + 4, car + 1. Thematic associative pears act as peculiar keywords. The
stimulus and the reaction of such pair constitute a fragment of a larger nomination and determine the parameters
of a particular situation. The direct syntactic connection in such cases occurs not very often. Typological
peculiarities of the thematic associative pair do not allow to determine the sentence structure, but it clearly
restricts its lexical content [2]. Reactions of the thematic group occupy about 8 %.
All reactions having a common root with a stimulus word we classified as word-forming reactions (2 %).
Reactions of this group are not frequency, but the number in the analysed associative field is about 0.5 %. All
these reactions were divided into two types: – reactions in which there is one root with the stimulus, for example,
CREDIT – creditor + 41; – reactions that are complex words, one of which is the stimulus-word, for example,
CREDIT – a credit card + 41, credit cards.
Grammatical associations include those that act as a grammatical form of the corresponding stimulus. All
grammatical associations were divided into two types. The first type includes reactions that are different from the
stimulus in the number, CREDIT (singular) – credits (plural). The second type includes reactions that are
different from the stimulus by the case, CREDIT – by a credit. Grammatical reactions occupy 1 % of the
associative field.
Phonetic reactions are associations which are assonance to the stimulus, and the semantic connection is not
expressed or expressed not clear. Among all phonetic reactions, the following types were identified: reactions
whose semantic significance belongs to the sphere of the economy. Between the stimulus and the reaction of this
type we can see some semantic connections, for example: CREDIT – deposit; reactions whose semantic
significance does not belong to the economic sphere, but represents the concept of the surrounding reality. There
is no semantic connections between the stimulus and reaction of this type, for example, CREDIT – a biscuit;
reactions that have no meaningful meaning and are new verbal formations of recipients, for example, CREDIT –
quits, sonites. Phonetic reactions occupy nearly 2 % of the associative field.
Proper names. To this group we attribute reactions, which are proper names of concrete and abstract
concepts. In our research, all proper names were divided into two types. The first type includes personal
responses. Such associations – the names of people: CREDIT – Timoshenko, Abramovich. The second type
includes reactions that are proper names of: countries: CREDIT – Germany, Ukraine; companies: insurance:
CREDIT – Oranta, trading: CREDIT – Microsoft, Roshen; financial institutions: CREDIT – Aval, Privatbank;
state institutions: CREDIT – Verkhovna Rada; shopping centres: CREDIT – Billa. Reactions of this group
occupy 2 %.
Among the recipients’ reactions we fixed the abbreviations: CREDIT – NBU (National Bank of Ukraine), PE
(private entrepreneur, private enterprise), USD (standard unit). Reactions-abbreviations occupy 1 %.
In analyzing of the associative fields reactions that are expressions from films, songs, folk sayings, etc were
identified in the separate group – reminiscent associations. For example, ''...if to receive a loan in the bank it was
as simple as advertising claims, nobody would rob the banks...'', ''...the loan allows for poor to pay for housing
20 % more than it is paid by rich...''. Reminiscent reactions occupy 1 %.
By the nature of semantics a special lexical sphere is the estimated vocabulary in every language. The
specifics of analysing vocabulary require the definition of another concept – value (a term widely used in
philosophical and sociological literature to indicate the human, social and cultural significance of certain
phenomena of reality). Thus, in all analysed associative fields there is an emotional-estimated vocabulary, so the
whole set of corresponding reactions was divided into three types. The first type includes words
(grammatically – nouns, adjectives, and adverbs) that express a certain assessment of the proposed wordstimulus, for example, CREDIT – badly + 7, trouble, grief, horror, robbery, evil, gloom, extortion, trouble. The
second type includes words of spoken vocabulary and vulgarism, for example, CREDIT –
bablo, gallimo, popadalovo. Reactions of this type in almost all cases have a negative assessment, but they give
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metaphoric, more express, imagery to the stimulus. The third type includes reactions expressed by exclamations,
for example, CREDIT – oh, oh-oh-so, fe. Emotional reactions occupy 1 % of the associative field.
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Diagram 1. Groups of verbal simple reactions: 1. Paradigmatic. 2. Syntagmatic. 3. Thematic. 4. Wordforming reactions. 5. Grammatical. 6. Phonetic. 7. Proper names reactions. 8. Abbreviations. 9. Reminiscent
reactions. 10. Emotional-estimated vocabulary.
II. Verbal complete reactions. The task of a free associative experiment was to respond to the stimulus by the
first word being a thought in the connection with the heard. However, in the CREDIT associative field, there are
reactions that consist of two or more words. All answers were divided into several types. The first type includes
the reactions that make up the combination of some words: a combination of two full-words where there is a
clear semantic connection with the stimulus, for example, CREDIT – taking money, paying money + 1; a
combination of two full-fledged words where there is no clear semantic link, for example, CREDIT – is the
property of something, the trusted person; the combination of two full-fledged words, which is a kind of
explanation of the lexical meaning of the stimulus. For example, CREDIT – the money you need to give,
borrowing money, borrowed money; combination of words, which together with the stimulus formulate
sentences: CREDIT – my neighbour has got ... . The second type includes reactions consisting of many words. It
is like interpretation of the stimulus lexical value: CREDIT – money with interest from the bank, money for the
implementation of ideas, more or less money. They occupy 3 % of reactions in the analysed associative fields.
III. Non-verbal reactions. An interesting group of all associations is the group of association-signs: 1. Signsfeatures are signs whose values are fully defined by the context in which they are detected and indicate the
relation between objects, as well as between the object and its properties. So, in the associative field there is a
sign – . This sign indicates that the recipient has not responded. 2. Reactions-symbols are reactions that are not
physically related to the objects they designate. Their values are determined predominantly by the conditional
consent. In this regard, they acquire the status of the symbol and the general rule. So, in the associative field of
CREDIT there are symbols % + 25, $, €. 3. Reactions-numbers. Recipients reacted with reactions of 100,000,
100.100, 500.00, 100,000 to CREDIT. These reactions are single and show the individuality of the world
perception of each recipient. 4. Punctuation marks: CREDIT – ! (exclamation); ? (question). There are also such
associations, where the exclamation point or the question mark is repeated more than once, for example,
CREDIT – !!!, ???. Similar answers are individual, very emotional informant’s responses. The total number of
associations-signs is 2 %.
IV. Complex reactions. This group includes reactions consisting of words (verbal reactions) and signs (nonverbal reactions): CREDIT – 25 % per month, 20 % per annum, 100 % overpayment. Such reactions are single
and therefore occupy 1 % of associative field.
All types of reactions according to its percentage value is the integral part of the associative field structure of
the stimulus CREDIT, and reflects both the collective and individual representations of a person about this
subject, process, phenomenon, action or sign (Diagram 2.)

20

Філологічні науки. Випуск 1 (87).

1
2
3
4

Diagram 2. The reactions’ classification of the stimulus CREDIT: 1. Verbal simple reactions. 2. Verbal
complete reactions. 3. Non-verbal reactions. 4. Complex reactions.
Conclusions and research prospects. For the first time, studies with the use of associations began to be
conducted in the 19 th century to study the individual characteristics of people. In practice, at the end of the 19 th
century the English psychologist F. Galton applied the associative experiment firstly. V. Wundt, H. Münsterberg,
E. Krepelin, T. Tsygen, A. Tumb, O. Zalevskaya, N. Zolotova, Yu. Karaulov, N. Podrazhanskaya, O. Goroshko,
D. Terekhova worked in this direction too.
The application of the associative experiment allowed reproducing the associative values of the economic
concept CREDIT, and the structuring of associations in the associative field made it possible to trace the
dynamics of changes in the semantic structure of the analysed stimulus CREDIT.
In the associative field of the economic stimulus CREDIT there are 4 main groups of reactions: I. Verbal
simple reactions. II. Verbal complete reactions. ІІІ. Non-verbal reactions. IV. Complex reactions. Verbal simple
reactions is the most numerous group of associations including paradigmatic (44 %), syntagmatic (32 %),
thematic (8 %), word-forming (2 %), grammatical (1 %), phonetic (2 %), proper names reactions (2 %),
abbreviations (1 %), reminiscent reactions (1 %), emotional-estimated vocabulary (1 %). Verbal complete
reactions (3 %) include the reactions that make up the combination of some words, the combination of two fullfledged words, which is a kind of explanation of the lexical meaning of the stimulus. Non-verbal reactions are
signs-associations (2 %). Complex reactions are reactions consisting of words (verbal reactions) and signs (nonverbal reactions). Such reactions occupy 1 % of associative field. All associations from the associative field of
the stimulus CREDIT reflect collective and individual representations of all recipients about this subject,
process, phenomenon, action or sign. The systematization of the analysed universal reactions provides the
possibility to create and analyse a fragment of the conceptual picture of the world.
Further research suggests expanding the range of the economic words by comparing the associative and
lexical meanings of the words, as well as involving more respondents to the associative experiments.
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Кушмар Л. В. Класифікація реакцій в асоціативному полі стимулу КРЕДИТ як відображення
фрагменту картини світу носія мови.
У статті проведено детальний аналіз реакцій асоціативного поля стимулу КРЕДИТ, адже економічна
лексика на сучасному етапі людства посідає в свідомості реципієнтів особливе місце. Отримані
асоціації було охарактеризовано відповідно до класифікації: 1. Вербальні прості реакції
(парадигматичні – реакції, що відрізняються від стимулу не більш, як за однією, хоча суттєвою,
семантичною ознакою; синтагматичні – такі, які разом із вихідним словом уворюють комбінацію, яка
може бути в тексті; тематичні – асоціації, які можуть утворити зі стимулом граматичне
словосполучення в результаті граматичної зміни реакції; словотвірні реакції – реакції, які мають
спільний корінь зі словом-стимулом; граматичні – такі, які виступають граматичною формою
відповідного стимулу асоціації; фонетичні – асоціації, у яких існує співзвучність між стимулом та
реакцією, а семантичний зв’язок не виражений або ж виражений нечітко; власні назви – реакції, які є
власними іменами конкретних і абстрактних понять; абревіатури – реакції, літери яких є першими
літерами стимульних слів або загальновизнані умовні позначення; ремінісцентні – реакції, які є
висловами з фільмів, рядками пісень, народними висловлюваннями; емоційно-оцінні асоціації).
2. Вербальні складені реакції – асоціації, що складаються з двох і більше слів. 3. Невербальні реакції –
реакції-знаки. 4. Комплексні реакції – асоціації, що складаються із попередніх видів. Усі типи реакцій,
отримані в результаті асоціативного експерименту із встановленим відсотковим значенням, є
невід’ємною частиною асоціативної структури поля стимулу КРЕДИТ і відображають як колективні,
так й індивідуальні особливості картини світу носія мови. Методи дослідження різноманітні: вільний
асоціативний експеримент, статистичні методи (виявлення ієрархії частотності реакцій в
асоціативному полі; підрахування кількості однакових відповідей і загальної кількості асоціатів),
елементи компонентного аналізу, зіставного методу, лінгвістичне спостереження, узагальнення.
Ключові слова: стимул реакція, асоціативний експеримент, асоціативне поле, картина світу носія
мови.
Кушмар Л. В. Классификация реакций в ассоциативном поле стимула КРЕДИТ как отражение
фрагмента картины мира носителя языка.
В статье проведен детальный анализ реакций ассоциативного поля стимула КРЕДИТ, так как
экономическая лексика на современном этапе человечества занимает в сознании реципиентов особое
место. Полученные ассоциации были охарактеризованы согласно классификации: 1. Вербальные
простые реакции (парадигматические – реакции, отличающиеся от стимула одним существенным,
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семантическим признаком; синтагматические – реакции, которые вместе с исходным словом создают
комбинацию, которая может быть в тексте; тематические – ассоциации, которые могут
образовывать со стимулом грамматическое словосочетание в результате грамматического изменения
реакции; словообразовательные – реакции, которые имеют общий корень со словом-стимулом;
грамматические – реакции, которые выступают грамматической формой соответствующего стимула
ассоциации; фонетические – ассоциации, в которых существует созвучность между стимулом и
реакцией, а семантическая связь не выражена или выражена нечетко; реакции-имена – реакции,
которые являются именами конкретных или абстрактных понятий; аббревиатуры – реакции, буквы
которых выступают первыми буквами стимульных слов или представляют собой общепризнанные
условные обозначения; реминисцентные – реакции, которые являются высказываниями из фильмов,
строками песен, народными выражениями; эмоционально-оценочные ассоциации). 2. Вербальные
сложные реакции – ассоциации, состоящие из двух и более слов. 3. Невербальные реакции – реакциизнаки. 4. Комплексные реакции – ассоциации, состоящие из предыдущих видов. Все типы реакций,
полученные в результате ассоциативного эксперимента с установленным процентным значением,
являются неотъемлемой частью ассоциативной структуры поля стимула економической сферы
КРЕДИТ и отражают как коллективные, так и индивидуальные особенности картины мира носителя
языка. Методы исследования разнообразны: свободный ассоциативный эксперимент, статистические
методы (выявление иерархии частотности реакций в ассоциативном поле; подсчет количества
одинаковых ответов и общего количества ассоциатов), элементы компонентного анализа,
сопоставимого метода, лингвистическое наблюдение, обобщение.
Ключевые слова: стимул, реакция, ассоциативный эксперимент, ассоциативное поле, картина мира
носителя языка.
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INTRA-VERBAL CONTENT RELATIONS IN KERNEL COMPONENTS OF WORD
COMBINATIONS OF THE MODELS A + N, PARTICIPLE + N, N + N AS A PREREQUISITE OF
FORMING HOMOPHRASES
The article deals with metaphorical and metonymical modifications of the kernel components in homonymous
phrases which due to the presence of certain cognitive links realize homophrasal relations and form
homophrases.
The semantic composition of the constituent parts of A + N, Participle + N, N + N models which indicates the
features included in the semantic volume of a significate forms stable binary units, in our case, – military
homophrases. Homonymity is the process of secondary nomination of free phrases, the result of which is the
homophrase, formed by metaphorization or metonymization of a free word combination that coincides with it in
form, but differs in meaning and has all the characteristics of idiomaticity. The number of classification and
implicational intra-verbal content connections is determined by the degree of semantic complexity of the original
meaning of the phrase noun component, which in its turn affects the potentiality for the emergence of regular
polysemy. The polysemantic noun-kernels in word-combinations become homonyms which is a precondition of
forming homophrases. In the cognitive aspect the formation of military homophrases is observed by the type of
cognitive links ''donor  recipient''. Donors are the nouns of free phrases with the semantics of the names of
thematic groups. The recipients are military homophrases as the names of cognitive categories. The kernels of
military homophrases when undergoing metaphorical modifications may be the donors for the formation of new
phraseological meanings in the non-military phraseology .
Key words: semantics, cognitive links, military homophrase.
Introduction. Permanent processes of additional functional load of multilevel and multi-structure
nominative and communicative units of the lexical and semantic language system have never lost their
relevance. The very pragmatics of communication implies the need for an appropriate modification of the
semantics and functions of words, phrases, as well as free-form sentences acting as means of objectification of
the realities of the world, and its emotional and expressive marking.
The aim of the paper is to highlight the specificity of forming homophrases as an integral part of the English
language phraseology through the type of cognitive relations "donor  recipient" functioning within verbal
content connections as well as to find out and describe the means for the formation and functioning of
associatively-shaped, emotionally-expressive concomitant meanings in the English-speaking military of mainly
informal oral and written discourse.
One can observe an active use in the interpersonal and public communication of a significant number of
heterostructural forms that are heteronomous in relation to other verbal nominative-communicative units.
Homophrasal oppositions appear due to the asymmetrical dualism of linguistic signs and consist in formal
coincidence of material forms of two or more phrases parallel with divergence in their content, which causes
their functional-semantic differentiation and forms homonymous structures in different classes of phrases. To
identify this type of semantic relations D. I. Kveselevich proposed the term homonymity, and compound signscarriers of the corresponding type of structural-semantic organization were called homophrases [1: 185–191].
When distinguishing homophrases the relevant features are the coincidence of forms and reconceptualisation of
meanings. The realization of homophrasal relations occurs only in case of the existence of homonymous forms in
different classes of phrasal combinations: free (non-idiomatic) phrases and phraseological (idiomatic) ones.
Discussion. The representation of the lexical system of language in the form of lexical associations of
different system organizations between which there are certain connections is quite characteristic of modern
© Vyhivskyi V. L., Morkotun S. B., Bashmanivskyi O. L., 2018
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linguistics. There are two main types of verbal content relationships: classification relations that reflect the
generality of concepts on certain features, and implicational relations which indicate the interaction and
interdependence of concepts [2: 42–44].
The more complex is the semantics of the initial meaning of the noun, which contains a variety of semes
("property", "appearance", "structure", "place", "function", etc.), the more numerous are its classification and
implicational relations and, accordingly, the more likely it is to have a high degree of regular polysemy. In its
turn, the regular polysemy of the noun in the function of the kernel of the above mentioned word combinations
models is split into a state of homonymy, which is a prerequisite for the formation of homophrases.
When investigating the cognitive aspect of lexical polysemy in contemporary English L. M. Leshchova
introduces the concepts of "universal receptors (recipients)" and "universal donors" [3: 108]. The former are
cognitive categories that take names from the largest number of thematic groups; the latter – words that serve as
a source of designations for as many cognitive categories as possible.
Homophrases as cognitive models represent the knowledge of an object. But for linguistic forms it is not
enough to fully structure this knowledge. The model does not pretend to be finite in terms of the object of
onomasiological research. It is important for it to reflect the properties that become the motivating basis of
nomination [4: 100].
In our article we propose to research the phenomenon of homonymity on the material of a specific
phraseological subsystem – English-language military phraseology, the inventory of homophrases of which is
constantly replenished.
The following most typical cognitive relations "donor  recipient" are observed in the material of our study:
DONORS
(free phrases with nouns – names of
thematic groups:)
HUMAN
angry man
gunner’s mate
little guy
old Betsy
bouncing Betty,
leaping Lena
black Maria

big boy
fat friend
peeping Tom
Mary Anne

Aunt Minnie
soldier’s wife
GROUP OF PEOPLE
black gang
good guys
PART OF THE HUMAN BODY
red leg
yellow leg
strong arm
angel face

grey back
long legs
bloody nose

RECIPIENTS
(military homophrases – names of cognitive
categories:)
HUMAN
angry man – a war veteran
gunner’s mate – a soldier responsible for the work of
small arms
little guy – an enemy
WEAPON
old Betsy – a carbine, a rifle
bouncing Betty,
leaping Lena – a mine that bounces
black Maria – a German
smoke shell
MASHINE, SHIP, AIRCRAFT etc.
big boy – a heavy tank
fat friend – a balloon
peeping Tom – a reconnaissance plane
Mary Anne – a floating crane for raising wrecks,
aircrafts etc.
THING, MILITARY EQUIPMENT
Aunt Minnie – an amateur landscape photography with
a view of an object which might interest military
intelligence
soldier’s wife – a clothing repair kit (given to soldiers)
TROOPS, UNITS, TEAMS etc.
black gang – a team of
ship mechanics
good guys – friendly troops
HUMAN
red leg – a gunner
yellow leg – a cavalryman
strong arm – an action agent
angel face – a young officer who has just received the
first officer rank
OUTFIT
grey back – a uniform tunic
ABSTRACT CONCEPTS, ACTIONS
long legs – a long range
bloody nose – a defeat, heavy casualties
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LIVING BEING
barracks rat
red herring
lone wolf
house mouse

big bird
bumble bee
dog bird
green dragon
guinea pig
heavy hog
lame duck
water bug
lazy dog
bad bird
red herring

GROUP OF LIVING BEINGS
crazy cats
THING
black box
black phone

crystal ball
flying saucer
gold watch
red phone
towel rack
white telephone

big stick
brilliant pebbles

big pill
fatal pill
visiting card
golf ball
yellow stuff

postage stamp
bird cage

HUMAN
barracks rat – an active service soldier
red herring – an English soldier
lone wolf – a pilot-hunter conducting independent
search of the enemy
house mouse – an assistant commander for
administrative matters
MASHINE, SHIP, AIRCRAFT etc.
big bird – KH-9 photo-reconnaissance satellite
bumble bee – OH-58-A reconnaissance-helicopter
dog bird – a spy plane ( for spotting enemy fire points)
green dragon – a landing ship
guinea pig – a Coast Guard ship which is looking for
enemy mines in a given area
heavy hog – a Cobra class attack helicopter
lame duck – an emergency vehicle
water bug – an amphibious vehicle of small carrying
capacity
WEAPON
lazy dog – an air torpedo
bad bird – a missile that lost control
ABSTRACT CONCEPTS, ACTIONS
red herring – a maneuver that diverts attention, a
demonstration maneuver
TROOPS, UNITS, TEAMS etc.
crazy cats – an Airborne Rapid Response Team
MILITARY EQUIPMENT, DEVICE, etc.
black box – an on-board recorder
black phone – the name of the emergency line
between the National Military Command Center and the
North American Air Defense Command;
crystal ball – a radar screen
flying saucer – a rubber soft packaging for dumping
fuel without a parachute
gold watch – 1. military equipment, which would
rather be reduced, although it is very pleasing to higher
authorities; 2. privileges for veterans
red phone – a special bright red phone that is used
only in case of emergency (e.g. launches of nuclear
missiles)
towel rack – an antenna of LORAN type
white telephone – a direct communication line with
the Joint Chiefs of Staff
MASHINE, SHIP, AIRCRAFT etc.
big stick – a heavy bomber Boeing B-52
brilliant pebbles – a group of small-sized artificial
satellites that can work together to destroy hostile
intercontinental and ballistic missiles
WEAPON
(the) big pill – an atomic bomb
fatal pill – a bullet that hit the target
visiting card – a bomb dropped
golf ball – a tracer bullet in flight
yellow stuff – heavy weapons used during military
maneuvers
MILITARY OBJECT
postage stamp – a small landing pad
bird cage – a POW camp
HEADDRESS
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steel pot
flying saucer
blue chip

broken arrow
blue pencil
cold jug
ticket puncher
broken arrow
dog-and-pony show

dull sword
one-way ticket
PART OF THING
flat top
fast mover
stove pipe
lower deck

low ceiling
HEADDRESS, SHOES, CLOTHES
etc.
brown shoe
clean sleeve
first skirt
white hat

maroon berets
Maggie’s drawers
SIGNS, STRIPES
pink bars
red wings
LOCATION, PLACE
back yard
far shore
near bank
nesting place
warm corner
ABSTRACT CONCEPTS, ACTIONS

steel pot – a helmet
flying saucer– a forage cap
SIGN, STRAP
blue chip – a breastplate of the personnel of the unit,
which twice received the gratitude of the president
SIGNAL, SIGN
broken arrow – a high nuclear threat signal
HUMAN
blue pencil – a military censor
cold jug – a cold-blooded parachutist
ticket puncher – a serviceman who is promoted only
due to his brave appearance
ABSTRACT CONCEPTS, ACTIONS
broken arrow – an accident caused by the negligent
handling of nuclear weapons
dog-and-pony show – a presentation of projects,
diagrams and other developments with the purpose of
obtaining material support of the program from the
government
dull sword – an unexpected accident caused by a
nuclear weapon or its components
one-way ticket – a dangerous mission
MASHINE, SHIP, AIRCRAFT etc.
flat top – an aircraft carrier
fast mover – a fighter bomber F 4
stove pipe – a jet plane
TROOPS, UNITS, TEAMS etc.
lower deck – rank and file men and petty officers( in
the Navy)
NATURAL PHENOMENA
low ceiling – low clouds
HUMAN
brown shoe – a Marine aviation pilot
clean sleeve – a soldier of the first year of service
without chevrons on his sleeve
first skirt – a senior officer of the female auxiliary
corps
white hat – an officer
TROOPS, UNITS, TEAMS etc.
maroon berets – troops of airborne divisions
SIGNAL, SIGN
Maggie’s drawers – on the line of fire: a flag that
signals a miss, a fault
HUMAN
pink bars – a second lieutenant
red wings – a senior officer
MILITARY OBJECT
back yard – a deep rear
far shore – a landing site
near bank – an embarkation site
nesting place – a launch pad
warm corner – an intense battlefield
WEAPON

etc.
bad news

bad news – firearms
SIGN, SYMBOL
old Glory – a US state flag
PART OF THING
normal sight – a level gun sight

old glory
normal sight
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CLOTHES
new look – a new form of clothing

new look

TROOPS, UNITS, TEAMS etc.
strange phenomenon
forlorn hope
old issue
LIQUID,
DIRECT MOVEMENT (in different
states)
golden rain
quick squirt
hot drop

acid drop

MATERIAL, SUBSTANCE
red flannel
heavy metal

strange phenomenon – marines
forlorn hope – a detachment doomed to death
HUMAN
old issue – an old warrior, a veteran
ABSTRACT CONCEPTS, ACTIONS etc.
golden rain – pouring napalm from the air
quick squirt – a machine-gun burst of fire
hot drop – a discharge ( of rocket from carrier) with
operating engine
HUMAN, ABSTRACT CONCEPT
acid drop – 1. a sailor or petty officer, who is
constantly arguing. 2. a pension of the widow of a
serviceman
TROOPS, UNITS, TEAMS
red flannel – officer corps
WEAPON
heavy metal – heavy guns

This cognitive connection "donor  recipient" also determines the possibility of the reverse process: the
military homophrases kernels act as donors for the formation of phraseological units (Ph.U) that come into
homophrasal relations with these military homophrases. In case of being used in their figurative meanings
military homophrases (MH) develop new phraseological meanings.
big gun MH – a gun of large caliber  big gun Ph.U – an important person;
heavy metal MH – heavy artillery heavy metal Ph.U – convincing, indisputable arguments;
debatable ground MH – a disputed territory  debatable ground Ph.U – a subject of controversy,
discussion.
However, more often, there are cases where the noun components of MH do not completely lose their
meaning, but undergo metaphorical modifications in the derivatives of Ph.U, for which they act as donors. Let us
illustrate this phenomenon by the examples of two active donors: fire and field.
FIRE:
direct one’s fire against someone, smth. MH  Ph.U – pounce on someone, something;
draw fire from someone upon oneself MH  Ph.U – to be the object of attacks, ridicule or reproach;
hold one’s fire MH  Ph.U – to wait, to not hurry;
miss fire MH Ph.U – to not reach the goal or the desired effect;
a running fire MH  Ph.U – an avalanche of criticism;
stand fire MH  Ph.U – to withstand criticism, to resist difficulties;
under fire MH  Ph.U – under a flurry of attacks and others.
FIELD:
be in possession of the field MH  Ph.U – to prevail over someone, smth.;
enter the field MH  Ph.U – to enter into a dispute, a competition, etc.;
hold (keep) the field MH  Ph.U – to not lose position, its value, priority; to rule;
leave someone in possession of the field MH  Ph.U – to fail, to lose superiority;
put in (into) the field MH  Ph.U – put up the lists (e.g. of candidates) and some other examples.
As a research material we used the homophrases that entered the dictionaries [5; 6; 7; 8; 9].
Homophrases in the English-language military vocabulary appear, as a rule, due to reconceptualisation of
free phrases through the mechanisms of metaphorization and metonymization of their meanings. By the term
"military homophrases" we mean those belonging to both generally accepted military terms and to the
professional jargon of the military sphere of communication forming together the language of professional
discourse.
The metaphorization of the whole phrases as well as one of their components in the English-language
military vocabulary corresponds mainly to pragmatic and stylistic goals, and not to the needs of nomination. By
contributing to the greater expressiveness of speech acts, the metaphor carries an ordinary non-idiomatic
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vocabulary through the prism of subjective perception, completing the army’s everyday and terminological
vocabulary. Relative spatial and social isolation of the military collective creates special psychological
preconditions for the actualization of secondary nominations with expressive, evaluative and figurative
motivation. Due to the metaphorization a phrase becomes polyfunctional, getting the possibility of its
actualization both in the literal and metaphorical contexts.
The structural and semantic potentiality of free phrases to be subject to phraseologization depends on
whether their semantic set provides a figurative, evaluative or symbolic motivation, which is objectively
combined with the cognitive process of forming the concept of an object.
That which is considered insufficiently interpreted from the point of view of semantic adequacy is
supplemented with an evaluative connotation. A variation of communicative-psychological attitudes requires an
adequate lexico-semantic arrangement. Here lies the specificity of homophrasal relations between word
combinations of different classes (free phrases :: military homophrases :: phraseological units). The potential
ability of free phrases to change the meanings of semantic interaction between the kernel and the attribute which
correspond to one or another feature of similarity, creates new metaphorical meanings without the complete
replacement of components of the "attribute + kernel" model.
The actualization of the signs of conditional and symbolic analogy in the verbal signaling system, for
example, with the help of different telephone colors (see the examples above!) phraseologizes free phrases with
the corresponding change of attributive components, which makes it possible for them to function both in the
literal and metaphorical semantic planes.
Also, as can be seen from the above-given examples numerous MH referring to a person are formed from
free word combinations with which they enter into homophrasal relations by means of metonymic transfer of a
name from a part to the whole (synecdoche). This type of metonymy can be used to distinguish between different
parts and functions of an object. The peculiarity of this method of metonymic name transfer is to identify an
object by indicating its characteristic feature. The ability of human thinking to abstraction not only allows to
"tear off" the feature from its carrier, but also admits the presentation of this feature as a "substitute" for a real
object.
Conclusions and research prospects. Summing up the aforesaid it should be noted that the complex
semantics of the original meaning of the noun determines its numerous classification and implication relations.
Regular polysemy of nouns in the function of kernels of the above-mentioned word combinations is split into a
state of homonymy, which is a prerequisite for the formation of homophrases.
In the English language military vocabulary the most active donors are nouns with semantics "man", "group
of people", "part of human body", "living being", "group of living beings", "thing", "part, detail of things",
"clothing", "locality, place", "abstract concept", "material, substance". Typical recipients are the kernels of
phrases belonging to thematic groups: "man", "troops, units, teams", "vehicles", "weapons".
The cognitive relation "donor→recipient" can also lead to a reverse phenomenon in which the kernels of MH
act as donors for the formation of phraseology of non-military sphere which enter into relations of homonymity
with these MH.
Associative-figurative analogies serve as the basis for connotated sign implementations of professional
concepts of a wide reference spectrum. Additional interpretative elements of the meaning of a given significate
are formed due to a metaphorical reconceptualisation of the meanings of attributive-kernel models components
of free phrases with the preservation of their formal and structural characteristics in case of formal coincidence
with the phrase which was subjected to a semantic modification of its components and became a phraseological
unit.
We consider it promising to further study the motivational factors and mechanisms of the formation of
military neologisms as additional names in the system of conditional designations which would be convenient in
operative use due to its concise form and figurative expressiveness which optimizes the application of
communicative signs in a functional sense.
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Вигівський В. Л., Моркотун С. Б., Башманівський О. Л. Внутрішньослівні змістові відношення в
ядерних компонентах словосполучень моделей A + N, Participle + N, N + N як передумова утворення
омофраз.
У статті розглянуто внутрішньослівні класифікаційні та імплікаційні змістові зв’язки в ядерних
компонентах словосполучень моделей A + N, Participle + N, N + N, які виступають як передумова
утворення омофраз. У когнітивному аспекті виникнення військових омофраз розглянуто за типом
когнітивних зв’язків "донор – реципієнт". У якості донорів виступають іменники з семантикою назв
тематичних груп. Реципієнтами слугують омофрази – назви когнітивних категорій.
Ключові слова: семантика, когнітивні зв’язки, військова омофраза.
Выговский В. Л., Моркотун С. Б., Башмановский А. Л. Внутрисловные смысловые отношения в
ядерных компонентах словосочетаний моделей A + N, Participle + N, N + N как предпосылка
образования омофраз.
В статье рассмотрены внутрисловные классификационные и импликационные смысловые связи в
ядерных компонентах словосочетаний моделей A + N, Participle + N, N + N, которые выступают как
предпосылка образования омофраз. В когнитивном аспекте возникновение военных омофраз
рассмотрено по типу когнитивных связей "донор – реципиент". В качестве доноров выступают
существительные с семантикой названий тематических групп. Реципиентами служат омофразы –
названия когнитивных категорий.
Ключевые слова: семантика, когнитивные связи, военная омофраза.
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NORTH AMERICAN ENGLISH AND BRITISH ENGLISH: TWO ASPECTS OF DEVELOPMENT
The article brings into focus the idea of the divergent and convergent development revealed in the interrelations
between US English usage and British English usage in the framework of the theoretical problem of the genetic
and functional status of the North American variety of English in the sociolinguistic contexts of today. The paper
deals with the evolution in the relations between these varieties of English that have experienced the effects of
reciprocal influences. The article also raises the problem of divergent and convergent developments of the
transplanted variety and its mainland source in the contemporary word.
The study particularly focuses on US English influences on British English caused by the extension of social
functions of North American English worldwide. The paper gives some information that sheds light on the
development of the North American English divergences in lexis and morphology. The research also provides
some evidence on the nature of the convergent processes between US English usage and British English usage of
today and defines basic forms of the relationship of linguistic units in the common lexis. The article points out
the main tendencies of language changes caused by the process of convergence in present-day British English
usage.
Key words: North American English, US English usage, British English usage, divergences in lexis and
morphology, divergent and convergent development.
The aim of the suggested study is to look into the character of North American English influences on British
English usage of today and to provide some views on the nature of recent modifications in British English usage
in the framework of the problem of divergent and convergent development of the transplanted variety and its
mainland source. The paper considers US English divergences from the viewpoint of the genetic and functional
status of the North American variety of English. The research also aims to show some specific features of
relationship between North American English and British English lexical units within the common lexical
system of English.
A new changing world provides new sociolinguistic contexts for development of the English language on the
worldwide scale. English has largely expanded its social functions overseas and has turned into a common means
of international and intercultural communication in many professional spheres. A widened scope of social
functions fulfilled by North American English in the present world has made it a powerful rival to British
English and has greatly changed the character of contemporary relations between US English usage and British
English usage. A sharp change in the social functions of North American English worldwide poses a set of
problems closely connected not only with the genetic and functional status of North American English, but also
with the shifts in the relationship between British English and North American English. The problem that arises
here touches upon some basic principles of the theory of language contacts that is usually mostly concerned with
contacts of different language systems.
The new sociolinguistic contexts of today have shaped a new paradigm of relationship between US English
and British English in which both forms of English reveal two tendencies in the history of their relations: the
process of divergence and the process of convergence. The process of divergence seen through the development
of vivid distinctive features is a natural evidence of the separate development of the speech communities divided
by space and time. Divergent modifications, especially in lexis and pronunciation, have been going on in
different sociolinguistic contexts that have resulted from the rise of new conditions in the separate development
of the both varieties of English since the seventeenth – eighteenth centuries. The study of the process of
convergence in the framework of the general theory of language contacts has mostly been the target in
consideration of the effects of international communication between the speech communities with speakers of
different languages. A wider range of perspectives can appear with the consideration of convergent processes
that develop between two national varieties of the same language brought into close contact. It appears possible
to apply the notion of convergence to describe a new aspect of relations between North American English and
British English in view of the development of some specific features of US English that set it apart from other
varieties of English. The most important of them are, firstly, the widening and growth of social functions of
North American English on the worldwide scale, not only on the territory of the USA, and, secondly, the
existence of literary standard established in written and oral official discourse and fixed in a considerable bulk of
American literature. Other peculiar features of its development are the difference between the written and spoken
modes of language, the conservation of territorial dialects, the creation of the regional and social North
American English dialects and the development of language social stratification [1: 139–151].
© Yevchenko V. V., 2018
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The process of convergence that has become evident comparatively recently may be the result of the action
of two factors. It can be the coincidence of parallel formations and facts based on the shared past and it may be
the effect of US English influences following the extension of social functions of this variety of English. The
study of the process of convergence, very often realized as an increasing force of US English influences on
British English usage, may also be of interest as it touches upon the problem of interrelations between the two
varieties of English that are most spread in the world communication. It becomes a more important issue in the
view that a new form of English called World, or Global, English has probably been developing. American
scholar John Algeo predicts that ''the two great international branches of English – British and American – which
are also at the present time the only two fully institutionalized varieties of the language, will continue to
influence each other. Together, they are likely to form the basis for World English'' [2: 175].
The process of divergence that has been making distinctive the development of English on the American
continent has a complex and multifarious structure introduced and encouraged by the isolated existence of this
form of English in different sociolinguistic contexts and by the separate development of speech communities
divided by territory, politically, by cultural and technological development. Three sets of factors can help to
explain the existing divergences between US English and British English usage: historical, sociolinguistic and
linguistic. The origins of what we now perceive as American English can be found in a sociolinguistic event that
took place in the seventeenth century when the English-speaking communities migrated to North America and
the first colonies appeared on the east coast of the continent. The first colonists who came in 1620 on board the
Mayflower spoke Elizabethan English with the East Midland accent as they mostly came from the central parts
of England (Nottinghamshire). In later periods, more migrants speaking different dialects of English came from
different parts of England and from Ireland. Their speech had experienced the influence of sailor’s jargon, of
different types of pidgins stemmed from various social and ethnic contacts [1: 133]. The uniformity tendencies in
US English developed already in the eighteenth century and the American English literary standard was
established in the nineteenth century. The two main present-day functional characteristics that can launch notable
divergences in US English usage are the existence of the literary norm of North American English and the
creation of American English dialects, both regional and social. A specific character of dialectal diversity
observed in the speech of Americans can be due to the preservation of dialectal words or local meanings of the
words that were typical of some dialectal areas of England. Some of the specifically US English language
differences can show different language and social characteristics of the original local and social accents with the
shift in the register of usage. For example, the North American English lexeme burgoo (1704) in the eighteenth
century was a nautical jargon and meant ''a thick oatmeal porridge as used by seamen'', the North American
English lexeme buddy (1852) ''a companion'' perhaps from British dialectal butty (1804), was still marked as
colloquial in 1968. It can enter into a set of North American English formations, such as a buddy system [3; 4; 5;
6]. The US English literary standard can preserve some old forms, words or the lexical meanings of the words
that were in current usage in the seventeenth – eighteenth centuries in England and became archaic, obsolete or
came out of use in British English usage. For example, the US English use of the lexeme fall in the meaning of
autumn comes back to Early Modern English usage (1545), the US English use of the lexeme faucet in the
meaning of a (water) tap comes back to Late Middle English usage (1430) [7].
The language peculiarities of US English usage can also be due to the influence of new conditions of the
environment under which speakers of English have lived. Partly they are the result of various language contacts
with different speech communities while new migrants came to the continent. On the American continent,
English experienced the influence of the mixture of the languages of different ethnic minorities, such as, Indians,
later Africans and others. For example, the lexeme moccasin (1612) came from the Indian forms as spoken in
Powhatan mo’ckasin, in Odjibwa ma’kisin, in Narragansett moku’ssin [3; 8]. The names of many North
American animals and some plants came from different American Indian languages: moose (1613), opossum
(1610), skunk (1634), raccoon (1608), persimmon (1612), squash (1643). The lexeme wigwam (1628) came
from Ojibwa wigwaum as a variant of Algonkin (Algonkian) weekuwom, wikiwam, and the lexeme pow-pow
from Algonkin pow waw or powah’. [8]. Later new lexemes came from the languages of new migrants from
different countries. The lexeme zucchini (1925-1930) that is the Italian plural form of zucchino, diminutive of
zucca appeared most probably in US English usage due to the Italian-speaking communities [4; 8].
New sociolinguistic contexts also stimulated the appearance of notions and concepts that arose in a new
social, political and cultural environment of the establishment of a new state foundation with different social and
political institutions. New words came into being, or old ones got new meanings to render the peculiar features
of a new political system and a new social order. For example, a sheriff in the USA (1662) is the chief executive
officer of a county, sometimes elected, whose job is to be in charge of keeping of the peace and the execution of
court orders. In England and Wales, a sheriff (OE scīrʒerēfa the reeve of the shire) is a person who represents
the king or queen in a particular county, and who has mainly ceremonial duties [3; 4; 9]. Other examples can be
seniors, a senior citizen (British English pensioner), on welfare (British English on benefit). The language
divergences of North American English can also be due to the independent development of culture, science and
technology. Individual and, sometimes, unconnected ways of scientific and technological progress have
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promoted the appearance of lexical units of technical register and the development of original and discrete
terminological systems. Here is a small sampling of North American English lexemes of technical register:
cellphone (British English mobile phone), gas pedal (British English accelerator), fender (British English wing),
antenna (British English aerial), fog light (British English fog lamp), turn signal (British English indicator),
odometer (British English milometer), stick shift (British English gear stick), hood (British English bonnet).
One more factor that can contribute to the appearance of divergences in both varieties of English is linguistic,
the permanent evolvement of English as a language system. The language evolution can show different stages in
its progress in both of the varieties. The development of some linguistic units can go differently in North
American English and British English reflecting common language tendencies, such as transformations due to
levelling processes or analogous changes. It can actualize at a different speed, not concurrently, factual
realizations of potential options in the speech of communities separated by space. US English and British
English usage of verbal morphological forms may give a good illustration to the nature of grammar deviations
that can show a comparatively small regional variation within the common grammatical system despite the
separate development of English-speaking communities since the seventeenth century. The changes in the
system of the Past and Past Participle verbal forms that went intensively in Middle English and Early Modern
English through phonetic and analogous changes led to the appearance of various forms of fluctuations when a
new dominant regular pattern of verbal formation established itself. Shakespeare’s writing can supply
compelling evidence that Early Modern competing forms of the verbal formation of the Past and Past Participle
forms were frequent free functional variants. Here are some illustrations. Learned – learnt: Servant: Perhaps you
have learned it without book. (Romeo and Juliet, Act 1, Sc. 2, l. 59) [10: 906]. Rumour: The posts come tiring
on, / And not a man of them brings other news? Than they have learnt of me. (Henry the Fourth, Part II,
Induction, ll.37 – 39) [10: 515]. Sprung – sprang: Juliet: My only love sprung from my only hate! (Romeo and
Juliet, Act 1, Sc. 5, l. 136) [10: 911]. Volumnia: I tell thee, daughter, I sprang not more in joy at first hearing he
was a man-child than now in first seeing he had proved himself a man. (Coriolanus, Act 1, Sc. 3, ll. 16 –
18) [10: 831].
In the eighteenth century, the regular formation became dominant and productive in the majority of the
verbal forms. It became a norm in the US and British English literary standards alike, with the preservation of
some verbal forms that still keep irregular paradigms in present-day English. The general process of levelling
according to the dominant pattern of weak formation in the system of verbal grammatical forms has been going
on uninterruptedly in both varieties of English. Still, some individual verbal forms have acquired a peripheral
status and their usage can testify to the morphological divergences between US English and British English. US
English usage keeps the irregular forms in the paradigm of the verbs: to dive – dove (in informal speech) – dived;
to prove – proved – proven, proved; to quit – quit – quit; to fit – fit – fit; whereas in British English usage these
verbs have regular forms. Some verbs can have a different set of irregular forms in US English and British
English usage: to get – got – gotten, got; to strike – struck – stricken, struck (with difference in usage); to shrink
– shrunk, shrank – shrunk; to stink – stunk, stank – stunk; to spring – sprung, sprang – sprung; to spit – spat,
spit – spat, spit.
It is worthy to mention here that the process of divergence, especially in lexis, is still underway and,
alongside with divergences in pronunciation, keeps the two varieties of English apart, marking the individual
ways of their development. The sociolinguistic factor that promotes divergences in pronunciation and lexis,
especially in forming new lexemes of technical register or lexemes found in oral informal discourse, or in
establishing new meanings of lexemes, has been active in modern times in both variants of English. The
following illustrations can come useful here. Some of US English lexemes of modern times are: zwieback
(1863), to burglarize (1871), highball (1894, a strong drink), doozy (1916), lawn bowling (1929), mutual fund
(1932), down-home (1938), payola (1938), spelunker (1942), spelunking (1944), downscale (1945), zip gun
(1950), to lowball (1957) and to highball (in an estimate of the cost value), panty hose (1959) [8]. Some of
British English lexemes of modern times are: to burgle (1872), doddery (1866), caving (1932), unit trust (1936),
clanger (1948), doublespeak (1952), down-market (1970), gap year (1978), potholing, caver, potholer, electrics,
friendly (noun), close-run [5; 6; 8] .
The confluence of the three factors, historical, sociolinguistic and linguistic, makes it problematic sometimes
to certainly define the North American English influence on British English and to distinguish cases of parallel
actualization of processes inherent in the English language system despite space, time and place, and of
introduction of innovations. The process of convergence, usually understood as an accompanying effect of
interlingual communication between two speech communities, presupposes, on the one hand, passing over some
language elements and, on the other hand, the formation of a lot of hybrid formations. In realization of the
convergent process between US English and British English, hybrid formations do not arise because it takes
place within the same language system. Here, the convergence shows itself mostly through three basic ways: the
coincidence in the natural course of parallel evolution of two forms of the same language system divided by time
and space, in levelling of the usage of two forms under the interactive influences, or in the introduction of new
elements. In fact, the actualization of the possible options in the language has fostered the mutual influences of
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both of the varieties. An anticipated result can be a neutralizing effect on some language divergences and shifts
in lexical or grammatical usage through the reciprocal impact within the same language system. This effect is
likely to bring the two patterns of usage more closely together in a new form of English used in global
communication. It can also give some evidence to the way the processes of divergence and convergence work.
The factual realization of the process of convergence may take three basic forms. It can bring in new lexemes
that infiltrate into British usage after US English usage as an internal borrowing. The following lexemes can be
some of the examples: moccasin, video, train station, to snoop, dope, buddy, movie. The process of introduction
of the lexemes originally found in or peculiar to US English usage into British English usage, mostly in informal
oral discourse, can usually be marked as especially North American English in British dictionaries: movie, wonk,
highball (an alcoholic drink), cookies [5; 6; 9]. The process of convergence can show itself through the
reintroduction of old forms or old meanings that came out of use or were once recognized as dialectal and
limited in British English literary usage: copious, dope, homespun, greenhorn trash, jeans, to drool, to wilt, bay
window, overly [3]. The influence of North American English on British English usage becomes easily visible in
lexis, mostly shown through the shift of the register of lexemes or of some elements of their semantic structure.
The most striking examples of late can be the usage of the lexemes kid (in the meaning a child), guy and guess (I
guess) in the meaning I think. The lexeme kid, a Middle English Scandinavian loanword (1200), acquired the
meaning a child, especially, a young child, originally low slang, in the late sixteenth-seventeenth centuries
(1599, 1690) [3; 7]. In US English usage, the lexeme began to be widely used, firstly as colloquial, in the
meaning of a child, any young person [4]. The lexeme kid was still perceived in this sense as an informal
Americanism in the eighties of the previous century. In late nineties of the previous century, only the meaning a
young person was marked as especially American usage [9]. In present-day English, the lexeme kid is the usual
word to use in everyday spoken English [5]. The lexeme guy (1806), after Guy Fawkes, developed the meaning a
man, fellow, chap in U.S. slang in 1896, and was still marked as such in the sixties of the previous century [3; 4].
Since the late nineties of the previous century, the meaning a man has become dominant in the semantic
structure of the lexeme guy in informal British usage [5; 6; 9]. The usage of the plural form guys in an informal
address to a group of people of either sex, nowadays recognized as especially American English usage, can
indicate to the process of the penetration of a new form of address into British informal usage [6; 9].
The other form of convergence is a strengthening or encouraging effect of US English usage on the
realization of potential optional forms, especially, in cases of the parallel development of some language
elements. The impact of US English parallel morphological forms can support the fluctuations or variation
within the British English literary norm. In modern British English usage, the fluctuation of the regular and
irregular forms of the Past Indefinite and Past Participle of the verbs, such, as to beseech, to spell, to strive, to
smell has most probably experienced a reinforcing influence of typical US English usage that usually prefers
regular forms (learned, smelled, spelled, burned). Present-day British English usage admits both, regular and
irregular forms of the verbs: to burn, to dream, to dwell, to forecast, to lean, to learn, to smell, to spill, to spell
[5; 6; 9]. British English usage keeps the dominant irregular forms, sometimes marking regular forms as
specially American English, of the verbs: to leap, to spoil, to strive, to wake. Taken as such, both usages reflect
Early Modern English fluctuation of the morphological forms of verbs. Another tendency revealed relatively
lately is the admission of the variation of the morphological forms to express hypothetical modality, for example,
the variation in usage of the forms would / should of the Conditional Mood and the Suppositional should /
Present Subjunctive. The process of penetration of US English usage of Conditional would without any idea of
volition for all persons into British English usage already started in the first half of the previous
century [11: 284]. In Modern English usage, the difference between should and would in the Conditional forms
has disappeared. The forms with would are more preferred to express the implied condition: If I had seen the
advertisement in time, I would have applied for the job. I would be surprised if he did not agree with me [5; 6].
To speak about imagined situations, should with the personal pronouns I and we is especially characteristic of
formal British English usage: If anyone treated me like that, I should complain to the manager [5]. The use of
the Present Subjunctive form has become frequent in British English usage after such verbs as to suggest, to
propose (alongside with the Suppositional should), though in some cases it may sound rather formal. The
following illustrations can be helpful here: Liz suggested (that) I try the shop on Mill Road. I suggest (that) we
go out to eat. It has been suggested that bright children (should) take their exams early [5; 6; 9].
The introduction of lexemes, especially of social or technical register, peculiar to each of the variants into the
common lexis may lead to the creation of pseudo-synonymic groups, the components of which are semantic and
functional equivalents, but have the actual realization in usage mostly in one of the variants. The pseudosynonyms are lexical units, full lexical equivalents of the same register characterized by complementary
distribution imposed by sociolinguistic and territorial restrictions. The US English lexeme checkers (1838) is a
lexical equivalent to the British English lexeme draughts (1400). The US English lexeme gas, gasoline (1895, in
the meaning of fuel for cars) is a lexical equivalent to British English petrol (1895, in the meaning of fuel for
cars). US English closeout (1925) is a lexical equivalent to British English sellout (1859). US English zip code
(1964) is a lexical equivalent to British English postcode (1967). US English streetcar (1839) is a lexical
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equivalent to British English tramcar (1873), tram. US English shopping cart is a lexical equivalent to British
English supermarket trolley. US English garbage truck is a lexical equivalent to the British English dustcart. US
English garbage man is a lexical equivalent to British English dustman. The penetration of lexical units from
both variants of English into the common lexis or modifications in the semantic structure of lexical units under
mutual influences can lead to the rise of synonyms with disproportionate actualization in usage. The lexemes
fall / autumn enter into a set of synonyms in US English, whereas in British English they are not synonymic.
Rather often the interrelation between the variants of English can reveal itself in the extension of the existing
synonymic groups (baby, kid, child) or in the complicated character of the semantic structure of lexical units, for
example, the semantic split observed in the semantic structure of the lexemes: clerk, homely, to table [5; 6; 9].
To sum up, it seems possible to conclude that the contemporary relations characteristic of the coexistence of
two powerful forms of English on the worldwide scale can be described in the framework of the general theory
of language contacts in terms of divergent and convergent movement. The process of divergence has brought to
life language differences, mostly in lexis, between US English usage and British English usage. The process of
convergence can show itself through the levelling of some language divergences between North American
English and British English due to the coincidence of the ways of the natural English language development and
due to increasing influences of US English usage on British English usage. The process of convergence, thus,
can be the consequence of both varieties of English drawing nearer in new sociolinguistic contexts of the modern
world development and of the shifts in the functional status of North American English that have made it a
functional rival to British English on the global scale. A further insight into the nature of the US English and
British English correlative relations of lexical units within the common lexis of English can prove productive
and quite helpful.
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Евченко В. В. Североамериканский и британский варианты английского языка: два аспекта
развития.
В статье рассматриваются процессы дивергенции и конвергенции американского и британского
вариантов английского языка в рамках проблемы о генетическом и функциональном статусе
американского варианта английского языка. Рассматривается процесс взаимодействия обоих
вариантов в связи с расширением и развитием общественных функций американского варианта
английского языка в мировом пространстве. Описывается процесс становления некоторых лексических
и грамматических особенностей американского варианта английского языка с учетом исторического
фактора, устанавливаются основные формы взаимодействия языковых единиц в общей лексической
системе английского языка, определяются основные параметры развития языковых изменений в рамках
процесса конвергенции.
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Ключевые слова: американский вариант английского языка, британский вариант английского языка,
процесс дивергенции, процесс конвергенции.
Євченко В. В. Північноамериканський та британський варіанти англійської мови: два аспекти
розвитку.
У статті розглянуто процеси дивергенції та конвергенції американського та британського варіантів
англійської мови у рамках проблеми про генетичний і функціональний статус американського варіанту
англійської мови. Розглянуто процес взаємодії обох варіантів у зв’язку з поширенням та розвитком
суспільних функцій американського варіанту англійської мови у світовому просторі. Описано процес
становлення деяких лексичних та граматичних особливостей американського варіанту англійської мови
з урахуванням історичного фактору, встановлено основні форми взаємодії мовних одиниць в спільній
лексичній системі англійської мови та визначено основні параметри розвитку спільних мовних змін у
рамках процесу конвергенції.
Ключові слова: американський варіант англійської мови, британський варіант англійської мови, процес
дивергенції, процес конвергенції.
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ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДАЧА
На підставі аналізу чинних нормативно-правових документів, автор пропонує визначення термінапоняття "компетентність військового перекладача" категоріального апарату теорії військового
перекладу, а також розкриває зміст інтегральної, загальної й спеціальної компетентностей військового
перекладача, яка представляє собою синтез компетентностей офіцера – професіонала військового управління
тактичного рівня та компетентностей цивільного перекладача – професіонала у сфері філології, лінгвістики і
перекладу, що дозволяє успішно виконувати завдання лінгвістичного забезпечення військ у звичайних та
екстремальних умовах військової служби.
Ключові слова: перекладознавство, військовий переклад, теорія військового перекладу, військовий
перекладач, компетентність, лінгвістичне забезпечення військ.
Постановка проблеми. В умовах європейської інтеграції України, що викликає кардинальні реформи
в освітянському просторі, активної євроатлантичної інтеграції Збройних Сил України, на порядку
денному стоїть питання запровадження нових стандартів підготовки військових перекладачів, що
базуються на філософії компетентнісного підходу в освітній і професійній діяльності. Однією із
теоретико-методологічних проблем теорії військового перекладу, яка вважається спеціальної теорією
перекладознавчої науки, є розробка організаційних, методологічних та лінгвопедагогічних (дидактикодіагностичних) основ формування професійної компетентності військового перекладача.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблематиці визначення й формування компетентності і
компетенцій перекладача присвячена чимала кількість праць. Деякі з них мають загальнометодологічний
характер для підготовки всіх перекладачів (Р. К. Міньяр-Бєлоручев, М. Я. Цвіллінг, Л. К. Латишев,
О. Р. Поршнєва, О. І. Чередниченко та інші). Вузькоспеціальні питання підготовки військових
перекладачів розглядаються у працях В. В. Балабіна [1], П. П. Банман [2], Н. М. Романенко і
Е. Шагардинова [3]. Втім, поза увагою дослідників залишилася проблема розкриття змісту
компетентності військового перекладача та термінологічного визначення цього поняття.
Метою статті є визначення змісту і структури компетентності військового перекладача на підставі
аналізу вимог чинних нормативно-правових документів, а також надання дефініції для терміна
"компетентність військового перекладача", що входить до базових одиниць категоріального апарата
теорії військового перекладу.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні не існує єдиного узгодженого (гармонізованого) підходу
щодо визначення (дефініції) та розкриття компонентного складу перекладацької компетентності або
компетенції. Власне, розбіжності починаються вже з уживання цих близьких, але не тотожних понять –
компетентність і компетенція.
У лінгвопедагогіці прийнято розуміти під компетенцією сукупність фахових здібностей, знань, умінь,
якостей, що необхідні для виконання певного виду діяльності, а компетентність розуміється як
суб’єктивна якість особистості, що відбиває його здатність до виконання тієї чи іншої діяльності [4: 5].
Л. К. Латишев, як і багато інших дослідників, уживає термін "перекладацька компетенція", під якою
"прийнято розуміти сукупність знань, умінь і навичок, що дозволяють перекладачеві успішно
вирішувати свої професійні завдання" [5: 12]. Дослідники виокремлюють різні види компетенцій:
перекладацьку, лінгвістичну, мовленнєву, іншомовну, міжкультурну, лінгвокультурологічну, фонову,
медійну тощо.
Однак, незважаючи на те, що терміни-поняття ''компетентність'' і "компетенція" англійською мовою
позначаються словом "competence" або "competency", що мають однакове значення (див., напр.:
''competence: 2. the quality or state of being competent; "Definition of competency: competence" [6]), на думку
укладачів Національного освітнього глосарія з вищої освіти ці поняття слід чітко розрізняти:
"Компетентність (компетентності) як набуті реалізаційні здатності особи до ефективної діяльності
не слід плутати з компетенцією (компетенціями) як наданими особі повноваженнями. … Слід
відрізняти поняття компетенції / компетенцій від компетентності / компетентностей як набутих
реалізаційних здатностей особи" [7: 29].
Шістнадцять років тому назад автор статті запропонував таке визначення компетентності військового
перекладача: "Під компетентністю військового перекладача слід розуміти сформовану на відповідному
рівні систему професійних, соціальних і військово-спеціальних якостей, навичок і вмінь вирішувати
© Балабін В. В., 2018
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типові (стереотипні, діагностичні, евристичні) завдання діяльності та виконувати головні службові
функції" [1: 22].
З урахуванням тогочасних вимог, зважаючи на те, що в особі військового перекладача держава
бажала мати фахівця, який був би філологом, перекладачем, офіцером, громадянином-патріотом, автор
запропонував виокремити три складові професійної компетентності військового перекладача: філологічну
(що
включала
мовну,
мовленнєву,
перекладацьку,
комунікативну,
лінгвокраїнознавчу
субкомпетентності), військову (тактичну, оперативно-тактичну), громадянську (національно-патріотичну,
цивільно-правову, соціокультурну, морально-етичну тощо) [1: 22–23]. Ці пропозиції лягли в основу
освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми, навчальних планів тощо, за
якими здійснювалася підготовка військових перекладачів протягом наступного десятиліття.
Розглянемо вимоги сучасних нормативно-правових документів, на підставі яких запропонуємо уточнене
визначення терміну-поняття ''компетентність військового перекладача''.
У статті 1 Закону України "Про освіту'' компетентність визначається як ''динамічна комбінація знань,
умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи
успішно соціалізуватися, провадити професійну та / або подальшу навчальну діяльність".
Міністерство освіти і науки України рекомендує виокремлювати таки види компетентностей: інтегральну,
загальні та спеціальні (фахові, предметні) компетентності [8: 4].
Визначення інтегральної компетентності наведено у додатку до Постанови Кабінету Міністрів України від
23 листопада 2011 року № 1341 "Про затвердження Національної рамки кваліфікацій": "Інтегральна
компетентність – узагальнений опис певного кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій, який
виражає основні компетентністні характеристики цього рівня щодо навчання та / або професійної
діяльності". Інтегральна компетентність визначається за чотирьома дескрипторами: знання (осмислена та
засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності); уміння
(здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання задач і проблем); комунікація
(взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання інформації, узгодження дій, спільної діяльності); автономність і
відповідальність (здатність самостійно виконувати завдання, розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за
результати своєї діяльності).
Загальні компетентності – це "універсальні компетентності, що не залежать від предметної області,
але важливі для успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його
особистісного розвитку" [8: 4].
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності – це "компетентності, що залежать від предметної
області, та є важливими для успішної професійної діяльності за певною спеціальністю" [8: 4].
Визначимо основні види та перелік компетентностей військового перекладача.
Інтегральна компетентність (ІК) військового перекладача представляє собою синтез ІК цивільного
перекладача та ІК офіцера тактичного рівня.
Відповідно до Національної рамки кваліфікацій (НРК), пункту 10 статті 39 Закону України "Про освіту" та
проекту Стандарту вищої освіти магістра філології, ІК цивільного перекладача відповідає восьмому рівню НРК і
визначається як "здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі лінгвістики, літературознавства,
фольклористики, перекладу в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає проведення
досліджень та / або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог" [9: 5].
ІК офіцера тактичного рівня визначається як ''здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі
військового управління або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог'' [10: 8].
Таким чином, інтегральна компетентність (ІК) військового перекладача – це здатність розв’язувати складні
задачі і проблеми в галузі воєнних і гуманітарних наук з військового управління, лінгвістики, перекладу в
процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій
та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК) військового перекладача – це універсальні компетентності, що не залежать від
предметної області, але важливі для його подальшої професійної й соціальної діяльності та особистісного
розвитку. Вони є синтезом ЗК цивільного перекладача [9: 6] та ЗК офіцера тактичного рівня [10: 8].
Запропонуємо перелік ЗК військового перекладача:
1.
Здатність бути критичним і самокритичним.
2.
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
3.
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
4.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
5.
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
6.
Здатність до подальшого автономного та самостійного навчання.
7.
Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
8.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях в умовах неповної / недостатньої
інформації та суперечливих вимог.
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9.
Здатність планувати та управляти часом.
10.
Здатність працювати в команді та автономно.
11.
Здатність приймати обґрунтовані рішення в складних і непередбачуваних умовах.
12.
Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
13.
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
14.
Здатність спілкуватися іноземною мовою.
15.
Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
16.
Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
Спеціальні компетентності (СК) військового перекладача – це фахові компетентності, що залежать від
предметної області, та є важливими для успішної професійної діяльності за спеціальністю. Вони є синтезом СК
цивільного перекладача [9: 6–7] та СК офіцера тактичного рівня [10: 8–10].
На наш погляд, військовий перекладач повинен мати такі спеціальні компетентності:
1. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах.
2. Здатність до критичного осмислення історичних надбань та новітніх досягнень філологічної
науки.
3. Володіння методами наукового аналізу і структурування мовного матеріалу з урахуванням
класичних і новітніх методологічних принципів.
4. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для
здійснення фахової науково-дослідницької роботи, її презентації науковій спільноті та захисту
інтелектуальної власності на її результати.
5. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації –
перекладознавства.
6.
Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі
перекладознавства.
7.
Здатність чітко й виразно висловлювати думку, використовувати знання законів техніки
мовлення: правильна постановка дихання, розвиток голосу, чітка та зрозуміла дикція, нормативна
орфоепія.
8.
Володіння експресивними, емоційними, логічними засобами мови та здатність спрямовувати
їх для досягнення запланованого прагматичного результату.
9.
Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове теоретичне і
прикладне дослідження в галузі філології.
10.
Здатність ефективно й компетентно брати участь у різних формах наукової комунікації
(конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі філології.
11.
Здатність формувати нові знання, ідеї, концепції в галузі філології.
12.
Знання та розуміння стандартів підготовки органів військового управління, військових
частин Збройних Сил України.
13.
Знання і розуміння бойових можливостей військових підрозділів Збройних Сил України,
армій держав-членів НАТО і противника.
14.
Знання та розуміння основ, прийомів і способів організації різних видів взаємодії військових
підрозділів в ході виконання ними бойових завдань в умовах невизначеності щодо дій противника.
15.
Розуміння факторів, які мають позитивний чи негативний вплив на комунікацію, здатність
визначити та врахувати ці фактори в конкретних комунікативних ситуаціях.
16.
Здатність ефективно застосовувати на практиці різні теорії навчання військовому
управлінню.
17.
Здатність бути наставником для молодших колег у процесі набуття і вдосконалення ними
навичок педагогічної майстерності.
18.
Здатність аналізувати проблему дослідження з використанням відповідних джерел та
бібліографії.
19.
Здатність організовувати та управляти навчально-бойовою діяльністю підрозділу.
20.
Знання та розуміння конструкції і правил безпечної експлуатації озброєння і військової техніки
(ОВТ) підрозділу.
21.
Знання та розуміння понять, методів, прийомів картографії, метеорології і навігації на рівні, що
є достатнім для визначення місцеположення підрозділів, зразків ОВТ у просторі та здійснення
постійного контролю над ситуацією.
На підставі вищенаведених нормативно-правових документів, рекомендацій та переліку компетентностей
запропонуємо визначення для поняття-терміна "компетентність військового перекладача".
Компетентність військового перекладача – це атестована на рівні повної вищої освіти динамічна комбінація
філологічних, мовознавчих, перекладознавчих, лінгвокультурознавчих, військово-професійних, військовогуманітарних і військово-спеціальних знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших
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особистих якостей, що характеризується ступенем здатності й готовності виконувати завдання лінгвістичного
забезпечення військ та інші службові функції в звичайних та екстремальних умовах військової служби.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. В умовах євроатлантичної інтеграції Збройних
Сил України надзвичайно важливо вибудувати стратегію підготовки військових професіоналів,
запропонувати організаційні, методологічні та дидактико-діагностичні варіанти формування
компетентності військового перекладача з урахуванням компетентнісного підходу в освітній і
професійній діяльності, що є одним із науково-методологічних завдань теорії військового перекладу.
Компетентність військового перекладача представляє собою синтез компетентностей офіцера – професіонала
військового управління тактичного рівня та компетентностей цивільного перекладача – професіонала у сфері
філології, лінгвістики і перекладу, що дозволяє успішно виконувати завдання лінгвістичного забезпечення військ
у звичайних та екстремальних умовах військової служби. Компетентність військового перекладача має бути
конкретизована у професійному стандарті військового перекладача, в чому і полягають перспективи
дослідження.
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Балабин В. В. Определение компетентности военного переводчика.
На основании анализа действующих нормативно-правовых документов, автор предлагает определение
термина-понятия "компетентность военного переводчика" категориального аппарата теории
военного перевода, а также раскрывает содержание интегральной, общей и специальной
компетентностей военного переводчика, которая представляет собой синтез компетенций офицера –
профессионала военного управления тактического уровня и компетенций гражданского переводчика –
специалиста в области филологии, лингвистики и перевода, что позволяет успешно решать задачи
лингвистического обеспечения войск в обычных и экстремальных условиях военной службы.
Ключевые слова: переводоведение, военный перевод, теория военного перевода, военный переводчик,
компетентность, лингвистическое обеспечение войск.
Balabin V. V. Defining the Military Interpreter’s Competence.
The Euro-Atlantic aspirations of the Armed Forces of Ukraine cause doctrinal changes in the education of
military professionals. It also leads to further enhancement of organizational, methodological and linguopedagogic approaches in forming the competence of military interpreters and translators, which constitutes one
of the main tasks of the military translation theory. The military interpreter’s competence is one of the
terminological units of its conceptual construct.
Depending on current legal documents, the author offers a definition for military interpreter’s competence, and
identifies types and content of the military interpreter’s integral, generic and specific competences. The author
views military interpreter’s competence as a synthesis of competencies of an officer – a military professional
with the tactical level of combat service support qualifications, and a civilian interpreter – a professional in the
field of philology, linguistics and translation.
Thus, the competence of a military translator is a dynamic combination of philological, linguistic, translational,
cultural, general-military, military-humanitarian, and military-specific knowledge, skills, abilities, ways of
thinking, views, values, and other personal qualities officially attested and certified at the level of complete
higher education by a proper authority.
It represents the military interpreter’s ability and readiness to fulfil the tasks of the linguistic support for forces,
as well as perform other duty functions under normal and extreme conditions of military service.
Key words: translation studies, theory of military translation, military interpreter, competence, linguistic
support for forces.
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ТИПОЛОГІЯ НАРАЦІЇ В "МЕМУАРАХ МОГО ЖИТТЯ" Т. БОБРОВСЬКОГО
Дослідження присвячується особливостям наративних стратегій у мемуарах Т. Бобровського.
Типологію нарації у творчості автора розглянуто на трьох рівнях: формальному, на якому в
залежності від виду наративу функціонують різні прояви наратора (гомодієгетичний,
гетеродієгетичний, екстрадієгетичний, нейтральний та всезнаючий), раціональному, до якого входять
свідомі "помилки" автора, як засіб маніпуляції, та несвідомі (аберація пам’яті), та рівень управління
нарататором. Проаналізовано також об’єктивні та суб’єктивні причини вибору тих чи інших
наративних схем.
Ключові слова: мемуари, наративні стратегії, наратор, дієгезис, реципієнт.
Постановка проблеми. Художнє слово, увібравши атмосферу суспільно-політичного життя у якій
було створене, виступає індикатором своєї доби. Художня література виражає інстинкти століття та його
культурні тенденції, які стали фундаментальними в мисленні як автора, так і читачів. З огляду на
діалогічність форми викладу, в сучасному літературознавстві все актуальнішими стають дослідження
зв’язків між світом, про який розповідається, та світом, який утворився внаслідок цього процесу –
системи "автор – твір – читач". У світлі нових методологічних тенденцій чільне місце займають
наратологічні дослідження, яким, за словами Л. Мацевко-Бекерської, "характерна двояка орієнтація на
об’єкт дослідження, тому синхронно розвиваються два напрямки аналітичного вивчення літературного
твору: "фабульний" та "комунікативний". Для першого важливим є текст – як виклад послідовного
розгортання подій, як поступове відтворення деякої історії; другий застановляється безпосередньо на
художньому тексті як посередникові для здійснення комунікації між автором та читачем" [1: 28].
Аналіз останніх досліджень із теми. Від часу виокремлення наратологічних вчень в окрему науку
питаннями наративу займалися такі вчені, як М. Бел, Ж. Женетт та В. Шмід; в українському
літературознавстві – А. Корольова, Л. Мацевко-Бекерська, О. Ткачук, М. Ткачук, І. Папуша; в
польському – Т. Дерлатка, А. Матрушевська та А. Ценський, який здійснює дослідження особливостей
нарації безпосередньо в мемуаристиці. Наукові розвідки цих вчених стали теоретико-методологічною
основою для дослідження функціонування наративних стратегій у творчості Т. Бобровського.
Мета статті – схарактеризувати типологію нарації в "Мемуарах мого життя" Т. Бобровського.
Виклад основного матеріалу. Література українсько-польського пограниччя ХІХ ст., яка в багатьох
аспектах відображає національну свідомість і культуру народу, представлена широким спектром
жанрових форм, серед яких провідне місце належить мемуаристиці. В таких специфічних літературних
творах простежуються певні наративні стратегії, вибір яких, у добу романтизму, як відзначає В. Поліщук,
"був для митця процесом індивідуальним, неоднорідним від твору до твору" [2: 19] та були залежні
безпосередньо від художніх особливостей жанру.
Автор мемуарів, будучи, як правило, активним членом суспільства, відчуває потребу у спілкуванні,
яка поступово виливається у художній твір, при цьому використання певного набору слів образного
мовлення не є випадковим, вони якнайповніше сприяють передачі його думок та бажань. Крім
інформативного значення мовлення набуває смислового та емоційного навантаження, стає структурним
центром розповіді, тобто наративом, продуктом і процесом одночасно. Цілісна структура мемуарів є
наративом, оскільки являє собою розповідання наратором однієї чи кількох подій, які спрямовані на
сприйняття їх читачем.
Жанрово-стильові особливості "Мемуарів ... " Т. Бобровського відзначаються яскравою особливістю –
неоднорідністю подієвої наповненості та наявністю різностильових фрагментів. Однак ця специфіка у
контексті піджанрових модифікацій, які функціонують одночасно в канві стрижневого сюжету, є цілком
логічною. Така дискретність та дигресивність не порушують внутрішньої цілісності мемуарів,
витриманих за рахунок спільності проблеми та ідеї твору. Особливості нарації у творчості мемуариста
виявляються на формальному, раціональному та керувальному рівнях.
Говорячи про формальні наративні структури творчості Т. Бобровсього беззаперечним є
враховування не лише композиційних особливостей тексту, але й специфіки формування остаточного
варіанту "Мемуарів .... ", що й призвело до своєрідних особливостей авторського тексту. Протягом
всього життя мемуарист вів щоденник, в якому відображалися події повсякденного життя. Крім того,
Т. Бобровський протягом довгого часу занотовував (або запам’ятовував, на що вказує передмова
В. Спасовича, який наголошував на фотографічній пам’яті автора [3: 33–44]) історії, анекдоти, смішні
© Бондарчук О. М., 2018
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випадки з життя близького оточення, збирав архівні документи з історії суспільно-політичного життя
рідного краю. Лише на схилку життя Т. Бобровським розпочав роботу над впорядкуванням та
систематизацією матеріалу для "Мемуарів мого життя", що й спричинило функціонування в тексті
кількох іпостасей автора.
Насамперед автор виступає у "Мемуарах ... " як наратор-оповідач. О. Ткачук визначає таку іпостасію,
як "дійову особу, зображену у творі як суб’єкт розповіді, а саме – як героя, від особи якого у творах
епічного чи ліро-епічного роду літератури ведеться розповідь" [4: 146]. Мемуаристична нарація,
зазвичай, ведеться від першої особи, тому участь автора у подіях, про які розповідається, не викликає
контроверсійних питань. У бобровських "Мемуарах ..." функціонують безліч вставних сюжетів про
шкільні пригоди автора, подорожні розповіді з Санкт-Петербурга, любовні перипетії, історія залицянь та
одруження. Зауважимо, що такі сюжети відзначаються виразною емоційністю та експресивністю, що
своїми стильовими ознаками набирають рис та наближаються до структури новел, ґавенд чи
пригодницьких оповідань. Найчастіше такі вставки ґрунтуються на спогадах про власне життя, про
самого себе, таким чином у подібних оповідях наратор набуває рис гомодієгетичного наратора, тобто
такого, який бере безпосередню участь у ситуаціях та подіях, про які розповідає.
Елементи гетеродієгетичного наратора, що не бере участі в подіях, також присутні у "Мемуарах ..."
Т. Бобровського. Поширеним у творчості письменника є наратор-розповідач, який може виступати у
творі і суб’єктом розповіді, і безпосереднім чи опосередкованим об’єктом, тобто героєм, котрий є
учасником або має безпосереднє відношення до тих подій, про які розповідає. Хронологічно, сюжет
"Мемуарів ... " розпочинається подіями, які автор просто фізично не міг пам’ятати. Для написання
частин, присвячених періоду листопадового повстання, загальним особливостям розвитку суспільноісторичного життя того часу, балагулам та іншим часово-просторово віддаленим подіям, автор
використовує перекази близького оточення, наприклад, батька, сусідів та навіть камердинера.
Т. Бобровський часто покладається на нарацію поважної та авторитетної для себе людини (батька,
родича, друга чи пересічного очевидця подій), яка, розповідаючи автору певну історію, створює свою
версію того, що відбулося, яка, в свою чергу, проходить крізь призму сприйняття та інтерпретацію
мемуариста. Досить часто в таких сюжетах опосередковано функціонує і сам автор, який на закінчення
історії пригадує, що зустрів героя певного випадку, що підтвердив правдивість, або сам автор є
останньою інстанцією, що допомагає у вирішенні конфлікту. За словами В. Єршова, в таких випадках
письменник використовує "поширений прийом мемуаристичного жанру – "загальноприйняту" побутову
форму доказовості на кшталт: "я бачив це на власні очі" [5: 406]. Таким чином, наратор, який до
останнього був самовідчужений від тексту, стає ніби "свідком" цих подій, тому, має право на
оприлюднення певних випадків у своєму творі. У контексті подібних сюжетів, в цілому комплексі подій
автор виконує роль лише "хронікера", який ретельно занотовує нарацію іншої особи і виступає лише
опосередковано в певних частинах.
Ознаки розповідача простежуються також в інтерпретації історичних документів у формі їх переказу
або нарації, як це містить, наприклад, фрагмент про діяльність Комісії Волинської, Київської й
Подільської губерній (том 2, розділ VII "Комісія трьох губерній") з питань звільнення селян, який має
риси протокольного документу і складається із актів, що регламентують роботу комісії, списків членів та
редакції київського проекту. Наратором виступає об’єктивно дистанційний розповідач-спостерігач, який
часто виконує роль коментатора документів та діянь: "Перш ніж розпочну розповідати про діяльність
Київської комісії трьох губерній, у роботі якої я брав безпосередню участь, для належної оцінки її праці
та рішень, випадає мені нагода пригадати про склад комісії <...> окреслити дух та напрямок кожного з
них <...> Також я послуговуюся нотатками членів комітету, що були мені так люб’язно передані"
[3: 249]. Такий наратор, який носить характер екстрадієгетичного, веде за собою читача, та, проводячи
власні роздуми, тлумачить, коментує та інтерпретує події.
В описах подій до шістдесятих років ХІХ ст. наратор часто постає перед реципієнтом в образі
в’їдливого та саркастичного розповідача, який дає власну характеристику випадкам та персонажам.
Проте, в реальності, у якій автор не був учасником, наратор виступає також як спостерігач-хронікер.
Такий наратор постає в тексті як голос або стиль, який фіксує події і характеризується нейтральністю
щодо оповідних подій. У частині, присвяченій суспільно-політичній діяльності Т. Бобровського, майже
відсутній авторський індивідуалізм, розповідач відходить на задній план, віддаючи голос хронікеру.
Такий наратор носить характер прихованого або невтручального.
У творчості Т. Бобровського одночасно виступають кілька нараторів, які функціонують для
посередництва між автором та читачем. Про форму такої нарації Л. Мацевко-Бекерська пише:
"Домінантною рисою наратора є суб’єктивність його присутності у творі, наявність певної точки зору
щодо подій, ситуацій чи станів, відтворених у тексті. Сам факт розповідності чи оповідності як стратегії
тексту передбачає присутність голосу Іншого, який знає, бачить, чує і розуміє значно більше, ніж читач,
а також сприймається як витвір авторської настанови" [1: 37]. Наратор у мемуарах казимирівця має свою
точку зору щодо подій твору, знаходиться на різних дистанціях від персонажів, виражає власні
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ідеологічні судження та переконання. Відповідно до позиції, яку наратор займає в тексті, він може мати
різні вияви.
Одним з найбільш частих варіацій наратора у "Мемуарах ..." є, за визначенням В. Шміда, який поклав
у цю дефініцію ознаку ступеня поінформованості, "всезнаючий" [6: 78]. Це наратор, що практично все
знає про оповідувані ситуації і події, наводить безліч подробиць з життя героїв, причини подій, що
призводить до занадто деталізації тексту та функціонування дискретних вставок, може робити власні
висновки щодо мотивів поведінки, проводить частковий психологічний аналіз. Розповідаючи про
нещасливу історію кохання Т. Бобровський робить таке узагальнення: "Сумна історія! А під час роздумів
про неї, мені не дає спокою одне психічне питання, яке стосується російської національності і яке я не
раз спостерігав. Чому під час розпачу, у вищих колах цього суспільства, є звичайним ділом процвітання
п’янства?" [3: 223]. У тексті мемуарів автор використовує прийом замовчування, не надаючи відповіді на
ці питання, ймовірно для автора вони були або занадто очевидними, або Т. Бобровський, у властивій
дидактичний манері, хотів наштовхнути читача на певні висновки. У творчості Т. Бобровського не
акцентовано увагу на характеристиці способу життя чи психології персонажа, тому такі поодинокі
роздуми автора про психологічні аспекти поведінки несуть не лише інформатичне, але й додаткове
аксіоголочне значення.
У тексті "Мемуарів ..." Т. Бобровського присутні кілька форм нарації, які в залежності від типу та
способу викладу матеріалу можуть поступатися місцем один одному. Усе багатоголосся нараторів
направлене на реалізацій певних наративних схем. А. Ценський, досліджуючи особливості нарації
мемуарів, відзначає, що цей жанр "має кілька схем розгортання нарації. Серед них центральне місце
займає найбільш живуча серед авторів традиція "від колиски до могили" <...> Це схема повної
автобіографії, а також схема повних, добре написаних мемуарів" [7: 80]. Такий план вказує на те, що на
перший погляд, мемуари Т. Бобровського виглядають досить традиційно. Автор пригадує час та місце
свого народження, перші спогади дитинства, навчання в гімназіях, університеті, початок професійної та
громадської діяльності, подружнє життя, злети та падіння кар’єри. Однак, загальноприйняті принципи
нарації у творі митця доповнюються та розширюються, виходячи за межі класичної побудови.
Мемуарист подає не лише місце та час свого народження, але й факти з навколишньої дійсності,
аналізує часи, до і після листопадового повстання (том 1, розділи І "Сімейні спогади", ІІ "Дитинство", ІІІ
"Розумовий стан краю"). Ці сюжети в певний момент нарації беруть на себе роль стрижневої оповіді, в
контексті якої народження ще одного шляхтича стало буденною подією. Автор вписує себе в історію
розвитку краю, проте через применшення вартості власної особи, намагається підкреслити свою
виняткову безсторонність та об’єктивність як джерела знань. Далі мемуарист подає вичерпні
генеалогічні відомості свого роду, що є класичним елементом шляхетських мемуарів і який залишився
витриманим в стилі попередніх висловлювань.
Однак, зовсім іншою тонанільністю відзначаються спогади про родину, яка для мемуариста завжди
мала сакральне значення. Голос розповідача в "Мемуарах ..." набирає інших відтінків, коли мова йде про
речі та людей, добре знайомих автору. В сюжеті присвяченому батькам мемуариста зустрічаємо такий
опис голови сім’ї: "був дуже гарним чоловіком, дуже поважним та ввічливим, шляхетські манери якого
мали лише приємні риси, а поведінка була завжди милою і легкою для спілкування. Він умів, у себе та в
домі інших, поставити все та всіх на свої місця <...> Мав надзвичайний дар – говоріння правди, ніколи
його вуста не говорили ані брехні, ані лестощів" [3: 54–55]. В таких описах зустрічаємо, досить нетипові
для творчості Т. Бобровського портретні виклади з характеристикою образу персонажа з точки зору
поведінки, жестів та етикету, що ще раз підкреслює їх вагомість в композиції мемуарів.
У "Мемуарах ..." відсутній опис родинного дому та його інтер’єру, замість таких описів перед
реципієнтом постає шляхетське оточення автора. В. Єршов зазначає, що такі персоніфіковані вставки
побудовані у Т. Бобровського за певною схемою: "це, як правило, народження, визначення гербу,
розповідь про родину, освіту, громадську діяльність, одруження, побутові пікантні подробиці, смерть"
[5: 397]. Мемуарист згромаджує матеріал про всіх представників вищого класу про які знав, в таким
спосіб обтяжує текст, робить його важким для прочитання та осмислення. Наратор навмисно
енциклопедує текст намагаючись зберегти кожну, хоч найдрібнішу, деталь для майбутніх поколінь. Коли
у автора бракує відомостей, то звертається по допомогу до знайомих, які через листи, нотатки та різні
документи відновляють подієві лакуни, що на рівні композиції проявляються у конволютизації певних
частин "Мемуарів ...".
При аналізі особливостей наративу творчості Т. Бобровського на раціональному рівні варто звернути
особливу увагу на процес пригадування, а точніше забування. Хоч Т. Бобровський володів надзвичайно
стійкою пам’яттю, проте в певних другорядних подробицях автор допускає несвідомі помилки, які
називаємо аберацією пам’яті, та свідомі, як засіб маніпуляції, куди віднесемо певні сюжетні лакуни та
прийом замовчування. Такі неточності спостерігаємо наприклад у зазначенні прізвищ деяких персонажів
без імен, або неправильне іменування вчителів, неточні дані про діяльність певних осіб. Такі "помилки" у
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творчості Т. Бобровського не піддавалися особливому аналізу, проте ніхто з науковців не піддають
сумніву літературної, аксіологічної та історико-суспільної ваги дітища Т. Бобровського.
"Є цілком зрозумілим, що добра частина мемуарів повстає на основі відтворення з пам’яті давно
забутих вражень, які є найціннішим матеріалом, адже реконструкція подій на основі пам’яті є, так би
мовити, квінтесенцією мемуаристики" [7: 81], – пише А. Ценський. Система розповіді Т. Бобровського
про сучасників побудована на основі сенсуальної пам’яті, що є більш стійкою та емоційно виразнішою в
порівняння з попередніми структурами. Автор часто виступає в таких вставках очевидцем, свідком, є
учасником подій, або на відстані обсервує життя персонажів. Наратор реконструює життя героїв з
уцілілих фрагментів свідчень, власних спогадів та переказів близьких. Так, у сюжеті про навчанні в
Житомирі автор відтворює життя місцевого "бомонду", не оминаючи описів як суспільного так і
приватного життя урядовців, адвокатів, депутатів, губернських маршалків: "я не можу не згадати про
тогочасне житомирське "товариство", до якого я, ясне діло, належати не міг, але життя та діяльність
якого, для цікавих учнівських очей та вух, не могло та не було таємницею" [3: 173]. Такий тип оповіді
також характеризується надмірною деталізацією та нагромадженістю матеріалу, проте має зовсім іншу
емоційну тональність, адже це не просто перекази почуті та заново розказані наратором, але пропущені
через авторську юнацьку свідомість та надані реципієнту сивочолим наратором. Така авторська цензура
призводить до найпоширенішої наративної схеми "Мемуарів ...", а саме нелінійної, двоплощинної
оповіді, що містить головну розповідь з актуальним часопростором та оповідання зазвичай з елементами
ретроспекції, в певних випадках проспекції.
Узагальнюючи загальні особливості наративного оформлення мемуарів Т. Бобровського
простежується переважання дієгезису, під яким розуміємо художній світ, у якому використано розповідь,
історію, переказування, що відрізняється від демонстрування, над мімезисом, тобто наслідуванням
думки, метою якого є висвітлення сутності світу, приховану за зовнішнім виглядом. Це пояснюється тим,
що автор акумулює у своєму творі велику кількість історичних, соціальних та побутових подій, які
розгортаються на території Правобережжя та хронологічно займають майже ціле століття. У таких
випадках у відтворенні послідовності автор не вдається до стискання часу, а навпаки, до надмірної
деталізації та дигресії, що сприяє створенню нелінійної структури оповіді та формує його авторський
стиль.
Наратор Т. Бобровського поспішає викласти всі події, які не зважаючи на показний об’єктивізм,
підпадають під суб’єктивну оцінку автора, який сам вирішує, які з них є більш значимі і потребують
детального опису, а які варті лише кількох зауважень. Перевага часто надається приватним оповідям, що
розвиваються на тлі певної історичних події, тим самим намагаючись передати загальний стан, дух та
переживання епохи. Тому, від семантичного навантаження кожної оповіді залежить і спосіб її
оформлення. К. Марчук пише, що "кладучи в основу художнього викладу дієгезис, автор створює
широке подієве полотно, на тлі якого чітко виділяються найбільш значимі події, оформлені міметично.
Такі частини інсценізують для читача певні ситуації, які несуть особливе семантичне навантаження,
сприяють доказовості та переконливості оповіді" [8: 47], що яскраво проявляється і в творчості
мемуариста і пояснюється переважанням такої наративної перспективи, яка передбачає передачу
зовнішнього погляду, а не особливостей внутрішнього світу. Проте, такий тип фокалізації, тобто за
визначенням П. Баррі "позиції, з якої розказано історію" [9: 275], не може функціонувати протягом усієї
розповіді, її фокус рухається разом з певним оповідним фрагментом.
Доцільності вибору та функціонування тих чи інших наративних стратегій у мемуарах
Т. Бобровського скеровує до дослідження рівня, який забезпечує управління та навіювання певних думок
нарататорам, тобто реципієнтам. У авторській передмові чітко визначена спрямованість та
адресативність тексту. Р. Лубас-Бартошинська досліджуючи процес написання мемуарів з тривалого
дистансу наголошує на тому, що автор, який пише для себе, все ж добре пам’ятає про призначення
тексту для інших, "його супроводжує прагнення дати свідчення втікаючому часу. Прагнення пережити
минуле ще раз" [10: 13]. Автор, як представник певної народності, направляє нарацію свого твору, в
першу чергу до співвітчизників, зазначаючи, що польський народ був позбавлений публічного життя
протягом багатьох років, що й окреслило сферу його діяльності. Нарататор для мемуариста – це
шляхтич-поляк з рідної, або сусідніх провінцій, який буде "в курсі" приватних подій. Проте, наратор веде
гру з реципієнтом, підносячи роль своєї провінції на високий щабель з історії цілого народу, зазначає, що
оповідь з суспільного-політичного життя такого роду, може зацікавити набагато ширше коло читачів.
Т. Бобровський, будучи високоосвіченою людиною, направляв свій текст на інтелектуального
нарататора, тому збагачував його великою кількістю вставних сюжетів, роздумами про- та
ретроспективного характеру та архівними документами. Така надмірна деталізація мала перетворити
"Мемуари ..." на своєрідну енциклопедію духовного життя всього Правобережжя ХІХ ст. Також автор
усвідомлював, що деякі випадки з життя краю описані в мемуарах досить гостро з елементами в’їдливої
іронії та сарказмом, тому, у заповіті наголошував на тому, що його дітище повинно бути надрукованим
після того, як минуть п’ять років після смерті автора, щоб не образити нікого з нині живучих.
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Побоювання Т. Бобровського справдилися, адже замість того, щоб оцінити літературо-історичну та
аксіологічну сторону "Мемуарів ..." перша хвиля реципієнтів обговорювали та "смакували" скандальні
аспекти його твору. Згідно досліджень В. Шміда, нарататор – "це лише схема очікувань та презумпцій
наратора" [9: 7]. І ці очікування реалізувалися лише протягом наступного десятиліття, коли емоції
відійшли в бік, поступившись місцем тверезому розуму краєзнавців, істориків та літераторів.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Особливості побудови нарації в
рамках "Мемуарів ..." Т. Бобровського безпосередньо залежать від усталеної літературної традиції. В той
же час мемуарист працював у власній індивідуальній манері, що призвела до виникненню в тексті прояві
різних форм нарації, які функціонують на кількох рівнях. Формальний рівень характеризується
одночасним функціонуванням гомодієгетичного наратора героя-оповідача та гетеродієгетичного –
безпосереднього учасника подій розповідача. Також можна віднайти елементи наратора-спостерігача,
коментатора подій, та всезнаючого скрупульозного хронікера, який набирає рис екстрадієгетичного.
Фрагменти розповіді про суспільно-політичну діяльність автора практично позбавлені авторського
індивідуалізму, що характеризує наратора як невтручального або нейтрального. Поступаючись місцем
один одному в залежності від функції оповіді, вони реалізують різні наративні схеми, головною з яких є
тип "від колиски до могили", проте в творчості Т. Бобровського ця схема розширюється та
доповнюється, виходячи за рамки традиційної. Замість інтимних розповідей про своє дитинство, наратор
присвячує стрижневу оповідь шляхетському оточенню. За допомогою такого прийому намагаючись
підвищити рівень об’єктивності та енциклопедичності тексту.
Під час аналізу особливостей наративу творчості Т. Бобровського на раціональному рівні звертаємо
особливу увагу на "помилки", допущені автором в тексті. Несвідомі, які називаємо аберацією пам’яті, та
свідомі, як засіб маніпуляції, куди віднесемо певні сюжетні лакуни та прийом замовчування. Процес
пригадування у персоніфікованій частині "Мемуарів ...", що ґрунтується на сенсуальній пам’яті, набирає
іншої, емоційнішої тональності. При аналізі особливостей наративу мемуарів митця на рівні, який
забезпечує управління та навіювання певних думок нарататору, відзначаємо, що всі наративні структури
спрямовані для передачі основної думки твору реципієнту, який в очах автора постає як
високоосвічений, інтелектуальний шляхтич-поляк Правобережжя. Т. Бобровський розробляв власну
наративну стратегію, яка мала б сприяти передачі цінної інформації прийдешнім поколінням, стати
застереженням від допускання помилок та джерелом пошуку для вирішення суспільно-політичних
проблем, що виникали б під час формування власної майбутньої державності.
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Бондарчук О. М. Типология наррации в "Мемуарах моей жизни" Т. Бобровского.
Исследование посвящается особенностям нарративних стратегий в мемуарах Т. Бобровского.
Типология наррации в творчестве автора рассмотрена на трех уровнях: формальном, на котором в
зависимости от вида нарратива функционируют разные проявления нарратора (гомодиегетический,
гетеродиегетический, екстрадиегетический, нейтральный и всезнающий), рациональному, в который
входят сознательные "ошибки" автора как средство манипуляции и несознательные (аберрация
памяти), и уровень управления наррататором. Проанализированы также объективные и субъективные
причины выбора тех или других наративних схем.
Ключевые слова: мемуары, нарративные стратегии, нарратор, диегезис, реципиент.
Bondarchuk O. M. Typology of Narration in "Memoirs of My Life" by T. Bobrovsky.
As the title implies the article describes the typology of narration in '' Memoirs of my life''. This research is
dedicated to the main features of narrative strategies functioning in "Memoirs of my life" by T. Bobrovsky. The
fact that the investigations of narration are growing more popular is stressed. The author worked in his own
individual manner that resulted in an origin in text of displays of different forms of narration, that function on a
few levels. The article gives a detailed analysis of these levels. Every level has some special pecularities. It is
also possible to find the elements of narrator-observator, commentator of events and omniscient reporter. The
article provides the reader with some information on an artistic word and the atmosphere of social and political
life. It is an indicator of this special epoch.
During the analysis of some features of narrative work of T. Bobrovsky at a rational level the special attention is
paid to the "errors" in the text. A process of remembering is in the personalized part of "Memoirs", what is
based on the sensual memory. It is concluded that T. Bobrovsky developed his own narrative strategy. Therefore
it is a valuable information to transfer to a new generation.
Key words: memoirs, narrative strategies, narrator, action theory, recipient.
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ВІДТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ РЕАЛІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ КІНОПЕРЕКЛАДІ
Стаття присвячена особливостям та способам відтворення англомовних реалій в українському
кіноперекладі. Останній розглядається як особливий тип аудіовізуального перекладу, в якому велику роль
відіграють екстралінгвальні чинники та який є перспективним напрямом досліджень у ракурсі
прагматичної адаптації. Уточняється поняття реалій, які є компонентом соціально-історичного
контексту та не мають відповідників у мові перекладу. Виокремлюються способи відтворення реалій у
кіноперекладі в аспекті реалізації стратегій доместикації та форенізації, а саме транспозиція на
конотативному рівні, гіперонімічна заміна, використання іншої, більш відомої в цільовій культурі
англомовної реалії, транслітерація та транскрипція, калькування.
Ключові слова: кінопереклад, реалія, відтворення, безеквівалентна лексика, доместикація, коренізація.
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку лінгвістики характеризується сталим інтересом до
проблеми співвідношення мови і культури та до виявлення тієї ролі, яку мова відіграє у кодифікації
національної культури. Цей факт сприяє посиленню уваги до етноспецифічного й соціокультурного в
окремій мові та до вивчення способів передачі цільовою мовою особливостей закодованої у вихідній
мові культури. З іншого боку, у сучасному перекладознавстві все більше уваги приділяється адекватності
відтворення певних мовних та мовленнєвих засобів у мові перекладу та їх кореляції із вихідним текстом.
Увагу лінгвістів привертають, насамперед, ті структури, що відображають відмінність у сприйнятті світу
представниками різних спільнот.
Кінопереклад як особливий тип аудіовізуального перекладу [1: 110–112], де велику роль відіграють
екстралінгвальні чинники, наразі є перспективним напрямом досліджень. Оскільки у кінофільмі
закодовані культурні особливості, цінності та традиції вихідної культури, що не завжди є широко
відомими за її межами, то кінопереклад має на меті не лише відтворити репліки персонажів цільовою
мовою, а й здійснити їх культурну адаптацію для розуміння цільовою аудиторією. Саме тому він
потребує дослідження у ракурсі прагматичної адаптації, оскільки відповідно до комунікативної теорії
перекладу прагматичний потенціал цільового тексту має бути якомога повніше відтвореним у тексті
перекладу [2: 80]. Ідентичним в ідеалі має бути вплив на глядача як оригінального, так і перекладеного
тексту, чого важко досягти особливо беручи до уваги наявність у вихідному тексті культурно
специфічної інформації. Як наслідок, при перекладі кінопродукції особливу роль відіграє асиметрія
культур, що знаходить своє мовне втілення у реаліях, під якими у перекладознавчих розвідках розуміють
лексичні одиниці, що позначують унікальні явища, присутні в житті одного народу та відсутні в інших
культурах [3: 55]. Останні є компонентом соціально-історичного і національно-культурного контексту, їх
значення вміщує комплекс етнокультурної інформації, яка є невідомою у цільовій культурі [4]. Вони
визначаються як безеквівалентні, тобто такі, що не мають регулярних відповідностей у мові перекладу
[5: 48]. Наразі в українському перекладознавстві осмислюється роль реалій у перекладі, класифікуються
способи їх відтворення засобами цільової мови [4; 6: 306–309]. Крім того, увага зосереджується на
виокремленні основних видів реалій у творах окремого письменника [7: 118–135] та способах їх
перекладу українською [8], особливостях відтворення у перекладі певної групи реалій, наприклад,
англійських побутових [9: 123] та українських міфологічних [10: 77].
Серед способів відтворення реалій виділяють транскрипцію / транслітерацію, калькування, що сприяє
реалізації стратегії форенізації та дозволяє зберегти колорит чужої для сприймача культури. У той же
час, при відтворенні реалій не можуть ігноруватися особливості культури цільового кіноринку,
порушуватись її традиції, мовленнєвий етикет, що призводить до необхідності використання стратегії
доместикації при відтворенні певних реалій у перекладі, чому сприяє використання гіперонімічного
перейменування, перифрази, ситуативного відповідника.
Мета розвідки полягає у виявленні особливостей та способів відтворення реалій у кіноперекладі. В
якості матеріалу дослідження обрано англомовні кінофільми, зняті на початку ХХІ століття, та їх
переклади (дубляж) українською.
© Борисенко Н. Д., Садловська О. С., 2018
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Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із способів презентації реалій у кіноперекладі є
транспозиція на конотативному рівні. Наприклад:
Holmes: So we go round the Sun! If we went round the Moon, or round and round the garden like a teddy
bear, it wouldn`t make any difference. All that matters to me is the work (Sherlock. A Study in Pink / Series 1,
episode 1. Hartswood Films. BBC Wales. WGBH, 2010).
Холмс: Ну літаємо ми навколо Сонця! Та хоч би ми літали навколо Місяця чи бігали по саду, як
курчата, нічого не змінилося б. Для мене важлива лише робота (Шерлок. Етюд у рожевих тонах Сезон 1,
епізод 1. Переклад від ''1+1'').
Вихідна фраза or round and round the garden like a teddy bear є цитатою з однієї з популярних в
англомовному світі дитячих пісеньок з рухами. У той же час, якщо іграшка плюшевий ведмедик є
відомою українському глядачеві, то її назва Teddy Bear, яка в англомовному світі асоціюється з іменем
американського президента Теодора Рузвельта та його прізвиськом Тедді, в українській культурі не є
широко розповсюдженою. Отже культурно-специфічна інформація, закладена як у назві іграшки, так і в
цитаті з пісеньки, дозволяє стверджувати, що і пісня з рухами і назва іграшки виступають реаліями
стосовно української культури. Саме цей факт і змушує перекладача вдатись до адекватної заміни у
перекладі, коли смисл та прагматичний потенціал висловлення зберігаються за рахунок ігнорування
форми. Фраза бігали по саду, як курчата підкреслює хаотичний та безглуздий рух, викликаючи в
українського глядача ті ж асоціації, що й оригінал у британця, що свідчить про вдалий спосіб передачі
смислу.
Ще одним прикладом реалізації стратегії доместикації є заміна у ввічливому звертанні sir на пане:
Nick Fury: How bad is it?
Agent Phil Coulson: That's the problem, sir. We don't know (The Avengers / Marvel Studios, Walt Disney
Studios Motion Pictures, 2012).
Нік Ф’юрі: Як погано все?
Агент Філ Колсон: Це проблема, пане. Ми не знаємо (Месники. Дубляж студії ''Постмодерн'' на
замовлення ''Disney Character Voices International'', 2012. Переклад і автор синхронного тексту:
Олекса Негребецький).
Оскільки розмова відбувається між директором розвідувального бюро та його підлеглим, то
звертання sir підкреслює субординацію у відносинах комунікантів. З огляду на те, що форма пане
сьогодні не є офіційно затвердженою формою звертання в українській армії, доречніше було б додати
посаду адресата у звертанні: пане директоре, що б на нашу думку, підкреслило відносини субординації
між мовцями.
У кіноперекладі мають місце гіперонімічні заміни для полегшення сприйняття тексту. Наприклад:
Lestrade: Derren Brown? Let it go. Sherlock is dead (Sherlock. The Empty Hearse / Series 3, episode 1.
Hartswood Films. BBC Wales. WGBH, 2014).
Лестрейд: Гіпнотизер? Шерлок загинув і крапка (Шерлок. Порожній катафалк Сезон 3, епізод 1.
Переклад від ''1+1'').
Як бачимо з прикладу, власне ім’я Derren Brown, що стоїть в оригіналі, замінено на
загальновживаний іменник гіпнотизер. Така заміна є цілком виправданою, адже перекладач повинен
обов’язково враховувати особливості цільової аудиторії, для якої й здійснюється переклад, і потенційний
рівень її фонових знань в тому числі. Дерен Браун – це відомий сучасний англійський ілюзіоніст та
гіпнотизер, тож його ім’я неодмінно знайоме глядачам, на яких, перш за все, був розрахований цей
кінофільм. Оскільки не кожен пересічний житель нашої країни знає, хто це, перекладач вдався до
використання гіперонімy гіпнотизер.
Ще одним способом відтворення реалії є її заміна іншою англомовною, але більш відомою, на думку
перекладача, у цільовій культурі або за межами вихідної культури, а отже більш легко декодованою для
української аудиторії глядачів реалією. Наприклад:
Holmes: Took me less than a minute to guess yours. Not exactly Fort Knox (Sherlock. The Blind Banker /
Series 1, episode 2. Hartswood Films. BBC Wales. WGBH, 2010).
Холмс: Я його зламав за кілька секунд. Теж мені Пентагон (Шерлок. Сліпий банкір Сезон 1, епізод 2.
Переклад від ''1+1'').
Заміну реалії Fort Knox на Пентагон вважаємо цілком продуманою і вдалою, адже, попри те, що
обидві американські реалії належать до військової сфери, більшість українських глядачів не знають, що
Форт Нокс – це військова база США, на території якої знаходиться сховище золотих запасів, що
вважається одним з найбільш надійно захищених у світі. Проте, Пентагон, що є штаб-квартирою
Міністерства оборони США та також ретельно захищається, відомий переважній більшості глядацької
аудиторії. Тому, здійснивши таку аналогову заміну перекладач зберіг сенс та образність оригіналу.
Крім того, реалія оригіналу замінюється аналогічним поняттям, яке має схожу функцію в цільовій
культурі, що й реалія оригіналу. Наприклад:
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Mycroft: Oh, yes – we meet up every Friday for fish and chips (Sherlock. The Empty Hearse / Series 3,
episode 1. Hartswood Films. BBC Wales. WGBH, 2014).
Майкрофт: Аякже, щоп’ятниці на пиво зустрічаємося (Шерлок. Порожній катафалк Сезон 3, епізод
1. Переклад від ''1+1'').
З огляду на те, що найбільш відомий британський фаст фуд – fish and chips – є незнайомим для
української культурної спільноти, його замінили на звичний та зрозумілий цільовій аудиторії аналог:
зустріч з друзями за кухлем пива. Завдяки цій заміні перекладач зміг передати сенс висловлення, тобто
досягти комунікативної мети, і не спотворив контекст, отже вона є вдалою.
Для перекладу реалій оригіналу використовуються транскрипція / транслітерація та калькування, що
дозволяє забезпечити форенізацію тексту перекладу, проте внаслідок чого спостерігаємо симетрію
форми і асиметрію змісту і культури. Наприклад:
Tony Stark: You really have got a lid on it, haven`t you? What`s your secret? Mellow jazz, bongo drums,
huge bag of weed? (The Avengers / Marvel Studios, Walt Disney Studios Motion Pictures, 2012).
Тоні Старк: Вам справді вдається стримуватися? У чому секрет? Меллоу джаз, барабани, торба
трави? (Месники. Дубляж студії ''Постмодерн'' на замовлення ''Disney Character Voices International'',
2012. Переклад і автор синхронного тексту: Олекса Негребецький).
Попри швидкі темпи культурної глобалізації українським глядачам не зовсім зрозумілі терміни
меллоу джаз, більш відомий у нашій культурі як інструментальний джаз та барабани бонго, ритм яких
допомагає заспокоїтися. Жаргонне трава (наркотики) теж може бути незрозумілим широкій глядацькій
аудиторії. Крім того, українському глядачеві не зрозуміло і те, яке відношення до самоконтролю мають
перераховані компоненти, хоча це очевидно для англомовної глядацької аудиторії. Один з факторів, який
робить транскрипцію та калькування не зовсім прийнятними способами відтворення реалій у
кіноперекладі, пов’язаний із канонами самого жанру кіно, коли глядач не має можливості відволіктись на
довідник та прочитати інформацію про певну реалію. У той же час, перекладач теж не може вдатись до
описового перекладу, оскільки у дубляжі репліки перекладу синхронізуються із рухами та вимовними
зусиллями акторів.
З іншого боку, транскодування може бути і вдалим рішенням перекладача у контексті стратегії
форенізації задля збереження культурної специфіки кінотвору. Наприклад,
The other: The Tesseract has awakened (The Avengers / Marvel Studios, Walt Disney Studios Motion
Pictures, 2012).
Інший: Тесеракт прокинувся (Месники. Дубляж студії ''Постмодерн'' на замовлення ''Disney Character
Voices International'', 2012. Переклад і автор синхронного тексту: Олекса Негребецький). У цьому
випадку власна назва Tesseract позначує один із камінців нескінченності (Infinity Gems) та є відомою
переважній більшості поціновувачів коміксів Марвел. Оскільки для решти американської та української
аудиторії назва буде незрозумілою, вона пояснюється у контексті кінофільму. Проте, цікаво зазначити,
що сама лексема Tesseract в англійській та тесеракт в українській мові, відповідно, є геометричним
терміном і буквально означає ''куб'', що спрощує її розуміння, адже цей камінь має форму куба, який
світиться.
Отже, дослідження відтворення реалій у кіноперекладі дозволяє зробити висновок, що перевага
надається збереженню прагматичного потенціалу за рахунок ігнорування форми. Серед способів
відтворення реалій виділяємо транспозицію на конотативному рівні, коли йдеться про використання
лексичної одиниці у мові перекладу, яка викликає такі ж асоціації, що й реалія у вихідному тексті, заміну
реалії гіперонімом, що належить до загальновживаної лексики або іншою англомовною реалією, що має
схожі функції й ознаки, є більш відомою за межами вихідної культури. Хоча транскрипція /
транслітерація та калькування не є прийнятними у тих випадках, коли позначуються феномени або
недостатньо відомі за межами вихідної культури, або коли для них використовуються інші терміни у
цільовій культурі, вони вдало передають унікальну атмосферу вихідної культури особливо, коли
значення реалій може бути зрозумілим з контексту кінофільму.
Подальші перспективи дослідження вбачаються нам у комплексному аналізі явища асиметрії у
кіноперекладі як на рівні лексичних одиниць та словосполучень, так і на рівні мовленнєвого акту й
синтаксичної структури.
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Борисенко Н. Д., Садловская О. С. Воспроизведение англоязычных реалий в украинском кинопереводе.
Статья посвящена особенностям и способам воспроизведения англоязычных реалий в украинском
кинопереводе. Последний рассматривается как особый тип аудиовизуального перевода, в котором
большую роль играют экстралингвистические факторы и который является перспективным
направлением исследований в ракурсе прагматической адаптации. Уточняется понятие реалий,
являющихся компонентом социально-исторического контекста и не имеющих соответствий в языке
перевода. Выделяются способы воспроизведения реалий в кинопереводе в аспекте реализации стратегий
доместикации и форенизации, а именно транспозиция на коннотативном уровне, гиперонимическая
замена, использование другой, более известной в целевой культуре англоязычной реалии,
транслитерация и транскрипция, калькирование.
Ключевые слова: киноперевод, реалия, воспроизведение, безэквивалентная лексика, доместикация,
форенизация.
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Borysenko N. D., Sadlovska O. S. Rendering English-Language Realia in Ukrainian Film-Translation.
The article deals with the peculiarities and ways of rendering English-language realia in Ukrainian film
translation defined as a special type of audio-visual translation in which an important role is played by extralingual factors and which presents a perspective research direction in terms of pragmatic adaptation. Modern
translation study pays special attention to the adequacy of reproduction in the target language of the
peculiarities of the source culture. The latter are coded in realia viewed as words and word combinations that
name unique phenomena present in the life of the source community and absent from the life of the target
community. As a result, such vocabulary items do not have regular correspondences in the target language and
should be rendered in translation in a specific way. The research allows singing out means and ways of
rendering realia in film translation in view of domestication and foreignization strategies. The former aims at
making the target text understandable for the Ukrainian community by means of transposition on the connotative
level, hyperonymic substitution, using target language realia with the similar function. In this case the form is
ignored in order to preserve in the target text the pragmatic potential of the source text. Implementing
transcription, transliteration and loan translation the translator manages to preserve the unique atmosphere of
the source culture, although it can make the process of understanding problematic.
Key words: film translation, realia, rendering, non-equivalent vocabulary, domestication, foreignization.
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ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ДВОМОВНОГО ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО
ТЕМАТИЧНОГО СЛОВНИКА ФАХОВОЇ МОВИ ТВАРИННИЦТВА
Статтю присвячено дослідженню теорії укладання двомовного термінологічного тематичного
словника. Увагу зосереджено на узагальненні та систематизації існуючих головних підходів сучасної
лінгвістики до вивчення принципів побудови двомовних термінологічних тематичних словників. В роботі
розглянуто загальні риси, які вирізняють двомовний термінологічний тематичний словник від
звичайного перекладного й встановлено його недоліки.
Ключові слова: лексикографія, двомовний термінологічний словник, тематичний словник,
лексикографічна концепція, макроструктура, мікроструктура.
Постановка проблеми. Враховуючи той факт, що бурхливі темпи розвитку в усіх сферах діяльності
людства призводять до розширення контактів та глобалізації процесів фахової комунікації, варто
констатувати той факт, що назріла нагальна потреба в двомовних термінологічних тематичних словниках
різних фахових мов. Вважається, що словники такого типу уможливлюють обумовити єдині загальні
межі термінологічного поля певного фаху на рівні декількох мов.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтовні теоретичні та практичні аспекти вивчення
загальних принципів й опис досвіду укладання словників різного типу, на які ми спираємося у своєму
дослідженні, можна знайти в працях І. М. Гетьмана, О. М. Демської, В. В. Дубічинського, І. С. Кудашева,
В. В. Морковкіна, H. Felber, R. P. Roberts, L. Zgusta та багатьох інших мовознавців.
Актуальність дослідження обумовлена тим, що незважаючи на плідну розробку теорії укладання
двомовних термінологічних тематичних словників у вітчизняній науці, наразі в лінгвістиці не склалося
консолідованого підходу до загальних принципів роботи над створенням словників цього типу, до кінця
не з’ясовано особливості їх структурної організації. У рамках термінологічної лексикографії рішення цих
задач тільки намічається. Як вже нами (Вискушенко С. А.) раніше інтерпретувалося див. [1; 2],
лексикографічні доробки вважаються важливим кроком до упорядкування, стандартизації лексики певної
галузі знання, адже такий словник, будучи результатом лексикографічного опису певної терміносистеми,
виступає нормативним документом, у який входять кодифіковані терміни, що орієнтують користувачів
на правильне їх застосування. Це, у свою чергу, буде сприяти покращенню контактів і порозумінню між
фахівцями різних країн. Саме тому аналіз особливостей і принципів укладання двомовних
термінологічних тематичних словників є вкрай актуальним.
Мета статті полягає у дослідженні проблеми обґрунтування та побудова єдиної концепції розробки
двомовних термінологічних тематичних словників, оскільки процес роботи над укладанням словника має
спиратися на певний загальний "каркас".
Виклад основного матеріалу. Отже, розглянемо специфіку двомовного термінологічного
тематичного словника. Виходячи з назви, можна стверджувати, що в моделі такого словника будуть
поєднуватися риси термінологічного, тематичного та перекладного словників, тобто базовими
характерними ознаками такого словника є тематичне згрупування лексики однієї мови з одночасним
перекладом іншою мовою. Основним цільовим призначенням двомовного термінологічного тематичного
словника є розкриття сучасного значення терміна. Він може слугувати засобом перекладу, сприяти
виробленню термінологічної норми та її затвердження як обов’язкового варіанта, допомагати фахівцям
удосконалювати рівень володіння певною фаховою мовою. Іншими словами, як вже в наших роботах
підкреслювалося див. [1; 2], словники такого типу забезпечують ефективність та усувають двозначність у
спілкуванні в різних галузях науки, техніки чи виробництва, виступаючи посередниками між фахівцями,
чим ще раз підкреслюють свою актуальність та універсальність. Наступною його особливістю є те, що
такі словники укладаються, керуючись принципом системності й тим самим отримали статус
"помічника" в структуруванні, класифікації, моделюванні понять і зв’язків тієї чи іншої предметної
галузі, яка обумовлює коло інтересів певної групи фахівців. Їхньою базовою метою є відновлення
семантичних відношень і зв’язків між лексичними одиницями певної фахової мови, які порушені в
словниках, побудованих тільки за алфавітним принципом. Під зв’язками розуміють синонімічні,
антонімічні, омонімічні, родово-видові, асоціативні, зв’язки за принципом "частина-ціле", "об’єктознака" і т.п. [3: 89]. Ще однією позитивною рисою, яка вирізняє двомовний термінологічний
тематичний словник від звичайного перекладного, є те, що тематичне групування уможливлює вивчати
лексику системно, що, у свою чергу, сприяє її кращому засвоєнню.
© Вискушенко С. А., 2018
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З іншого боку, незважаючи на велику кількість позитивних сторін такого явища, як двомовний
термінологічний тематичний словник, не варто також забувати і за протилежний "бік медалі". Для
повноцінного розгляду цього питання та отримання адекватних результатів неможливо обійтись без
критичних зауважень, якими б неочікуваними вони не були. Таким чином, особливого значення набуває
той факт, що при розробці двомовного термінологічного тематичного словника лінгвістові доводиться
вирішувати низку проблем. Проведений аналіз наукової літератури з означеної проблематики [3; 4; 5; 6;
7; 8] дозволяє виділити наступні найбільш вагомі труднощі, які можуть виникнути під час укладання
словника: 1) визначеність із глибиною та деталізацією словника, а саме: типом і видом термінологічної
лексики, яка буде включена в словник, а яка залишиться за його межами; 2) обумовлення характеру
словника, тобто структури словникових статей; які види інформації про термін і ступінь його деталізації
буде включено в словник; 3) забезпечення смислової рівноцінності в значеннях термінів на рівні двох
мов, оскільки деякі терміни не мають точних, готових еквівалентів у мові перекладу; 4) недостатня
сучасність словника, перенасичення застарілими даними.
Отже, очевидним є те, що від вдалого розв’язання відповідних задач залежатиме, наскільки вихідний
матеріал буде довершений і чи матиме ті чи інші хиби. Факторами, які впливають на успішне вирішення
вищезазначених проблем є: 1) особисті та кваліфікаційні якості лексикографа, а саме: рівень його освіти,
приналежність до певної наукової школи, досвід участі в подібних проектах; 2) нестача ресурсів, а саме:
людських, технічних, часових, матеріальних; 3) рівень співпраці укладача з представниками відповідної
професійної сфери знання чи людської діяльності майбутнього словника; 4) джерела словника та
практичні методи відбору одиниць; 5) специфіка фаху, а отже, і фахової мови, наприклад, рівень її
абстракції; 6) наявність уже виданих словників з певної галузі знання (конкуренція).
Таким чином, розробка та укладання будь-якого, зокрема й двомовного термінологічного
тематичного словника, є доволі складною процедурою, яка потребує від авторів не тільки достатньо
високого рівня кваліфікації, а й терпіння [1: 193].
Надалі представимо власну концепцію розробки двомовного термінологічного тематичного словника
англійської фахової мови тваринництва, спираючись на найбільш істотні позиції різних дослідників у
межах означеної проблеми. Під поняттям лексикографічна "концепція" словника, підтримуючи думку
О. М. Демської, розуміємо "систему поглядів на статус, тип, призначення, обсяг, структуру, принципи
відбору описуваних одиниць і засади їх словникового опису". Підкреслюється, що лексикографічна
концепція хоч і є типовою, але все ж таки має індивідуальний характер; кожен певний словниковий опис
спирається на власні засади, вдається до своїх рішень. Цю теоретичну складову словника необхідно
формувати перед початком збору лексичного матеріалу та укладання словникового реєстру [7: 28–29].
Так, з одного боку, майже всі науковці одностайні в тому, що розробка будь-якого словника має
поетапний характер. З іншого боку, варто відзначити наявну тенденцію до варіювання кількості етапів
під час його укладання. Цілком зрозуміло, що будь-який перелік кроків не можна вважати всеосяжним і
бездоганним, оскільки нічого в нашому світі не може претендувати на ідеальність. Проте хочемо
запропонувати власний перелік етапів під час роботи над двомовним термінологічним тематичний
словником, який було укладено шляхом консолідації та узагальнення досвіду учених. Отже, вважаємо,
що розробка двомовного термінологічного тематичного словника передбачає такі етапи: 1) аналіз
існуючих словників, дослідження потреб адресата, визначення вимог і майбутніх характеристик,
розробка макро- та мікроструктури словника; 2) збір лексичного матеріалу, укладання словника,
розподіл слів за семантичними полями, підбір перекладних еквівалентів і дефініцій; 3) оформлення
словникових статей, упорядкування словника відповідно до розробленої раніше структури; 4) уточнення,
редагування, перевірка відповідності отриманого продукту поставленим цілям.
Вважаємо за потрібне підкреслити той факт, що зазвичай досить важко провести межі між
відповідними етапами і чітко обумовити кінець одного та початок іншого. Згідно з думкою переважної
більшості науковців, етапи розробки словника не можуть бути лінійними й послідовними, навпаки, вони
перетинаються та є неперервними, циклічними [9; 10]. Ця теза ще раз підтверджує факт, що розробка
словника є досить складним і довготривалим процесом.
Одним з основних питань термінологічної лексикографії є визначення принципів відбору термінів, які
треба внести в словник. Аналіз праць з цієї проблематики [3; 4; 5; 6] дозволяє дійти висновку, що серед
мовознавців тривають дискусії щодо проблеми визначення принципів, якими доцільно керуватися при
відборі мовних одиниць до двомовних тематичних термінологічних словників. Єдиним положенням, у
якому науковці одностайні, є те, що базовими джерелами словників такого типу мають бути автентичні
фахові тексти, а саме: 1) монографії, матеріали наукових конференцій; 2) публікації результатів
теоретичних та експериментальних досліджень; 3) статті в періодичних фахових виданнях або в мережі
Інтернет [1; 4; 5; 6]. Пріоритетність вищезазначених джерел обумовлена їхньою специфікою:
насиченістю термінологічною лексикою, яка розкриває наукові поняття певного фаху й забезпечує їх
однозначним трактуванням.
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Щодо методики проектування словника, то, як уже зазначалося раніше, першочерговим завданням
двомовного термінологічного тематичного словника є подання терміна як складової частки системи та
репрезентація системності конкретної галузі знання чи професійної діяльності через системність
термінології. Відбираються такі мовні одиниці, котрі є частиною лексичної системи відповідної фахової
мови. Загальновідомо, що тематичний словник є певною мірою замкненою системою. Більше того,
кожний елемент цієї системи уможливлює його витлумачення за допомогою інших елементів. Таким
чином, до словника буде включатися тільки термін, який є членом системи, функціонує у складі певної з
основних функціонально-тематичних груп. Відповідно, системність має проявлятися і в самих
тематичних групах, які об’єднуються на основі семантичної та функціональної спільності й у межах яких
проявляються гіперо-гіпонімічні, синонімічні, антонімічні відношення. Для вирішення цієї проблеми
необхідно провести логіко-понятійний аналіз даної терміносистеми, який включає компонентний аналіз
дефініцій термінів. Варто зауважити, що при розробці будь-якого термінологічного словника
невід’ємною складовою та умовою є логіко-понятійний аналіз як фахових текстів, так і дефініцій,
оскільки в дефініції перелічуються диференціальні ознаки об’єкта, які виділяють його шляхом
ідентифікації з іншим родо-видовим поняттям. Специфіка відповідного аналізу полягає в тому, що в
словник заносяться всі термінологічні одиниці, які є планом вираження тієї чи іншої складової логікопонятійної системи, тобто визначальним фактором є співвіднесеність з тим чи іншим поняттям в логікопонятійній системі, незалежно від суб’єктивного відношення автора словника. Отже, тоді питання про
рішення щодо включення чи ні кожного терміна в словник стає нерелевантним, тому що побудова
логіко-понятійної системи та накопичення термінологічних одиниць відбуваються одночасно. Такий
підхід гарантує входження в словник усіх важливих термінологічних одиниць. Крім того, систематизація
лексичного складу мови допомагає відсіяти "випадкові" терміни та виявити можливі синоніми.
З метою обумовлення структури майбутнього двомовного термінологічного словника-тезаурусу було
проаналізовано низку як теоретичних праць, так і вже існуючих словників. Таким чином, спираючись на
дані роботи, можна констатувати, що базовими композиційними компонентами двомовного
термінологічного тематичного словника є макроструктура і мікроструктура. До макроструктури
дослідники відносять питання загальної структури словника й визначення характеру лексичних одиниць,
які планують включити в словник [8: 16], тобто під макроструктурою розуміють організацію словника в
цілому. Макроструктура словника має включати такі взаємопов’язані елементи: 1) передмова; 2) правила
користування словником; 3) список умовних позначок, символів і скорочень, які використовуються;
4) корпус словника (базовий список мовних одиниць); 5) додатковий матеріал, різні додатки (схеми,
ілюстрації); 6) список лексикографічних джерел. До мікроструктури відносять проблеми формату
словникових статей і характеру його заповнення [8: 16]. Отже, під мікроструктурою прийнято вважати
структуру окремої словникової статті. Передбачається, що мікроструктура двомовного термінологічного
тематичного словника повинна мати низку особливостей: уся інформація для словникової статті буде
відібрана таким чином, щоб користувач міг не тільки віднайти терміни та їхні англійські еквіваленти, але
й ознайомитися з мовними особливостями. Вважається, що словникова стаття – це, так би мовити,
"рівняння" між лівою і правою частинами, де перша є та, яку пояснюють, а друга – та, за допомогою якої
пояснюють. Причому, ліву частину представляє лема, яка складається з вокабули (заголовне слово) та
граматичної і фонетичної інформації про слово. У правій частині представлена експлікація семантики
вокабули за допомогою перекладних еквівалентів, семантичних відношень між термінами [13; 115; 146].
Отже, беручи до уваги вищезазначену інформацію, запропонуємо схему словникової статті
англійського двомовного термінологічного тематичного словника. Базові зони інформації:
Зона 1. Вхідний термін (англійська лексема). 1.1. Ідентифікаційний номер. Кожен термін повинен
мати свій порядковий номер, що пропонуватиме алфавітні покажчики відповідних українських
еквівалентів, а також англійських термінів за чисто алфавітним принципом. 1.2. Загальна форма терміна.
1.3. Фонетична інформація (наголос). 1.4. Необхідна граматична інформація (частина мови).
Зона 2. Наукова дефініція вхідного терміна (англійська мова). Дефініція терміна має вказувати лише
на ті вагомі ознаки, які виділяють відповідний термін у його терміносфері.
Зона 3. Перекладні еквіваленти (українська лексема). Перекладні еквіваленти повинні бути точними і
вмотивованими.
Зона 4. Словосполучення із вхідним терміном та їх перекладні еквіваленти. Словосполучення з
вихідним терміном розташовуються за алфавітом.
Зона 5. Відсилки, які показують базові зовнішні семантичні зв’язки вхідного терміна. 5.1. Синоніми.
5.2. Антоніми.
Таким чином, наведемо приклад словникової статті англійського двомовного термінологічного
тематичного словника: lactation [lac`tation] n. the period during which young are nourished with milk from
the mother’s mammary glands; лактація, період годування молоком => suckling
advanced ~ пізня лактація
completed ~ завершена лактація
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heavy ~ підсилена лактація
Висновки та перспективи подальших досліджень. Можна зробити висновок, що тематичні
термінологічні словники вважаються не просто переліком лексичних одиниць певної професійної галузі
знання, а цілісна лінгвістична модель, яка сприяє класифікації, зберігання та передачі фахової
інформації. Перспективою подальших розвідок може стати подальша робота над словником такого типу
всієї англійської фахової мови тваринництва, спираючись на вищезазначену концепцію та беручи до
уваги лексикографічні вимоги, потреби стандартизації, унормування та систематизацію лексичного
складу відповідної фахової мови.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.

Вискушенко С. А. Фахова мова тваринництва : лінгвокогнітивний і комунікативно-функціональний аспекти
(на матеріалі британського варіанта англійської мови) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук :
спец. 10.02.04 / С. А. Вискушенко. – Херсон, 2012. – 267 с.
2. Вискушенко С. А. Загальні особливості двомовного термінологічного словника-тезаурусу (на матеріалі
англійської фахової мови тваринництва) / С. А. Вискушенко // Мовні і концептуальні картини світу : [зб.
наук. праць]. – Київ : ''Київський університет'', 2010. – Вип. 32. – С. 105–110.
3. Головин Б. Н. Лингвистические основы учения о терминах / Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин. – М. : ''Высшая
школа'', 1987. – 104 с.
4. Герд А. С. Прикладная лингвистика / А. С. Герд. – СПб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2005. – 268 с.
5. Кудашев И. С. Проектирование переводческих словарей специальной лексики / И. С. Кудашев. – Helsinki :
Helsinki University Print, 2007. – 443 с.
6. Дубичинский В. В. Теоретическая и практическая лексикография / В. В. Дубичинский. – Вена-Харьков :
Wiener Slawisticher Almanach, 1998. – 160 с.
7. Демська О. М. Вступ до лексикографії : [навчальний посібник] / О. М. Демська. – К. : Вид. дім ''КиєвоМогилянська академія'', 2010. – 266 с.
8. Гринев С. В. Введение в терминологическую лексикографию : [учебное пособие] / С. В. Гринев. – М. :
МГУ, 1986. – 102 с.
9. Roberts R. P. Methods of Bilingual Dictionary-Making: the Canadian Experience / R. P. Roberts // Proceedings of
the Fifth International Symposium on Lexicography May 3-5, 1990. – Tubingen : Niemeyer, 1992. – P. 91–115.
10. Zgusta L. Manual of Lexicography / L. Zgusta. – The Hague : Prague Academia, 1971. – 360 p.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1.

Vyskushenko S. A. Fakhova mova tvarynnytstva : linhvokohnityvnyi i komunikatyvno-funktsionalnyi aspekty (na
materiali brytanskoho varianta anhliiskoi movy) [Animal Husbandry Language for Specific Purposes : Cognitivelinguistic and Communicative-functional Aspects (based on the British Varientof the English Language)] : dys. na
zdobuttia nauk. stupenia kand. filol. nauk : spets. 10.02.04 / S. A. Vyskushenko. – Kherson, 2012. – 267 s.
2. Vyskushenko S. A. Zahal'ni osoblyvosti dvomovnoho terminolohichnoho slovnyka-tezaurusu (na materiali
anhliiskoi fakhovoi movy tvarynnytstva) [General Peculiarities of the Bilingual Terminological Thesaurus
Compiling (Based on the English Animal Husbandry Professional Language)] / S. A. Vyskushenko // Movni i
kontseptualni kartyny svitu [Linguistic and Conceptual Worldviews] : [zb. nauk. prats']. – Kyiv : ''Kyivs'kyi
universytet'', 2010. – Vyp. 32. – S. 105–110.
3. Holovin B. N. Linhvisticheskie osnovy ucheniia o terminakh [Linguistic Fundamentals of Terminology] /
B. N. Holovin, R. Yu. Kobrin. – M. : ''Vysshaia shkola'', 1987. – 104 s.
4. Herd A. S. Prikladnaia linhvistika [Applied Linguistics] / A. S. Herd. – SPb. : Izd-vo S.-Piterburhskoho un-ta,
2005. – 268 s.
5. Kudashev I. S. Proektyrovanie perevodcheskikh slovarei spetsial'noi leksiki [Designing LSP Dictionaries for
Translators] / I. S. Kudashev. – Helsinki : Helsinki University Print, 2007. – 443 s.
6. Dubichynskii V. V. Teoretycheskaia i prakticheskaia leksikohrafiia [Theoretic and Applied Lexicography] /
V. V. Dubichynskii. – Vena-Kharkov : Wiener Slawisticher Almanach, 1998. – 160 s.
7. Demska O. M. Vstup do leksykohrafii [Introduction to Lexicography] : [navchal'nyi posibnyk] / O. M. Demska. –
K. : Vyd. dim ''Kyievo-Mohylianska akademiia'', 2010. – 266 s.
8. Hrinev S. V. Vvedenie v terminolohycheskuiu leksikohrafiiu [Introduction to Terminological Lexicography] :
[uchebnoie posobie] / S. V. Hrinev. – M. : MHU, 1986. – 102 s.
9. Roberts R. P. Methods of Bilingual Dictionary-Making: the Canadian Experience / R. P. Roberts // Proceedings of
the Fifth International Symposium on Lexicography May 3-5, 1990. – Tubingen : Niemeyer, 1992. – P. 91–115.
10. Zgusta L. Manual of Lexicography / L. Zgusta. – The Hague : Prague Academia, 1971. – 360 p.

Выскушенко С. А. Лексикографические принципы построения двуязычного терминологического
тематического словаря профессионального языка животноводства.
Статья посвящена исследованию теории разработки двуязычного терминологического тематического
словаря. Особое внимание уделяется обобщению и систематизации существующих главных подходов
современной лингвистики к изучению принципов составления двуязычных терминологических
тематических словарей. В работе рассмотрены общие отличительный особенности двуязычного
терминологического тематического словаря и установлены его недостатки.
56

Філологічні науки. Випуск 1 (87).

Ключевые слова: лексикография, двуязычный терминологический словарь, тематический словарь,
лексикографическая концепция, макроструктура, микроструктура.
Vyskushenko S. A. Lexicographic Principles of the Animal Husbandry Bilingual Terminological Thematic
Dictionary Compiling.
The given article is devoted to the research on the theory of the bilingual terminological thematic dictionarymaking. The main tendencies of contemporary lexicography are outlined. The special attention is drawn to the
generalization and systematization of the major modern linguistic approaches to the bilingual terminological
thematic dictionary compiling. The article highlights the information about the formation and development of
the fundamental conception on the bilingual terminological thematic dictionary-making. The number of
scientific views about the most important steps and principles on the dictionary compiling is analyzed. The paper
focuses on the definition of the major notion of the research, namely the "lexicographic conception". The
significant regard is paid to the main points by which the terminological thematic dictionary is determined.
Difficulties and problems in the bilingual terminological dictionary-making are enumerated. The particular
attention is paid to their solutions. The structural components of the bilingual terminological thematic dictionary
are described. In particular, general peculiarities and distinctive characteristics of the macro as well as
microstructures are under analysis. The results of the research can serve as the theoretical and practical basis
for further study of the bilingual terminological thematic dictionaries.
Key words: lexicography, bilingual terminological dictionary, thematic dictionary, lexicographic conception,
macrostructure, microstructure.
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КРИТИЧНИЙ ДИСКУРС МЕТАДРАМИ ВАРВАРИ ЧЕРЕДНИЧЕНКО "АРТИСТКА БЕЗ РОЛІВ"
Концепція метадрами активно розвивається у сучасній світовій гуманістиці й починає входити в
методологічний обіг українського літературознавства. У статті доведено актуальність застосування
метадраматичного аналізу щодо творчості Варвари Чередниченко. Визначено, що п'єса "Артистка без
ролів" завдяки жанровій формі драми-дискусії репрезентує конфлікт між ключовими концепціями
театру 20-х років ХХ століття. Полеміки, що розгоряються між персонажами і є художнім
відображенням реальних культурно-естетичних зіткнень, формують метадраматичний дискурс твору.
Ключові слова: метадрама, драма-дискусія, театр корифеїв, європейська драма, пролетарський театр.
Постановка проблеми. Історія драматургії засвідчує, що у перехідні періоди драматичні тексти
нерідко перетворюються на простір осмислення шляхів розвитку мистецтва і, насамперед, театру.
Експериментальні шукання, заперечення традицій та гостра потреба оновлення естетичних координат
стають як складник комунікативного дискурсу персонажів, так і основою драматичного конфлікту.
Закономірною на таких етапах є затребуваність метадраматичних форм. Теорія метадрами активно
розвивається у сучасному літературознавстві, базуючись на дослідженнях Ліонеля Ейбла,
Річарда Хорнбі, Карен Февеґ-Маркс, Славомира Свьонтки та інших, а в українському літературознавстві
почасти представлена студіями Олени Бондаревої, Оксани Когут, Наталії Малютіної, Євгена Васильєва.
Метадрамою прийнято вважати особливий тип п’єс, поетика яких спрямована на саморефлексію природи
театру, що незмінно призводить до подвоєння сценічної умовності, використання низки художніх
прийомів на кшталт п’єса в п’єсі, репетиція в п’єсі, роль в ролі тощо. Одним з основних прийомів
метадрами є критика театру. Приклади її реалізації у кінці ХІХ – початку ХХ століття наявні у творах
Михайла
Старицького
("Талан"),
Івана Карпенка-Карого
("Суєта",
"Житейське
море"),
Антіна Крушельницького ("Артистка"), які об’єднує спільна проблематика: конфлікт пріоритетів
українського театру з його проєвропейським, проросійським, національним; класичним та модерним
векторами. Після революції 1917 року цей спектр розширився під ідеологічним впливом, який орієнтував
драматургів на виключність класових питань у художньому тексті.
20-ті роки ХХ століття відзначились низкою знакових дискусій навколо домінуючих ідейнокультурних концепцій. Окрім загальновідомої літературної дискусії 1925–27 рр. слід згадати публічний
диспут в Харкові 1922 р., дніпропетровський диспут "Криза театру" 1926 р., а також Всеукраїнський
театральний диспут 1927 р., на яких формувалась концепція пролетарського театру. Театральний
рецензент Йона Шевченко наголошував, що "за останні роки шляхи українського театру можна уявити
не так шляхами, як бездоріжжям" [1: 73]. Художнім інваріантом подібних дискусій стала п’єса Варвари
Чередниченко "Артистка без ролів", опублікована в журналі "Червоний шлях" 1923 р.
Метою цієї статті є аналіз театрального-критичного дискурсу як чинника метадраматичної поетики
п’єси Варвари Чередниченко "Актриса без ролів".
Виклад основного матеріалу. Варвара Чередниченко як літератор активно проявила себе в 20-40-х
рр. ХХ ст. Її прозовий доробок привернув увагу нечисленних літературознавців, однак звертання
письменниці до драматургії залишилось на маргінесах наукових студій. З молодих років
Варвара Чередниченко зарекомендувала себе талановитою вчителькою, організатором просвітянського
руху. У її ранніх посібниках варта уваги стаття "Народний театр, музика та співи", яка засвідчує інтерес
авторки до культури та театру зокрема. У вирі дискусійних двадцятих років своїх однодумців вона
знайшла в письменницькій організації "Плуг", до програмних засад якої входила пріоритетна робота з
творчою молоддю. У руслі "революційного просвітництва", притаманного цій літературній платформі, і
працювала Варвара Чередниченко, орієнтуючись на художню стратегію масової літератури, відтак "вся
творчість письменниці цього періоду пройнята громадськими мотивами" [2: 4]. Доробок авторки
репрезентує цілу галерею історичних постатей, на що вказують дослідники Тетяна Буженко, Олександр
Галич, Наталія Зайдлер, Наталія Ковальчук, Олена Логвиненко, Олекса Мишанич, Федір Сарана, Микола
Сиротюк та ін. Варто додати, що Варвара Чередниченко цікавилася розмаїтими шуканнями
національного мистецтва, про що дізнаємось, зокрема, з хроніки журналу "Червоний шлях" (1924), у
якому згадується її доповідь на тему "Експресіонізм і його місце в системі панфутуризму", що була
зачитана в Асоціації комункультівців (панфутристів) [3: 26].
Cвоєю п’єсою "Артистка без ролів" Варвара Чередниченко репрезентує інтелектуальний тип "п’єсидискусії". За дослідницею Анною Трутнєвою, експериментальна "п’єса-дискусія" – це самостійний жанр
© Вісич О. А., 2018
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"нової драми", що сформувався в драматургії Бернарда Шоу середнього періоду творчості. До основних
складників "поетики жанру п’єса-дискусія відноситься сюжетотвірна полеміка; побудований на зіткненні
ідей конфлікт; ослаблення зовнішньої дії і посилення "дії-роздуму"; відсутність жорстких бінарних
опозицій в системі образів; розширення хронотопу; використання прийому ретроспекції; відкритий
фінал; парадоксальність; жанрова дифузія" [4: 193]. Герої драми-дискусії зазвичай виступають носіями
певних тез, ідейних позицій. Як правило, у таких творах основну увагу драматург приділяє протиборству
точок зору, зосереджується на суперечках персонажів, що торкаються філософсько-моральних проблем.
У драматичному творі "Артистка без ролів" відображено цілий спектр театральних напрямів початку
ХХ століття: театр корифеїв (у творі названий "демократичним побутовим українським театром"),
модерний український театр, київські символісти, футуристи, побутово-етнографічні трупи,
пролетарський театр. У п’єсі цілком достовірно потрактовано конфлікт театральних поколінь, а головне
– вектори домінантних драматургічних методів епохи, відтак її слід вважати яскравим зразком реалізації
критичного дискурсу в метадрамі. Як зауважує Раша Давуд, драматичні персонажі, коментуючи
літературні та театральні проблеми, кидають виклик театральній практиці в цілому, спрямовуючи свою
критику на театр, що потребує реформування [5].
У центрі драми "Артистка без ролів" перебуває акторська династія, зачинателем якої є Кирило
Петрович Колесницький – "славнозвісний ветеран українського театру", колишній актор і драматург на
заслуженому відпочинку, який любить свою професію і пишається нею. Герой уособлює покоління
театру корифеїв з відповідною мистецькою парадигмою. Його образу притаманна певна пафосність,
поетичність, яку сам герой пояснює "психологією старого артиста", що "складається з уривків,
пережитих за артистичну працю ролів" [6: 45]. Вперше перед читачем герой постає в затишному
інтелігентному помешканні, проте навіть за побутовими справами він залишається екс-актором, і про це
говорить виконання ним арії з опери "Запорожець за Дунаєм" під час розпалювання пічки. Хоча Кирило
Петрович користується безсумнівним авторитетом у своїй артистичній родині, це не заважає і йому, і
оточенню визнавати, що театр його покоління мертвий, "музейний".
Зять Колесницького Роман, чоловік молодшої доньки Лариси, – також театрал, "артист не просто
українського, а європейсько-українського театру!" [6: 47]. В очах Кирила Петровича Роман у театрі
виконує почесну місію: "несе на своїх плечах справу величезної національної відповідальності:
перетворює побутовий театр, що був, так би мовити, для хатнього вжитку. У нього йдуть п’єси
Мольєра, Гавтмана, Лесінга, Ібсена…" [6: 50]. Об’єднує представників двох поколінь переконання, що
постреволюційна доба стала періодом руйнації того, чого досягли в українському театральному
мистецтві батьки і діди. Вони ностальгійно згадують ті часи, коли зали були переповнені глядачами,
здатними високо оцінити працю артистів, а сам театр був трибуною розмаїтих актуальних ідей.
Роман усвідомлює вкрай важкий діагноз тогочасного театру, трагічно констатуючи: "Український
театр гине…" [6: 59]. І цей факт є дуже болісним для "артиста-громадянина". У ході розгортання
сюжету стає зрозумілим, що, прикриваючись комерційними спекуляціями, Роман підпільно вів
антибільшовицьку роботу, за що переслідувався, а після несподіваного обшуку був оголошений
отаманом повстанців, заарештований разом зі всією сім’єю та згодом розстріляний.
Відтак Роман є представником театральної інтелігенції модерної доби, що, як випливає з дискусій у
творі, у пошуках власного голосу на європейській арені залишилась незрозумілою масовій публіці. З
боку пролетарських митців, які тільки розпочинали формування власної концепції сцени, апологети
європейських здобутків піддавались нищівній критиці за орієнтацію на театр, що переживав власну
кризу, за так звану "буржуазацію" театру, яка відбувалась водночас з його європеїзацію.
Певний час стратегії модернізації українського театру за рахунок перекладних п’єс дотримувалась і
старша донька Колесницького Алла, яка також була актрисою, однак покинула сцену, подалась у
комуністки і тепер задіяна у "постановках" зовсім іншого характеру. Алла – культова фігура в сім’ї,
жагуча, бурхлива, здатна весь світ запалити своїм темпераментом, її ідеалізує батько, кохання до неї
приховує і від інших, і від себе самого Роман. Те, що вона пішла зі сцени, рідні розцінюють як
непоправну втрату вітчизняного театру. У ній Роман колись вбачав непересічний хист, який дозволив би
"стати нашою Заньковецькою", потенціал російської королеви сцени Комісаржевської, а виконані нею
ролі давали підстави прирівнювати кохану до європейської знаменитості: "…ви б дали нам українську
Дузе1 наших часів!" [6: 59]. Власне, вже поява Алли у п’єсі має певний театральний відбиток. Вона
повертається у новому образі – зачіскою схожа на "хлопця сорвиголову", хоч себе вона іронічно
ідентифікує "поважною старою дівчиною". Асоціативно вигляд Алли Роману нагадує "комуністкуелегантку" і разом з тим "англійську леді" з "фешенебельних салонів Лондону".
1

Елеонора Дузе (1858–1924) – італійська актриса, яка прославилась своїми ролями у модерних творах та численними
гастролями, ставши ланкою, котра пов’язувала сучасність з середньовічною комедією дель арте, за що отримала найвищі оцінки від
впливових авторитетів театральної справи.
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Приховуючи на початку свої політичні переконання, Алла завуальовано описує свій новий статус,
використовуючи театральну лексику, завдяки чому текст п’єси набуває специфічної багатозначності.
Так, комуністичну партію героїня називає "величезною трупою", керманичем якої є "найсуворіший
режисер" – Ленін. Сама ж Алла претендує в ній на "головні жіночі ролі". З відстані часу в цих кодах
прочитуються саркастичні сенси і водночас відлуння метафоричної концепції "Theatrum Mundi".
Змістовим складником персонажу Алли є образ "артистка без ролів", винесений у назву п’єси, його ж
героїня використовує на означення власного вибору на користь діяльності культуртрегера.
Відмовившись від театру, вона у своїй самореалізації комісара-функціонера зберігає виробничу модель
актора-виконавця: входить у роль, занурюючись у життя робітничого класу, та проголошує чужі тексти,
перетворившись у рупор тогочасної панівної ідеології.
Полеміки, що розгортаються між Аллою та іншими членами родини Колесницьких, є художнім
відображенням реальних зіткнень культурно-естетичних матриць на початку ХХ століття. Вбачаючи у
старому українському театрі руїну, критикуючи захоплення європейським театром, Алла переконана, що
вкрай необхідною є зміна його функцій у суспільстві. Її позиція цілком суголосна міркуванням
театрознавця Якова Мамонтова, який так фіксував цей етап шукання орієнтирів: "…наша театральна
"європеїзація" ледве виходила з пелюшок, а над нею вже грізним momento mori висіло питання: та чи
потрібний для нашого життя (військовий комунізм, горожанська війна, голод і т. п.) так званий
європейський репертуар зо всім його буржуазним антуражем?" [7: 234]. У пореволюційну добу, на
думку героїні, театр хоч і стає анахронізмом, але може зайняти "відповідно-почесне місце в музеї
вселюдської культури" [6: 51]. Його призначенням стає ілюстративність, у живому суспільстві він лише
"наочне приладдя" певних дисциплін, очевидно, передусім марксистсько-ленінського вчення. Її вердикт
зводиться до лаконічної формули: український демократичний театр "треба зробити… класовим,
пролетарським" [6: 52].
Метадраматична функція притаманна як головним, так і другорядним персонажам в п’єсі Варвари
Чередниченко "Артистка без ролів". Позицію Алли підтримує її незмінний супутник і друг молодості
актор Довгань. Свою зніяковілість у певних ситуаціях він завжди пояснює професійно: "…в цій дії я
зовсім-таки не знаю своєї ролі" [6: 46]. Алла також підкреслює його життєву дезорієнтацію, постійне
очікування підказки. Будучи переконаною комуністкою, героїня бере на себе своєрідну місію "суфлера",
який впливав на ідеологічні орієнтири Довганя. Знаковими є те, як у кінці п’єси незграбний артист
звертається з проханням "просуфльорувати" йому, коли бракує слів. Свою акторську діяльність він
розпочав ще разом з Колесницьким-старшим, тоді ж, очевидно, прославився виконанням ролі "веселого
хорошого Гершка" (йдеться про роль фактора-єврея Гершка Маюфеса у виставі "Сто тисяч"
Івана Карпенка-Карого). Відтак упродовж п’єси в колі театралів Довганя називають виключно ім’ям
зіграного ним персонажа. Його відхід від сценічного ремесла засмучує старого актора Колесницького,
який певен, що Довгань наділений неабиякими комедійними здібностями. Натомість Алла вважає, що у
переносному сенсі він зробив кар’єру, гідну захоплення, оскільки став статистом "у величезній трупі під
владою найсуворішого режисера", де ставлять п’єси виключно високодраматичного змісту. У наскрізній
дискусії, наявній у п’єсі, Довгань, як і Алла, не приховує свого революційно-зневажливого ставлення до
колишніх побратимів з акторського цеху, вбачаючи в них лише "манекенів старої епохи", час якої
завершився. Натомість розвиток подій у творі попри авторську волю доводить, що реформатори
українського театру в особі Алли та її прихильників перетворюються на маріонеток комуністичної
системи.
Центром інтер’єру квартири Колесницьких є портрет Шевченка, який Кирило Петрович отримав у
дарунок від громади на тридцятирічний ювілей письменницької та артистичної діяльності. Картина
оточена сьома вінками, що стали пам’ятками про віхи сімейної театральної слави ("сім артистичних
драм"). Кожен з них пов’язаний з якимось сценічним тріумфом членів родини: один вінок – за виконання
Колесницьким у Петербурзі ролі Возного у "Наталці Полтавці" Котляревського, другий – за роль
Софрона Жмудя (п’єса Петра Ніщинського "Про козака Софрона"), третій – дружини Петра Кириловича
– за роль "Наймички" в однойменному творі Тараса Шевченка, там же – відзнака Лариси за роль Нори з
п’єси Генріка Ібсена "Ляльковий будинок", а також інші вінки, якими вітали успіх на сцені Романа і
Алли.
Найбільш драматичний за асоціативною енергетикою в цій композиції є вінок, отриманий за виставу
"Великий молох" за Володимиром Винниченком: у ньому Лариса грала роль "пушистої самочки" (Лесі) і
страшенно ревнувала Романа до Алли, які втілювали на сцені пристрасть між персонажами Зіньком і
Катрею. Стосунки d цій п’єсі Винниченка є схемою любовного трикутника, пережитого персонажами
Чередниченко і в житті. За сюжетом Винниченкової драми, головний герой Зінько Чупруненко схильний
"до життя бурхливого, революційного, сповненого ризику й повноти відчуттів" [8: 168], що
максимально реалізовується у зв’язку з Катрею. Саме після цієї вистави відбулись кардинальні зміни у
сім’ї Колесницьких: Алла отримала вінок за образ Катрі, а Лариса – Романа, який вибрав наречену як
свій "рятунок", втікаючи від пристрасті до її талановитої сестри. Завдяки подвоєнню театральної
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умовності згадана вистава "Великий молох" сприяє художньому увиразненню любовного конфлікту.
Відтак символічна композиція у квартирі Колесницьких реалізує кілька метадраматичних функцій, які
полягають насамперед в актуалізації сценічного репертуару, у якому було задіяно всі покоління династії,
а також в розширенні театрального інтертексту, коди якого набувають місткого значення для створення
нового драматичного простору.
Висновки. Таким чином, у п’єсі Варвари Чередниченко метадрама реалізується на кількох рівнях.
Засадничим рівнем слід вважати використання жанрового інваріанту драми-дискусії, побудованої на
актуальному конфлікті театральних концепцій пореволюційної доби. На персонажному рівні метадрама
сфокусована на позиціях трьох головних персонажів, які є апологетами фундаментальних напрямків
історії театрального розвитку першої третини ХХ століття: корифеї (Кирило Петрович), модерністи
(Роман) та пролетарський театр (Алла). У полеміках про стратегії реформування сценічного мистецтва в
Україні проявляться критична функція метадрами, зокрема завдяки апеляції до різноманітних знакових
текстів з репертуару українських театрів.
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Висич А. А. Критический дискурс метадрамы Варвары Чередниченко "Артистка без ролей".
Концепция метадрамы активно развивается в современной мировой гуманистике и начинает входить в
методологический оборот украинского литературоведения. В статье доказано актуальность
применения метадраматичного анализа по творчеству Варвары Чередниченко. Определено, что пьеса
"Артистка без ролей" благодаря жанровой форме драмы-дискуссии представляет конфликт между
ключевыми концепциями театра 20-х годов ХХ века. Полемики, которые разгораются между
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персонажами и являются художественным отражением реальных культурно-эстетических
столкновений, формируют метадраматичний дискурс произведения.
Ключевые слова: метадрама, драма-дискуссия, театр корифеев, европейская драма, пролетарский
театр.
Visych O. A. Critiсal Discourse in Metadrama "Actress without Roles" by Varvara Cherednychenko.
The history of drama shows that in transitional periods dramatic texts often turn into a space for analyzing of
the ways of art development and, above all, the theater. Experiments, denial of traditions, and the acute need to
update aesthetic coordinates become an integral part of the communicative discourse of characters, as well as
the basis of dramatic conflict. Legitimate at such stages is the demand for metadramatic forms. The theory of
metadrama actively develops in modern literary criticism, based on the studies of Lionel Able, Richard Hornby,
Karen Viweg-Marks, Slavomir Sviontka and others, while in Ukrainian literary studies partly represented by
studies of Olena Bondareva, Oksana Kohut, Natalia Malyutina, and Yevhen Vasiliev. Metadrama is considered
to be a special type of plays, which poetics is aimed at self-reflection of the nature of the theater. One of the key
techniques of metadrama is the critics of theater. The purpose of the article is to analyze theatrical-critical
discourse as a factor in metadramatic poetics of Varvara Cherednychenko's "Actress without Roles".
It is proved that the metadrama is realized at several levels of the play. The basic level should be considered the
use of drama-discussion genre, built on the actual conflict of theatrical concepts of the post-revolutionary era.
At the character level, the metadrama focuses on the positions of the three main characters that are apologists to
the fundamental trends in the history of the theater: сoryphaeus (Kyrylo Petrovich), Modernists (Roman), and
the proletarian theater (Alla). The critical function of metadrama is manifested in polemics about strategies for
reforming stage art in Ukraine, in particular due to appeal to various iconic texts from the repertoire of
Ukrainian theaters.
Key words: metadrama, drama-discussion, сoryphaeus theater, European drama, proletarian theater.
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ПЕРСУАЗИВНА VS МАНІПУЛЯТИВНА ФУНКЦІЇ МЕТА КОМУНІКАЦІЇ
У статті розглянуто підходи до класифікації метакомунікативних функцій; з’ясовано роль
регулятивної функції в контексті метакомунікації й маніпуляції. Звертається особлива увага на
розмежування понять "вплив", "переконування (персуазивність)" та "маніпуляція". Продемонстровано
вживання метакомунікативів в персуазивних та маніпулятивних ситуаціях, на основі чого доводиться
правомірність твердження про використання метакомунікації як інструменту маніпуляції в інтеракції
сьогодення.
Ключові слова: комунікація, метакомунікація, регулятивна функція, вплив, переконування
(персуазивність), маніпуляція.
Постановка проблеми. Функції метакомунікації описуються в науковій літературі досить
суперечливо, що не дивно з огляду на протиріччя у розумінні самого феномену метакомунікації, яка,
загалом, представляє собою процес організації й управління динамікою інтеракції за допомогою мовних
засобів (метакомунікативних одиниць чи, просто, метакомунікативів), що характеризуються високим
ступенем конвенційності [1]. Якщо основна функція комунікації полягає у забезпеченні мовленнєвого
спілкування, обміні інформацією та встановленні порозуміння між комунікантами, то основну функцію
метакомунікації визначають як відновлення й профілактична підтримка згоди між партнерами з
комунікації [2]. За детальнішого аналізу функціонального аспекту метакомунікації, з одного боку,
виділяються: регулятивна, організуюча, структуруюча, характеризуюча, оцінювальна, пояснювальна,
уточнювальна, експресивна, констатувальна, спонукальна і коректуюча функції, функція перевірки
розуміння; функція керування змістовою стороною мовленнєвого спілкування (включаючи керування
змістом висловлення / діалогу, окреслення його меж, обумовлення його тематики, його підтримка /
повернення в певне тематичне русло, усунення перешкод у спілкуванні) та функція конкретизації й
підсилення інтенції всього висловлення [див. 2 та ін.]. З іншого – зазначається, що метакомунікативи
вживаються як коментарі, пояснення, констатації й оцінки комунікативних повідомлень та направлені на
експлікацію імпліцитного смислу. Усе ж, незалежно від підходу до класифікації функцій, традиційно
завданням і призначенням метакомунікативів є розпочати, продовжити чи перервати комунікативну
взаємодію, перевірити, чи працює канал зв'язку, привернути увагу співбесідника, переконатися, що він
слухає уважно, оцінити, уточнити та покращити комунікацію [див. 1; 2 та ін.]. Метою цієї статті є
довести можливість вживання метакомунікативів у маніпулятивних цілях у сучасній інтеракції, що
передбачає розв’язання наступних завдань: порівняти регулятивну функцію метакомунікації та
регулятивну функцію маніпуляції; розмежувати поняття "вплив" – "переконування" – "маніпуляція";
порівняти вживання метакомунікативів у персуазивному та маніпулятивному контекстах.
Виклад основного матеріалу. Регулятивна діяльність, що актуалізується в діалогічному дискурсі, є
скоординованим процесом впливу партнерів один на одного, це система, що включає цілу низку
регулятивних мовленнєвих дій, які отримують різне мовне оформлення – від окремих словоформ до
висловлень, які організовують, координують, стимулюють і контролюють мовленнєву взаємодію [1].
Регулятивна діяльність, що здійснюється за допомогою метакомунікативів, визначається параметрами
соціального контексту, національно-культурною й гендерною приналежністю суб’єктів комунікації,
типом актуалізованого діалогічного дискурсу і направлена на:

регламентацію соціальних й індивідуально-особистісних відносин між комунікантами, на
випрацювання спільної платформи поточної мовленнєвої взаємодії, найбільш ефективної з огляду на
реалізацію цілей і завдань учасників спілкування (контактовстановлювальна функція). Регулятивна
діяльність на етапі встановлення контакту може носити як кооперативний, так і некооперативний
характер у залежності від цілей учасників спілкування та стратегій, обраних для їх здійснення. Таким
чином встановлюється соціально-етикетний та, за рахунок впливу на емоційну тональність інтеракції,
психологічний контакти, що сприяє сприйняттю інформації у тій тональності й регістрі, які найбільше
відповідають запланованому іллокутивному ефекту; чиниться вплив на інтенції партнера по комунікації,
модифікуючи їх згідно з метою мовця, як наслідок, відбувається іллокутивно-інтенційна регуляція
діалогічного дискурсу;

здійснення керування комунікативною активністю співбесідника, регулювання тематичним й
емоційним / емотивним компонентом комунікативної ситуації, модифікацію міжособистісних стосунків
учасників спілкування (контактопідтримувальна функція). Мовець на етапі підтримування контакту
© Гнезділова Я. В., 2018
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інформує співрозмовника про ступінь своєї зацікавленості у розвитку інтеракції / про відсутність в
інтеракції психологічного контакту, що призводить до зміни теми взаємодії, стимулює або стримує його
комунікативну активність, фокусує розумову й комунікативну активність співрозмовника на окремих
епізодах розмови, тобто може впливати на думку й переконання співбесідника, здійснює, таким чином,
регулятивні дії іллокутивно-інтенційного й тематичного характеру, що направляють розумову й
комунікативну активність співрозмовника в певне русло;

закладення соціальної й емоційної платформи майбутніх інтеракції, підведення підсумків
розмови, уточнення змісту досягнутих угод, закріплення факту їхнього досягнення у свідомості партнера
комунікації (контакторозмикальна функція) [1].
До основних функцій маніпуляції в умовах сучасних соціальних відношень поряд з світоглядною та
прагматичною відноситься також і регулятивна, за рахунок якої, паралельно з забезпеченням виконання
цільових установок маніпулятора, відбувається керування діями комунікантів у рамках існуючого
характеру соціальних зв’язків, знімається конфліктність при зіткненні приватних і суспільних інтересів,
формуються соціальні ролі і відношення. Попри те, що регулятивна функція і в метакомунікації, і в
маніпуляції відповідає за регуляцію інтеракції, метакомунікативна й маніпулятивна регулятивна
діяльність відрізняється цілями й інтенціями мовця, а запланованість іллокутивного ефекту чи вплив на
розумову й комунікативну активність співрозмовника в умовах метакомунікації, як правило, не носить
маніпулятивного характеру. Однак, якщо мовець удається до метакомунікативних "контактних" кліше
для здійснення своєї прихованої мети, то метакомунікація перетворюється на ефективний інструмент
маніпуляції.
Перед тим, як перейдемо до аналізу випадків, коли метакомунікації виступає засобом маніпуляції,
розглянемо спершу поняття "вплив" – "переконування" – "маніпуляція", адже маніпуляція часто
розглядається в контексті таких понять, як: сугестивний / мовленнєвий / персуазивний вплив,
персуазивний дискурс / комунікація, навіювання, нейролінгвістичне програмування (НЛП), гіпноз,
зомбування тощо. Паралельно з розробкою теорії мистецтва впливу, досліджується зв’язок
персуазивності й емоцій (як спланованими, так і спонтанними), зокрема страхом і провиною [3: 59–60;
4: 146–162]; вибір між раціональним й емоційним закликом [4: 146–162]; евристична модель
переконування [4: 230–257]. При цьому, відмінність маніпуляції від інших способів впливу полягає у
тому, що маніпуляція, окрім явного й відкритого мотиву, має приховану причину, розрахунок, підтекст.
Вплив – це використання сили / влади, престижу, знань чи вмінь для просування своїх інтересів за
допомогою таких тактик, як: зворотно-поступальний рух, зобов’язання, поступка, нестача, влада,
прихильність й узгодженість, вподобання, консенсус, зміна реальності чи фрейминг, політика
тощо [5: 244–292]. Переважно розглядається лише односторонній вплив під час мовленнєвої взаємодії,
що відбувається на інтенційному й операційному рівнях, та вивчаються результати впливу, які
проявляються у деяких змінах в психічних характеристиках чи станах адресата впливу. На інтенційному
рівні мовець вирішує, що він збирається робити з адресатом (як об'єктом); на операційному рівні
виявляється, як це зробити в процесі взаємодії комунікантів [6: 60–61].
У випадку маніпуляції на інтенційному рівні йдеться лише про присвоєння маніпулятором права
вирішувати за адресата, що йому робити, у прагненні вплинути на його цілі. З операційної точки зору
маніпуляція є взаємодією, як і будь-який вплив. Таким чином, вирізняються різні види психологічного
впливу лише в інтенціональному аспекті, тому він приймається в розрахунок, лише коли маніпуляція
називається впливом. Загалом зазначається, що в психологічному аспекті маніпуляцію не можна вважати
впливом, оскільки вона не може бути односторонньою: маніпуляція розгортається як взаємодія, у ході
якої відбувається врахування особливостей адресата [6: 59, 61].
Від мовленнєвого впливу, який за об’єктивних причин мовець у тій чи іншій мірі справляє на слухача,
маніпуляція відрізняється тим, що маніпулятор свідомо і умисно приховує істинну мету свого
мовленнєвого повідомлення, тобто справляє насильний вплив на адресата мовлення, відповідно, на
думку М. Л. Ковшової [7], синонімом мовленнєвої маніпуляції є не мовленнєвий вплив, а мовленнєве
"насилля". Ілюзія самостійно зроблених адресатом висновків створюється, головним чином, у результаті
особливої організації мовлення: ключові моменти імплікуються, подаються в завуальованому вигляді,
суб’єктивна точка зору виражаються у вигляді загальних світоглядних суджень (приказки, афоризми
тощо); повідомлення перенавантажується оцінною лексикою, фразеологізмами, які завдяки своїй
образності створюють наглядність опису і будять емоції. Для того, щоб класифікувати мовленнєвий
вплив як мовленнєве маніпулювання, варто враховувати фактор комунікантів, зокрема особистості
мовців, та унікальність / множинність самих ситуацій мовленнєвого спілкування: один і той же прийом у
різних ситуаціях може мати різні наслідки для свідомості адресата і, таким чином, мати різний
комунікативний статус. Один і той же текст може розглядатися як мовленнєва маніпуляція, тобто
мовленнєве "насилля", а може вважатися тонкою, аллюзійною, віртуозною мовною грою, що приносить
інтелектуальну й естетичну насолоду обом комунікантам. Найбільш схильними до здійснення
мовленнєвого маніпулювання вважаються ЗМІ, особливо публіцистика і та її частина, яка здійснює
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ідеологічну пропаганду і направлена на формування у масовій аудиторії певних смаків, потреб,
переконань, стереотипів свідомості, вигідних маніпулятору [7: 47]. У той же час побутує думка, що
мовленнєву маніпуляцію варто відрізняти від поняття "пропаганди" як особливого типу впливу на
свідомість, оскільки пропаганда є ідеологічним впливом, результати якого мають світоглядний ефект,
перетворюючи ідеології в систему переконань, надбання свідомості кожної окремої людини.
Переконування, як відомо, стояло у витоках сучасних учень про умови і форми ефективної
комунікації – риторики – науки про способи переконання та різноманітні форми мовленнєвого впливу на
аудиторію [8: 23], тобто вплив і мистецтво переконування (чи персуазивність, персуазивний вплив)
безпосередньо стосується того, як змусити когось прагнути робити, реагувати, думати чи вірити таким
чином, яким би хотів мовець [5: 237]. Завданням мовця є переконати слухача погодитися з ним і
можливо діяти згідно цього переконання. Його метою може бути відстояти ідею, змінити / підтримати
думку / поведінку партнера по комунікації [9: 1] чи довести неспроможність когось / чогось, тобто,
переконати в чомусь, закликати (не) здійснювати певні дії [8: 25]. Іншими словами, при переконуванні
необхідно не просто надавати інформацію, а впливати на ставлення, переконання чи дії слухачів [9: 1].
Тому передбачається завчасне обдумування та свідоме продукування повідомлення [8: 25–26], хоча
попереднє планування є необов’язковим [3: 41–42; 9: 1]. Персуазивний вплив застосовується в різних
ситуаціях як у міжособистісному спілкуванні, так і масовій комунікації. На результат переконування
впливають достовірність та надійність інформації, соціальні знання й очікування людей [4: 125],
постановка чітких цілей, побудова зв’язку, спостережливість і гнучкість мовця [5: 238]. Варто зазначити,
що у разі виправдання очікувань слухачів повідомлення сприймається упереджено, як менш
переконливе; і навпаки, у разі не підтвердження очікувань інформація сприймається менш упереджено і
більш переконливо. У випадках, коли повідомлення є / вважається відносно неважливим для реципієнтів,
приманливою й переконливою може стати лише його "привабливість" на основі його фізичних
характеристик, наприклад, зображення, образів, звуків тощо. Отже, надійність джерела залежить від
кількості співпадінь характеристик повідомлення з характеристиками аудиторії [4: 125].
Зазначимо, що персуазивність відрізняється від сугестивності, під якою розуміється прихований
вплив, у першу чергу словесний, що приймається на віру без критичної оцінки, типу навіювання,
виключаючи раціональне начало і спираючись на чуттєво-асоціативні образи свідомості. Сугестивність
вживається для позначення психотерапевтичного впливу в цілях, що реалізується в текстах, створених за
спеціальними канонами і які використовуються для впливу на ціннісну установку особистості /
суспільства, як-от заговори, молитви, заклинання, формули гіпнозу та індивідуальні тексти
психотерапевтичного впливу [8: 26].
Маніпуляція може бути формою переконання. Основна відмінність полягає у тому, що при
переконуванні співрозмовники вільні в тому, чи вірити / діяти, як їм хочеться, чи приймати аргументи
мовця; у той час як при маніпуляції реципієнтам типово відводяться більш пасиві ролі: вони є жертвами
маніпуляції [10: 361]. Іншими словами, розмежування переконування й маніпуляції залежить від того,
наскільки мовленнєвий акт експліцитно подається як аргумент; наскільки проявляються наміри мовця
щодо впливу на судження, рішення та дії аудиторії; чи аудиторія робить висновки самостійно шляхом
рефлексії та обмірковування чи більш автоматично шляхом інтуїтивної когнітивної обробки. У
протиставленні маніпуляції і переконування, останнє є дискурсивною спробою посилення висловлення,
виступає гарантом, що немає контекстуальної підмножини, оскільки коли слухач переконаний у
висловленні, відповідне контекстуальне припущення підсилюється у всіх контекстуальних підмножинах,
в яких висловлення є релевантним. Усе ж, межа між маніпуляцією та переконанням – розмита і
контекстуально-залежна: одними реципієнтами можна маніпулювати через повідомлення, яке може не
мати маніпулятивного ефекту на інших. Крім того, сила маніпулятивного впливу на одних і тих же
реципієнтів може варіювати в залежності від обставин, ментального стану тощо. Багато форм
політичного, комерційного чи релігійного переконування формально може бути етично прийнятним,
люди можуть відчувати, що ними маніпулюють, а такій комунікації можуть присвоювати
маніпулятивний вплив на людей. Головним критерієм тут є те, що люди діють всупереч своїй волі та
інтересам, а маніпуляція виявляється найкращим способом просування інтересів маніпулятора [10: 361].
Повертаючись до ролі метакомунікації в пресуазитивних і маніпулятивних контекстах, розглянемо
два приклади, що є фрагментами зі сценарію до популярного американського кінофільму "Wedding
crashers", в одному з яких метакомунікативи вживаються у регулятивній функції, мають організуючу
природу та забезпечують логічну подачу матеріалу з персуазитивним ефектом на адресата; а у другому –
мають маніпулятивний характер.
(1) JEREMY KLEIN, a Divorce lawyer, early 30s, sits at a desk with a WOMAN, also in her thirties. His
eyes wander to the same hot secretary now walking by his office.
WOMAN: Eight years of marriage all shot to hell.
JEREMY (eyes following the secretary’s ass): Had I known you eight years ago I would have advised you to
avoid the wedding.
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WOMAN: But I do believe in the institution of marriage.
Jeremy’s attention is jolted back to the woman.
JEREMY: Whoa, whoa, whoa! Did you say the "institution?" No, no. The Boston Red Sox are an institution.
Pastrami on rye is an institution. Yr. Rogers is an institution. Marriage is a curse. Our punishment for original
sin.
The woman is taken aback.
JEREMY (continuing): Do you understand the ugliness I see here every day? The sheer torment? The
absolute hell? Just because people like you ... and God bless your innocent heart, really believe in the
''institution'' of marriage!
WOMAN: My parents were happily married.
JEREMY: No. They really weren’t. You think they were. But they really weren’t.
WOMAN: They weren’t?
Jeremy shakes his head.
WOMAN (continuing: beat): Mom did drink ...quite a lot.
JEREMY: Of course she did. They all do. (ushering the woman out). Don’t worry, we’ll go for the jugular.
He shakes her hand and the woman exits. (Wedding crashers)
У першому прикладі наведена розмова юриста Джеремі Клейна та його секретарки, у якій Джеремі
висловлює негативне ставлення до шлюбу, що суперечить загальноприйнятій позитивній оцінці такого
союзу. І ми бачимо, що співрозмовниця розгубилася (The woman is taken aback). Тут не йдеться по
маніпуляцію, адже Джеремі, загалом, байдуже, чи він переконає свою секретарку, чи ні. Але те, що він
вплинув на її світогляд і похитнув її ставлення до шлюбу є безперечним, адже вона почала сумніватися
через метакомунікативне питання-перепит (They weren't?) і погодилася з ним (Mom did drink …quite a lot).
У своєму мовлення Джеремі для підтвердження своєї точки зору використовує метакомукативи типу
Whoa, whoa, whoa! No, no; God bless your innocent heart; Of course; Don’t worry та риторичних питань
(Did you say the "institution"? Do you understand the ugliness I see here every day? The sheer torment? The
absolute hell?), функцією яких є "організувати" мовлення і логічно, переконливо й яскраво презентувати
свої думки.
Перейдемо до розгляду другого прикладу. Якщо коротко змалювати ситуацію, то йдеться про поділ
майна між екс-подружжям; усі втомлені, роздратовані, екс-чоловік і дружина не йдуть на поступки і
лише ображають один одного. Це триває кілька годин поспіль. Юристи Джон і Джеремі вирішили
змінити тактику, зігравши на позитивних для обох спогадах.
(2) JOHN: […] You didn’t always hate each other. There had to be some nice moments, during the courtship,
maybe? Or the wedding?
JEREMY: The wedding had to be fun! You have your families together.
JOHN: You have your decorations. Families coming together. That’s a nice moment. What’d you have to
eat?
WOMAN: Crab cakes.
JEREMY: Are you kidding me? Crab c...how could you not have a good time – eating crab cakes? I love 'em.
Crab cakes, I love crab cakes. They’re phenomenal.
JOHN: And did you have a band? Did you have a band? Good or bad?[…]
JEREMY: Who gives a shit? […] It’s good no matter what. There’s music in the air!
JOHN: That’s true. You got them… playing "Shout" and you hate it.
JEREMY: Yeah.
SINGING TOGETHER: Oh-oh-oh-oh-hey. A little bit softer now. Oh-oh-oh-oh, hey. Shout now, jump up and
shout now.
JEREMY: It’s good time, do you know what I mean?
JOHN: Yeah.
JEREMY: […] Hey, don’t do this for the other person. It’s about saying yes to yourself – and saying yes to
your future.
JOHN: Say yes.
JEREMY: And have some opportunities for yourself. I’m sure you’d love to be free, maybe go out and meet
some Latin guy […]. And how about you? Don’t you want to […] without having to wonder if everyone’s gonna
find out?
JOHN: God, wouldn’t that be sweet? Wouldn’t that be nice? […]
JOHN: All we’re trying to say is, put your swords away for a second. Let’s finish this and let’s move on. […]
WOMAN: […] He can have the miles.
MAN: Nah, sweetie, you take the miles.
JOHN: Great. Great! Let’s sign the paperwork and we are done! (Wedding crashers)
Так, звернувшись до весілля своїх клієнтів, Джон і Джеремі скористалися стереотипністю у
плануванні весіль, угадавши з їжею, музикою, відтворивши атмосферу радості, коли вони співають.
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Говорять швидко, не дозволяючи клієнтам схаменутися. Найбільше використовуються
метакомунікативні питання (Are you kidding me? How could you not have a good time? Do you know what I
mean? Wouldn’t that be sweet? Wouldn’t that be nice? And how about you? Don’t you want to), ствердження
типу That’s a nice moment, It’s about saying yes, I’m sure you’d love to be, підводячи екс-подружжя до того,
щоб вони закінчили все з легким серцем. Адвокати досягають своєї цілі. Таким чином, метакомунікація
проявляється у цьому дискурсі в успішно проведеній комунікації з позитивним результатом (успішна
соціальна взаємодія), а маніпуляція – у досягненні мовцями своєї мети.
Висновки. Незважаючи на традиційне трактуванні метакомунікації як регулятивної діяльності в
контексті встановлення, підтримання та розривання контакту, в умовах сьогодення, коли
відшуковуються все нові засоби впливу, метакомунікація може виконувати й маніпулятивну функцію. У
такому випадку, метакомунікація у її звичному розумінні (як "контактна" мовленнєва поведінка) стає
ширмою для істинних інтенцій маніпулятора. І тут виникає закономірне питання: коли метакомунікація
виконує свої традиційні функції, навіть в умовах впливу на співрозмовника, а коли вона є інструментом
маніпуляції. Таким чином, необхідно розмежовувати суміжні поняття впливу, переконування
(персуазивності) і власне маніпуляції.
Перспективи дослідження зумовлені тим, що воно є внеском у вирішення проблем теорії
мовленнєвої комунікації, теорії дискурсу та теорії мовленнєвих жанрів, пов’язаних із дослідженням
мовленнєвої поведінки комунікантів. На окрему увагу заслуговують мета-маркери, особливість вживання
яких в маніпулятивному дискурсі буде висвітлена у наших подальших працях.
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Гнездилова Я. В. Персуазивная vs манипулятивная функции метакоммуникации.
В статье рассмотрено подходы к классификации метакоммуникативных функций; установлено роль
регулятивной функции в контексте метакоммуникации и манипуляции. Обращается особое внимание на
разграничение понятий "влияние", "убеждение (персуазивность)" и "манипуляция".
Продемонстрировано употребление метакоммуникативов в персуазивных и манипулятивных
ситуациях, на основании чего доказывается правомерность утверждения об использовании
метакоммуникации как инструмента манипуляции в современной интеракции.
Ключевые слова: коммуникация, метакоммуникация, регулятивная функция, влияние, убеждение
(персуазивность), манипуляция.
Gnezdilova Ya. V. Persuasive vs Manipulative Functions of Metacommunication.
The article deals with rather a discursive notion of metacommunication and the functions it plays in verbal
interaction. Verbal communication with the exchange of cognitive meaningful information presupposes the
existence of metacommunication, that is, the use of language means for the regulation of that exchange.
Metacommunication is realized via special language means, e.g., speech stereotypes; it is conventionalized,
ritualized, and dominant here is social and regulative information. Yet, regulative function is also true for
manipulation where its role lies not in the establishing and maintaining contact between the interlocutors, but in
hidden intentions of the speaker and his / her speech actions which make the hearer do what the speaker needs.
Special attention is also paid to the differentiation of such similar notions as 'influence', 'persuasion' and
'manipulation'. Thus, manipulation is not generally viewed as synonymous to psychological influence as it
cannot be unilateral and is realized in interaction only. However, manipulation is stated to be a form of
persuasion (but with passive recipients). The scope of this research focuses on the use of metacommunication in
persuasive and manipulative contexts which is illustrated by the discourse fragments selected from a movie
"Wedding crashers". The results obtained prove that metacommunication can function as a tool of manipulation
and as a perfect 'veil' in situations where one prefers to distract hearer’s attention and conceal his / her true
intentions, yet preserving good relationships and positive emotional feedback from the interlocutor.
Key words: communication, metacommunication, regulating function, influence, persuasion, manipulation.
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МОДИФІКАЦІЯ ЖАНРОВОЇ МАТРИЦІ В ІРОНІЧНОМУ ДЕТЕКТИВІ Н. ДОЛЯК "ШИКАРНЕ
ЖИТТЯ В ВУППЕРТАЛІ"
Стаття присвячена аналізу жанрової модифікації твору Н. Доляк "Шикарне життя в Вупперталі" як
іронічного детективу. Основна увага звертається на шляхи та засоби створення комічного ефекту в
ситуаціях зіставлення української та німецької культур і умов життя обох країн, формування жіночої
суб’єктивності головної героїні, характеротворення другорядних персонажів, міжкультурної взаємодії
тощо. Акцентується введення на роль детектива жінки-аматора, яка й є суб’єктом комічного дискурсу
у творі.
Ключові слова: детектив, жанр, іронічний детектив, оповідач, комічний дискурс.
Постановка проблеми. Незважаючи на майже двохсотлітню історію детективу й неабиякий
читацький попит (за кількістю публікацій він посідає одне з перших місць), твори цього різновиду
залишаються однією з найменш досліджених сфер світового літературознавства. Певною мірою це
зумовлено належністю детективу до масової літератури, хоча, "популярність жанру не може його
компрометувати, так само як не може бути ознакою його досконалості" [1: 138]. Ця тенденція
зберігається навіть попри загальну дослідницьку привабливість детективу як зразка "формульної" (за
Дж. Кавелті) літератури, якій властива стійкість композиційних схем, мінімальна варіабельність сюжету,
стереотипна фабульність. Особливо дискусійною є проблема модифікації жанрової матриці детективу в
сучасній літературі. Бо якщо класичному детективу була властива настанова на логіку, детальне
дослідження ситуацій і осіб, що потрапили в поле зоре нишпорки, інтелектуальні розмірковування
автора й читача над фактами упродовж твору, головний герой – професіонал чи аматор, але обов’язково
ерудована й досвідчена людина, виключення пригодницьких і любовних елементів, то сучасний детектив
посилив розважальні компоненти. Якщо класичний детектив уособлював правосуддя, демонстрував
перемогу справедливості навіть там, де закон опинився безсилим, то детектив у сучасній літературі став
репрезентантом концептуальної картини епохи, в якій змінилися й жанрові очікування читача, пов’язані,
зокрема, з демократичністю, ірраціональністю, іронічністю тексту. У ситуації з сучасним детективом
важлива роль у деконструкції масових стереотипів належить іронії, що дозволяє сконструювати
іронічний детектив як окрему жанрову модифікацію.
Мета статті. Узявши до уваги те, що в основі іронічного детективу лежить жанрова схема детективу
класичного, що сюжет будь-якого детективу, за словами У. Еко, – "це завжди історія догадки" [2],
окреслимо специфіку твору Н. Доляк із точки зору трансформації жанрової матриці й іронічності модусу
оповіді. Такий аспект дослідження є важливим і для з’ясування жанрово-стильової специфіки творчості
Н. Доляк, і в контексті досліджень детективістики загалом.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Досліджень як цього аспекту, так і загалом роману
Н. Доляк "Шикарне життя в Вупперталі" нами не виявлено. Для розуміння ж ґенези, специфіки
детективного жанру і його шляхів розвитку важливими були праці О. Анциферової, Н. Валуєвої,
Т. Гуляк, Ф. А. Джеймс, Т. Кестхейї, Н. Кириленко, В. Разіна, В. Руднєва; усвідомлення основних
підходів до типологізації жанру – Т. Аміряна, С. Жижека, Т. Кестхейї, М. Ліц, М. Норец, Ц. Тодорова;
сприйняття детективу як зразка "формульної" літератури – Дж. Кавелті; формування уявлень про
детектив як джерело знаків національних культур – І. Білозерової, Г. Грілл, Дж. Кавелті, Е. Марголіс,
В. Руднєва; відображення кримінального права у творах художньої літератури – Л. Клебанова. Для
з’ясування провідних ознак іронічного детективу прислужилися студії Ю. Дем’яненко, М. Кронгауза,
В. Леонова, Н. Ніколіної, М. Черняк та інші.
Виклад основного матеріалу. Детектив, сформований в умовах раціоналізму, в добу постмодернізму
з властивими йому деконструкцією і змінністю епістемологічної теорії, подібно іншим жанрам масової
літератури, запропонував новий тип героя, нові форми взаємодії автора й читача, читача й соціуму. Він
продемонстрував здатність як проникати в інші жанрові структури, так і залучати у свою структуру
невластиві йому теми. У результаті – вироблення жанрових модифікацій психологічного, шпіонського,
політичного, поліцейського, герменевтичного, готичного, постмодерністського, кримінального,
"чорного", філософського, фантастичного детективів, ретродективу, низки субжанрів, пов’язаних із
конкретними іменами авторів: конспірологічного (Д. Браун), математичного (Ж. Рубо), археологічного
(Ф. Варгас), латиноамериканського (Х. Л. Борхес, А. Б. Касарес), метафізичного (Ю. Кристева),
прагматично-епілептоїдного (М. Павич) тощо.
© Горбач Н. В., 2018
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Родоначальницею іронічного детективу вважається польська письменниця І. Хмелевська, твори якої
завоювали читацьку популярність у 80-х рр. ХХ ст., хоча ще в 1909 р. з’явився роман француза Г. Леру
"Зачароване крісло", а дещо пізніше іронічні детективи виходили з-під пера угорця Є. Рейто, англійки
Д. Хайєр. Нині ж іронічний детектив є однією із вагомих і важливих галузей масової літератури й
книжкового ринку.
Як зазначає В. Ніколаєнко, вітчизняна дослідниця детективної літератури, "сьогодні в Україні
спостерігається потужна хвиля зацікавленості детективним романом, який переживає друге народження"
[3: 83]. Наслідком цього стала низка детективних творів українських письменників. Зокрема, авторами
іронічних детективів є С. Батурин, М. Бриних, М. Гримич, В. Захабура, Н. та В. Лапікури, Т. Литовченко,
В. Івченко, Ю. Камаєв, М. Марченко, Н. Шаграй та ін. У 2017 р. іронічний детектив "Шикарне життя в
Вупперталі" поповнив і доробок Н. Доляк.
Іронічний детектив, за визначенням Ю. Дем’яненко, – "це феномен масової літератури, різновид
детективу, розслідування в якому описується з гумористичної точки зору, і направлено на розкриття
таємниці; дуже часто такі твори пародіюють штампи детективного роману і будуються за певною чітко
структурованої схемою (формулою)" [4]. Н. Ніколіна окреслює такі ознаки іронічного детективу:
"1) використання в тексті різних засобів комічного; 2) цікавість; 3) звертання до ''перевернутих''
(алогічних) причинно-наслідкових відношень, які можуть лежати в основі побудови фабули й
визначають текстову іронію; 4) тяжіння до елементів побутової комунікації; 5) особлива роль оповідача,
що виступає суб’єктом іронічної оцінки (або самооцінки); 6) ускладнення сюжету додатковими лініями,
перетин яких породжує комізм ситуацій" [5: 158]. Важливими щодо природи іронічного детективу
видаються й спостереження А. Афанасьєва й І. Василенко. Дослідники відзначають, що рідко який
детектив не містить у своїй тканині іронії, але при цьому не всі ці детективи можемо назвати іронічними.
"Мабуть, – зауважують вони, – для чистоти жанру необхідно, щоб іронічно була представлена святая
святих детективу – сама робота сищика. Таке завдання вельми непросте, тому до жанру іронічного
детективу часто відносять і пародію, і просто детективні твори з надлишком смішних ситуацій. Останнє
нерідко спостерігається тоді, коли непрофесіонал, особливо жінка, веде розслідування" [6].
Сюжетним ядром роману "Шикарне життя в Вупперталі" є пригоди 23-річної українки Зої Кирпич,
яка, ставши учасницею програми Au Pair, опинилася в німецькому місті Вупперталі. Як відомо, ця
міжнародна програма була розроблена спеціально для молодих людей як освітній і культурний проект,
що дозволяв зануритися в культуру, пізнати з середини традиції країни, яка приймає, поліпшити знання
іноземної мови. А в обов’язки учасників програми, як і героїні твору, входила допомога в догляді та
вихованні дітей, виконання нескладних домашніх обов’язків.
Головну героїню до себе прийняла аристократична родина "Мангаймів, Груберів та МангаймГруберів" [7: 36], життя в якій дівчині спершу видається "шикарним". Але вже в назві роману, зважаючи
на його жанрову природу, закладено іронічний зміст, бо детектив передбачає розкриття злочину,
найчастіше вбивства, що ніяк не узгоджується з уявленнями про розкішне життя.
За словами Д. Кавелті, сюжетні форми задовольняють потребу людини в розвагах і сприяють втечі від
дійсності лише за тієї умови, що вони "втілені в персонажі, середовищі дії і ситуаціях, які мають
відповідне значення для культури, в надрах якої створені" [8: 35]. У романі Н. Доляк реалії українського
життя постають в оповіді головної героїні. Вона – людина, схожа на пересічного читача і тим приваблива
для нього, з тими ж інтересами, що і в нього: робота, відпочинок, кохання. Її життя в Україні окреслено
короткими гумористичними штрихами, що стосуються різних сфер: телебачення ("виводили на екрани
відео-картинку, котру від початку до кінця без завмирання серця та корвалолу могли дивитися хіба що
майбутні серійні вбивці, збоченці-душогуби і доблесні пузаті гаїшники" [7: 4]), моди ("екіпіровані в
однакове модне шмаття продавчині бутиків … включно з одягненими за останньою обласною модою
манекенами знаходяться значно вище на еволюційній драбині ніж будь-хто з тих "опудал", котрі завітали
(чи ще завітають) до цього острівця високого фешену" [7: 4]), політики ("нескінченні з’ясування
стосунків у стінах парламенту, безупинний мордобій, що чергувався з масовим братанням, яке зі свого
боку тягло за собою підкилимні кланові війни й знову поверталося до відвертого мордобою. І далі – по
спіралі, яка врешті-решт, зводилася до замкненого кола" [7: 3]) і впізнавані для жителів країни. Образ
України опосередковано є присутнім і в закордонних враженнях Зої, зокрема, використовується у
викривальних порівняннях, що виникають від сприйняття чужої культури ("Кажуть у Японії підвісних
доріг що в Україні реформ, тобто щороку по кілька нових" [7: 3]; "для Вупперталя занедбаний парк – це
все одно, що в моєму рідному місті елітний майданчик" [7: 238] тощо).
На створення комічного ефекту спрацьовує і відверта розповідь дівчини про свій підлітковий вік,
найважливіші етапи дорослішання. Тут і знайомі чи не кожній людині вікові переживання через
зовнішність (Зою років до дванадцяти стригли "під макітру" – "це така зачіска, коли форма бере верх над
змістом", до того ж після миття голови перед сном на ранок "замість акуратної русої голівки … у люстрі
віддзеркалювалося скуйовджене гніздо" [7: 9]), через відсутність симпатії протилежної статі ("Зі мною
пацанва лише в козаки-розбійники грала та в Пуаро … А з іншими дівчатками хлопці грали в лікаря чи в
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дочки-матері, де … найкращий хлопчик був татом, а найкругліша дівчинка – мамою" [7: 8]; "Вступивши
до інституту, я автоматично перейшла із розряду асексуальних до розряду тих, кого "навіть закадрити
западло" [7: 9]). Набуття сексуальності супроводжується зовсім не тією увагою, якої прагла дівчина ("На
другому курсі в мене почали рости груди і мною почали цікавитися … місцеві маніяки" [7: 9]). У такий
спосіб Н. Доляк створює художній простір, який, попри свою іронічність, видається цілком
переконливим із точки зору формування жіночої суб’єктивності головної героїні роману.
У буденному житті Зоя видається самостійною, безпосередньою, прямолінійною: всупереч волі
батька відмовляється від кар’єри слідчого і вирушає в чужу країну; відповідально ставлячись до
обов’язків у родині своїх роботодавців, не намагається повністю поділяти їхні смаки. Символом її
внутрішньої свободи стають смугасті шкарпетки і кросівки, які не пасують атмосфері аристократичного
дому. Але, потрапивши в драматичні обставини в чужому для неї світі, саме Зоя, а не німецькі слідчі,
опиняється найближче до розгадки злочинів. Авторка через образи дівчини й помічника детектива
Марка, яких до того ж поєднували романтичні почуття, протиставляє жіночі й чоловічі методи
розслідування. Оскільки за плечима дівчини навчання в юридичній академії, її не можна вважати
людиною непосвяченою в детективну справу: поради, висновки Зої є результатом не скільки жіночої
інтуїції, скільки професійної підготовки: "я швидко пояснила, де я взяла все це [речові докази – Н. Г.].
Марк запитав, що він має з усім цим робити, а я порадила для початку дослідити на предмет відбитків
пальців і потожирових слідів" [7: 268]. Авторка не перебільшує знань і навичок Зої, тому її хиби в
розслідуванні коригуються не тільки Марком, але навіть кухаркою Ведраною Дядіч.
Зосередженому на буденних клопотах читачеві не може не імпонувати оптимізм Зої Кирпич. Дівчина,
всупереч загрозі власному життю в будинку Мангаймів, бажанню "кинути цей спокійний Вупперталь до
біса й повернутися додому, до звичних негараздів" [7: 268], продовжує розслідування злочинів. Навіть
смерть персонажів у вустах дівчини набуває побіжного опису, побудованого на мовленнєвих штампах,
пародіюванні елементів класичного детективу тощо: "хтось … вкатрупив хазяйку дому" [7: 65], "в
кімнаті гера Алєсандра ми всі побачили гера Алєсандра. Він колихався на якомусь брудному мотузочку,
причепленому до люстри" [7: 172], "опускаючи зайві подробиці, як то: описи загальної тиші, гнітючої
атмосфери та запаху смерті, можна сказати таке – фрау Ханна була мертва" [7: 281].
Саме крізь призму бачення Зої авторкою накреслюються образи другорядних персонажів, що
доповнюють іронічний контекст роману. Об’єктом чи не найбільш в’їдливого осміяння стає зовнішність
господаря маєтку – "голомозого "прекрасного" Алєсандра": "Пана Алєсандра назвати сонечком у суто
зображальному плані не повертається язик. Хоча макітра його блищала не гірше, ніж небесне світило"
[7: 63]. Образ Ведрани Дядіч, повністю позбавленої почуття гумору, не надто освіченої, але надміру
експресивної кухарки Мангаймів постає центром багатьох комічних сцен. Її здатність акумулювати такі
ситуації, підкреслюється в гіперболізованій характеристиці: "Ведрані вдалося сповістити за один раз
таку кількість нісенітниць, що людина з трохи ослаблими нервами чи з нестабільною психікою могла
вчинити ще одне самогубство, якому потім довго б не змогли знайти пояснення" [7: 80].
Професійна прискіпливість інспектора поліції Вайма Біловські й намагання самотньої Ведрани
догодити новому чоловікові, що з’явився в будинку, породжує ще одну кумедну ситуацію під час
допиту: "Ведрана шостим чуттям занюхала, що слідчий не п’є кави, й без попереднього замовлення
принесла йому зеленого чаю з медом. За цей учинок була нагороджена фразою:
– Що ви робили вчора ввечері?" [7: 53]. Комічний ефект тут виникає через неочікуване поєднання
дієслова "нагороджена" й типового запитання допиту.
Інші джерела комічного в епізоді розмови Ведрани й Марка:
" – Виходить так: о шостій я приготувала вечерю …
Марк сумлінно все записував.
– О шостій ранку чи о шостій по обіді? – запитав він, не відриваючись від написаного.
Ведрана, звертаючись до слідчого, кинула:
– А в якій країні вечерю подають о шостій ранку?" [7: 53–54]. Причиною непорозуміння помічника
інспектора й Ведрани є те, що в німецькій мові для позначення часу в офіційному стилі прийнято 24годинний формат, а в розмовному використовуються уточнення "зранку", "до обіду", "по обіді",
"увечері". Бажані для поліцейського формулювання для кухарки є зайвими, оскільки процес
приготування вечері для неї є самодостатнім часовим маркером.
Роблячи Вайма Біловські та його помічника учасниками ситуативних комічних сцен, авторка ніби
дозволяє читачеві поставити під сумнів їхню професійну бездоганність.
Предметом комічних зауважень Зої також стає чванливість, претензійність та медикаментозна
залежність матері Алєсандра фрау Ханни Мангайм. А "малолітній шмаркач", "німчик", "п’ятирічна
заготовка" – це ті емоційні характеристики, на які здобувається при першій зустрічі із Зоєю її
п’ятирічний вихованець.
Життя в умовах іншої країни, серед людей іншого соціального статусу також стає джерелом
неоднозначних ситуацій: "Я прикипіла поглядом … до діамантів. … Фрау зрозуміла магічний уплив
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каменя на нестабільну психіку людини з третього світу й елегантно сховала руку під шовковий шалик
…" [7: 19]; "Здалося, хтось незграбний до ідіотизму впустив на підлогу важезну чавунну каструлю, а та зі
свого боку наробила такого дзенькоту – хоч святих винось. Виявилося – це закличний набат до столу"
[7: 25]. Як бачимо, іронічний ефект досягається тут перебільшенням, театралізацією емоцій в одному
випадку та порушенням лексичної сполучуваності слів у іншому.
Зоя в будинку Мангаймів потрапила до інтернаціональної компанії, у якій крім неї, українки, і
господарів-німців, ще була хорватка Ведрана Дядіч, поляк Вацек Пхим і росіянка Романова. І хоч
"толерантність, яку члени посімейства проявили до іноземців, що окупували їхній будинок, вражала"
[7: 25], але героям неодноразово доводилося долати стереотипи й упередження щодо інших країн і їх
представників, а міжкультурні відмінності породжували непорозуміння. На противагу більш-менш
близькій у культурно-історичному сенсі Польщі, при згадуванні Німеччини в Зої "десь у підсвідомості
воленс-ноленс засвічувалась умовна табличка "ахтунг, ворог!" [7: 12], що було викликане подіями Другої
світової війни. Україну ж старше покоління німців сприймає у вимірах колоніального стереотипу, що
засвідчив іронічний діалог Зої й Вайма Біловські:
"– Ви звідки?"
– З України.
– Це шматок Росії?
Який недовчений німець, сам він шматок, а я ціла українка. У мені заграв патріотизм, у голові навіть
прозвучали перші акорди гімну, і я відповіла:
– Якщо вам так краще зрозуміти ази географії, то так. Україна – це шматок Росії. Доволі великий
шматок. Здається, більший, ніж Німеччина" [7: 69–70].
Загалом у романі "Шикарне життя в Вупперталі" переважає комізм мовленнєвий. Але найчастіше
повторюваним у різних варіаціях у романі є ситуативний комізм. Уперше він виник при знайомстві Зої з
німецькою родиною: "– Твої шкарпетки видаються манною небесною порівняно з їхніми [попередніх
няньок – Н. Г.] оголеними животами й дупами, нехай пробачить мені Всевишній такі слова, – замість
того, аби подивитися кудись угору, як завжди роблять люди, згадуючи Бога, фрау Ханна чомусь
зиркнула під стіл, закотивши скатертинку … – Де Всевишній? – запитала стара, і я подумала, що вона
трохи таки не сповна розуму" [7: 31–32]. Розгадка ж полягала в тому, що Всевишній – кличка кота в
родині Мангаймів. Тож комізм ситуацій, коли Всевишній виводив Алєсандра "зі ступору", чухався об
ніжку стола чи ховався в кутках та схожим на березневе нявчанням підспівував Ханні Мангайм,
будується на вживанні урочистого найменування Бога в невластивій для нього функції. Проте
надуживання теоніму, на нашу думку, послаблює сміховий ефект.
Через порушення однієї з вимог класичного детективу у формулюванні С. Ван-Дайна – "ні сам сищик,
ні будь-хто з офіційних слідчих не повинен виявитися злочинцем" [9: 38] – вибудовується розв’язка
твору. Безжальним вбивцею є інспектор поліції Вайм Біловські, водночас сектант-фанатик, котрий полює
на народжених в інцестних зв’язках дітей. Насправді ж, відома поліцейському-перевертню "офіційна"
версія народження Курта від рідних брата і сестри Зельди –лише прикриття аморальності її чоловіка.
Поступове викривання далеко не бездоганного способу життя членів аристократичної родини наближає
головну героїню роману до розгадки мотивів злочинів.
Висновки. Зберігаючи жанровий код – злочин, таємницю, слідчого – роман Н. Доляк демонструє
чутливість до інтра- й екстралітературних причин жанрових трансформацій, властивих іронічному
детективу. Це виражено у введенні детектива-жінки Зої Кирпич, яка до того ж не є професіоналом. Вона
виступає й суб’єктом комічного дискурсу у творі, починаючи при цьому оповідь як свідок подій, а
завершуючи – як активний учасник слідства. Розвиток сюжету пов’язаний також і з реалізацією
любовної лінії героїні, що споріднює іронічний детектив із любовним романом. Попри те, що в основі
сюжету роману Н. Доляк лежить розслідування трьох убивств у родині Мангаймів, легкий тон оповіді з
установкою на комічний ефект зберігається упродовж усього твору.
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Горбач Н. В. Модификация жанровой матрицы в ироническом детективе Н. Доляк "Шикарная
жизнь в Вуппертале".
Статья посвящена анализу жанровой модификации произведения Н. Доляк "Шикарная жизнь в
Вуппертале" как иронического детектива. Основное внимание обращается на пути и средства создания
комического эффекта в ситуациях сопоставления украинской и немецкой культур, условий жизни обеих
стран, формирования женской субъективности главной героини, характеров второстепенных
персонажей, межкультурного взаимодействия и т. п. Акцентируется введение на роль детектива
женщины-аматора, которая и является субъектом комического дискурса в произведении.
Ключевые слова: детектив, жанр, иронический детектив, рассказчик, комический дискурс.
Horbach N. V. Modification of the Genre Matrix in N. Dolyak’s Ironic Detective ''Luxury Life in
Wuppertal''.
Despite an almost two-hundred-year history of detective fiction and a great readers’ demand, this kind of
literature is one of the least learnt spheres of the world study of literature. The problem of the modification of
detective genre matrix with a reader’s change of genre expectations is especially debatable. Essential role in the
deconstruction of mass stereotypes in modern detectives belongs to the irony, which allows creating an ironic
detective as an individual genre modification. Therefore, the purpose of our research is to look at N. Dolyak’s
book from the point of its genre matrix transformation and ironic narrative modus. The system approach was
applied to analyze the text of the novel ''Luxury life in Wuppertal'' as an ironic detective. The main focus is on
the ways and means of creating a comical effect in situations when the Ukrainian ad German cultures and ways
of life are compared. Among the other aspects explored are forming of the feminine subjectivity of the main
female character, the creation of secondary characters, intercultural interaction etc. Our results lead us to draw
the conclusion that N. Dolyak demonstrates sensitivity to intra- and extraliterary causes of genre
transformations, typical for the ironic detective, and also saves the genre code, i.e. the crime, the secret, the
investigator. It is shown by the introduction of the character of an amateur female detective Zoya Kyrpych. She
is the subject of a comical discourse in the book. The plot evolving also depends on the realization of the
heroine’s love story, which likens an ironic detective to a romance novel. Although the plot of N. Dolyak’s novel
is based on the three murders’ inquest, an easy narrative tone with a comical effect purpose is kept throughout
the whole story.
Key words: detective, genre, ironic detective, narrator, comical discourse.
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НАСКІЛЬКИ "НЕЗАЛЕЖНА" АБСОЛЮТНА КОНСТРУКЦІЯ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ
МОВІ: КОРПУСНОБАЗОВАНИЙ АНАЛІЗ
У фокусі уваги знаходиться питання наявності / відсутності референційних зв’язків (кореференції) між
неаугментованою абсолютною конструкцією та матричним реченням у сучасній англійській мові. На
основі репрезентативної вибірки з корпусу англійської мови BYU-BNC переглядається традиційний
підхід до абсолютної конструкції як "незалежної" структури, що не має зв’язку з рештою речення.
Аналіз референційних відносин між абсолютною конструкцією та матричним реченням встановив, що
випадки кореференції (повної та часткової) суттєво переважають над випадками відсутності
кореференції. Отримані результати дозволяють припустити, що у сучасній англійській мові
неаугментовані абсолютні конструкції компенсують відсутність синтаксичного зв’язку з матричним
реченням тіснішими семантичними відношеннями, які проявляються у вигляді експліцитно вираженої
повної або часткової кореференції.
Ключові слова: неаугментована абсолютна конструкція, матричне речення, референційний зв'язок,
кореференція, лінгвістичний корпус.
Постановка проблеми. Об’єктом цієї розвідки є абсолютна конструкція сучасної англійської мови.
Конструкція є нефінітною структурою вторинної предикації, що має бінарну структуру [NP XP] та
складається з іменної групи (NP), що виступає в якості вторинного суб’єкта, і з предикативної групи (XP)
з неособовою формою дієслова (дієприкметником І, дієприкметником ІІ, інфінітивом) чи недієслівною
частиною мови (іменниковою, прикметниковою, прислівниковою чи прийменниковою групою) – в якості
вторинного предикату. Зазвичай у реченні конструкція виконує загальну синтаксичну функцію
підрядного обставинного речення. У сучасній англійській мові вирізняють аугментовані (augmented), які
вводяться граматикалізованими прийменниками (переважно with та without), та неаугментовані
(unaugmented) абсолютні конструкції. Наприклад:
(1)
[M The American boy looked away], [AК [NP his cheeks] [XP burning suddenly]] [BYU-BNC-BYU,
FU8].
(2)
[M The Coroner was in his early forties, a gaunt, greying man], [AK with [NP thick spectacles] [XP
perched at the very end of his nose]] [BYU-BNC, CES].
До найприкметніших рис абсолютної конструкції (далі АК) як нефінітної структури відносять
наявність у ній власного суб’єкту, що відрізняється від суб’єкту матричного речення, та відсутність
граматичного зв’язку з матричним реченням, її незалежність.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Англійська абсолютна конструкція неодноразово
ставала предметом дослідження у роботах представників різних лінгвістичних напрямів у синхронії та
діахронії (Stump (1985), Holland (1986), König, Auwera (1990), Попович (1990), Степанян (1997), Серкіна
(2000), Ісакова (2003), Dewey, Syed (2009), Gunnarson (2009), Bruno (2011), Timofeeva (2011),
Rupell (2013), van de Pol, Petré (2015) та ін.). Незважаючи на достатньо ґрунтовне висвітлення
ідіосинкратичних ознак англійської абсолютної конструкції, сучасні спостереження над
функціонуванням цієї структури ставлять під сумнів деякі усталені в традиційній граматиці властивості
конструкції, зокрема її незалежність від матричного речення, що проявляється у відсутності повної
інтеграції конструкції у синтаксичну структуру речення.
Запропоноване дослідження має на меті довести, що між АК та матричним реченням відзначається
різна ступінь референційної "прив’язаності", а конструкція є включеною до складу речення, виступаючи
його невід’ємною частиною. Матеріалом роботи слугує вибірка одного з типів конструкції –
неаугментованої абсолютної конструкції з дієприкметником І [AC [Subj noun, pronoun] [PredParticiple І]] з корпусу
BYU-BNC [1], загальним обсягом 3164 приклади. Цей корпус є філологічно компетентним ресурсом,
який репрезентативно представляє мікрокосм сучасного британського варіанту англійської мови у всій
його повноті, а не лише окремих його частин, тому результати отримані на його основі можна
екстраполювати на всю мову. Оскільки досліджувана конструкція має чітку синтаксичну будову
[AC [Subj noun, pronoun][PredParticiple І]], а корпус BNC-BYU оснащений корпусним менеджером, що дозволяє
здійснювати пошук за граматичними категоріями, було задано параметри відбору усіх варіантів
вираження суб’єктного компоненту конструкції з врахуванням розташування конструкції відносно
матричного речення (початковий, медіальний і фінальний).
© Жуковська В. В., 2018
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Виклад основного матеріалу. У традиційному трактуванні термін "абсолютний" (від латинського
absolūtum) означає "вільний", "відділений", "непов'язаний" [2: 155], "що знаходиться поза синтаксичним
зв’язком" [3: 126]. Вважається, що конструкція є "абсолютною", тому що вона не має зв’язку з рештою
речення [4: 1120]; є відокремленим членом речення, що примикає до інших членів, але не залежить від
них в аспекті керування [5: 346]; між суб’єктом АК та суб’єктом матричного речення відсутня
кореференція [6: 1259], а їх формальна або логічна неідентичність є необхідною умовою для
виокремлення АК як окремого класу синтаксичних структур. Однак, сьогодні це твердження потребує
переосмислення і деяких уточнень. Зокрема, А. Руппель стверджує, що термін "абсолютний" є доволі
оманливим в аспекті розуміння граматичної природи абсолютних конструкцій, адже у своєму загальному
значенні "не пов’язані, граматично незалежні від решти речення" абсолютні конструкції є не більш
абсолютними і синтаксично непов’язаними, аніж багато інших обставин часу чи місця [7: 6]. На думку
В. Ярцевої, "незалежність" абсолютної дієприкметникової конструкції пояснюється не відсутністю
синтаксичного зв’язку з матричним реченням, оскільки такий зв'язок все одно наявний, а тим, що
абсолютний дієприкметниковий зворот має у своєму складі суб’єкт, який відмінний від суб’єкта
головного складу речення. Саме цим незалежні (абсолютні) звороти відрізняються від
"залежних" [8: 162].
Ми також обстоюємо думку, що "абсолютність" абсолютної конструкції не означає "відірваність" чи
відсутність будь-якого зв’язку з матричним реченням. Навпаки, у більшості випадків існує певна
референційна співвіднесеність між денотатами АК та денотатами конституентів матричного речення, чи
навіть конституентів оточуючого лінгвістичного контексту [9: 91]. Зважаючи на визначення
референційних відношень як відношень тотожності / відмінності референтів двох і більше мовних
висловлень, у нашому дослідженні на позначення відношень тотожності референтів двох висловлень
використовуємо термін "кореференція" [10].
Проаналізувавши отриману вибірку в аспекті наявності / відсутності кореференції між абсолютною
конструкцією та матричним реченням, до складу якого вона входить, нами було виявлено, що
конструкція може мати логічний / семантичний зв'язок з усією пропозицією матричного речення або з
будь-яким конституентом в його межах, переважно такий зв'язок спостерігається між суб’єктом АК та
суб’єктом матричного речення. Наприклад:
(1)
Нe looked at each of them, his eyes coming to rest on Rain [BYU-BNC, GV2 ].
Крім того, у досліджуваному матеріалі зафіксовано випадки, коли підмет АК кореферентний з
додатком, предикативом, присудком матричного речення чи навіть з іншим підрядним реченням чи
іншою АК у складі речення, наприклад:
(2)
Richard recalled looking across at his wife, her face glowing from the wine she’d drunk, her
manner relaxed [BYU-BNC, C8A].
(3)
Graham noticed the fear on the girl’s face as she crouched against the wall, her eyes flickering
nervously around her [BYU-BNC, ECK].
(4)
It was Jake who stared now, his face going still with horror [BYU-BNC, F99].
(5)
The good doctor threw back his head and laughed merrily, the sound echoing strangely in that
dark, forbidding hall [BYU-BNC, HU0].
(6)
So I was surprised when at last she started to draw me, her hand moving lightly over the page
once more, her eyes flickering with some interest at last [BYU-BNC, C8E].
Залежно від ступеня кореференції між підметом АК і конституентом матричного речення вирізняємо
три типи відносин між ними: 1) відсутність кореференції; 2) часткова кореференція; 3) повна
кореференція [9: 92].
Відсутність кореференції спостерігається, коли підмет АК є повністю непов’язаним з жодним
конституентом матричного речення. До цієї групи відносимо АК з підметом вираженими it та there, а
також підмети таких ідіоматичних виразів як all being well, weather permitting, permission granted.
Часткова кореференція спостерігається у випадках, коли суб’єкт АК знаходяться у меронімічних
(частина-ціле) відношеннях до контституента матричного речення, особливо суб’єкта.
Повна кореференція присутня у випадках, коли підмет АК є тотожним з певним конституентом
матричного речення. Виходячи з цього можливо побудувати певну шкалу "прив’язаності" АК до
матричного речення, на одному кінці якої знаходяться випадки з повною кореференцією між підметом
АК та елементом матричного речення, а на іншому – повна відсутність кореференції (див. Рис. 1):
відсутня
кореференція

часткова
кореференція

повна
кореференція

Рис. 1. Типи кореференції між абсолютною конструкцією та матричним реченням
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Кількісний розподіл типів кореферентного зв’язку між АК та матричним реченням у досліджуваній
вибірці надано на Рис. 2:

Рис. 2. Типи кореференції між абсолютною конструкцією
та матричним реченням у відсотковому співвідношенні
З даних Рис. 2 видно, що відсутність кореференції як підтвердження "незалежності" конструкції
спостерігається лише у 39,5 % проаналізованих прикладів з корпусу. Залежно від типу суб’єкту АК
відсутність будь-якого зв’язку з матричним реченням проявляється по різному: найбільше прикладів
зареєстровано з АК, в яких суб’єкт виражений власними назвами – 60,3 %, потім суб’єктами вираженими
займенниками – 53,7 % і найменше загальними назвами – 6,3 %. Саме у випадку із суб’єктами
вираженими власними назвами (імена та прізвища осіб, назви міст, компаній, спортивних команд і т. ін.)
яскраво проявляється відмінність між суб’єктом матричного речення і суб’єктом абсолютної конструкції,
наприклад:
(7)
Wriggling free, she walked on towards the back door, Feargal following her every step [BYUBNC, HGY].
(8)
By the end of the fifteenth century, sugar was a large export, Flanders being the biggest market
[BYU-BNC, CA7].
Відсутність кореференції у випадку з підметами вираженими займенниками пояснюється високою
кількістю у здійсненій вибірці сталих виразів із безособовим it (179 випадків) та вказівним this (190
випадків), що переважно вживаються з дієприкметником being. Наприклад:
(9)
This being the case, summer weekends are not the best time to visit [BYU-BNC, CHK].
(10)
Many of the leaders knew the castle fairy well, it being a Bruce seat [BYU-BNC, CD8].
Щодо підметів АК, виражених загальними іменниками, то відсутність кореференції між ними та
конституентом матричного речення є найменшою. Серед цієї групи є багато клішованих виразів,
наприклад:
(11)
Life being what it is, unfortunately, our desires inevitably conflict, especially since we are social
beings as well as individuals (Richards invokes Bentham here), and thus have to consider the needs of others as
well as our own [BYU-BNC, H8V].
(12)
The book is, as the title suggests, about using the sketchbook, the emphasis being on information
gathering and aesthetic presentation [BYU-BNC, CN4].
Отож, відсутність кореференції між АК та матричним реченням наявна, проте не превалює у
здійсненій вибірці. Разом з тим, проведений кількісний аналіз свідчить, що випадків повної кореференції
між АК і матричним реченням ще менше і становлять лише 6,2 % від загальної кількості досліджуваних
прикладів.
Повна кореференція спостерігається, коли конституент матричного речення і суб’єкт АК 1) тотожні
(повторюють один одного), 2) синонімічні (мають певною мірою схожі значення), 3) подібні (мають різні
значення, але ідентичні за референцією). Наприклад:
(13)
If this is so, then the random sequence can evolve into the optimal one in as few as 100 steps, each
step being driven by natural selection [BYU-BNC, AE7].
(14)
Lay-outs and stands will cover the hall area of the centre, many of the displays being new to Alton
[BYU-BNC, C88].
(15)
I figured that I didn't have much of a chance to be the best player in the US , the country being so
big [BYU-BNC, G2C].
Отож, отримані результати свідчать, що повна кореференція є нечастотним, проте не неможливим,
типом зв’язку між АК та матричним реченням.
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Найчисленнішим типом відносин між підметом АК та матричним реченням за нашими даними
виявилися відношення часткової кореференції (54,3 %). Такий тип зв’язку визнається у тих випадках,
коли підмет АК знаходиться у меронімічних (ціле-частина) відносинах з підметом матричного речення.
Вирізняються меронімічні відносини трьох типів: 1) частина може бути функціональною /
нефункціональною по відношенню до цілого; 2) частина може бути гомеомеричною (подібною) /
негомеомеричною по відношенню до цілого; 3) частина може бути віддільною / невіддільною від цілого
[11: 421]. Частина є функціональною, якщо, з огляду на її функцію, вона може бути переміщена у
просторі або часі, наприклад, відношення handle-cup. Частина є гомеомеричною, якщо вона одного виду з
цілим, як, наприклад, відношення slice-pie. Частина є віддільною, якщо вона може бути відокремленою
від цілого, наприклад, у відношеннях handle-cup частина є віддільною, а у відношеннях steel-bike частина
є невіддільною.
Проведений аналіз показав, що між підметом АК та підметом матричного речення суттєво
переважають два типи відношень: відношення "компонент – цілий об’єкт" ("частина цілого") та
відношення "член – зібрання / сукупність" ("член цілого"). Зазначимо, що ці відносини певним чином
схожі між собою, тому що позначають "ціле", що складається з "частин", проте у кожному випадку
"ціле" і "частина" є різними. Так, матеріал нашого дослідження показує, що у відношеннях "частина
цілого", "цілим" найчастіше виступає тіло людини/тварини у прототиповому розумінні, а у відношеннях
"член цілого" "цілим" є група, команда, компанія. З одного боку, у першому випадку частини є
невіддільними від цілого, а у другому випадку такі відносини неможливі. А з іншого боку, будучи
індивідуальними "об’єктами", сутності у відносинах "член цілого" завжди дискретні, натомість сутності
у відносинах "частина цілого" є притаманними частинами "об’єкту", наприклад:
(16)
Both coaching teams have something to prove, Cambridge being led by John Wilson, who was
last year's Oxford chief coach [BYU-BNC, AHC].
(17)
He smiled, his eyes glowing, and she shivered in anticipation [BYU-BNC, H8J].
Кількісний аналіз засвідчив, що часткова кореференція типу "компонент – цілий об’єкт" становить
28,6 % від загальної кількості аналізованих прикладів, а типу "член – зібрання / сукупність" – 25,7 %.
Переважним чином кореференція типу "компонент – цілий об’єкт" проявляється між суб’єктом АК,
вираженими загальною назвою, та суб’єктом матричного речення (82,8%), і практично відсутня у
випадках, коли підмет АК, вираженим власною назвою (0,2 %) та займенником (0,3 %). Найбільше
випадків кореференції типу "член – зібрання/сукупність" спостерігається між суб’єктом матричного
речення та суб’єктом АК, що виражений займенником (37%), а найменше – підметами АК вираженими
загальними назвами (7,7 %).
Часткова кореференція типу "компонент – цілий об’єкт" визнається нами, коли суб’єкт АК виражений
загальним іменником, що позначає частину тіла, одягу, предмет особистого володіння, почуття,
властивість референта суб’єкта матричного речення, до якого відноситься суб’єкт АК. У таких випадках
експліцитно виражений суб’єкт абсолютної конструкції у більшості випадків знаходиться у відносинах
"невіддільної власності" з суб’єктом матричного речення. Частина тіла живої людини або тварини
природним чином "пов'язана" з тілом як цілісною, дискретною одиницею реальності. Але слід взяти до
уваги, що такий зв'язок є присутнім і у випадку відчужуваних об'єктів, невеликого розміру відносно тіла
і так чи інакше характеризують цю людину або тварину. До таких відчужуваних об'єктів можна віднести,
наприклад, одяг або його окремі елементи, аксесуари, особисті речі і тому подібне. Крім того, "цілим"
може бути не лише людина чи жива сутність, а й неживий об’єкт. Наприклад:
(18)
In Glasgow, for instance, miles of grey tenements dominated the skyline, their chimneys belching
forth smoke and grime into the already polluted atmosphere [BYU-BNC, BN3]
Отож, результати проведеного аналізу спростовують традиційну думку граматистів про відсутність
зв’язку між абсолютною конструкцією та матричним реченням. Дані, отримані на основі аналізу
репрезентативної вибірки із корпусу сучасної англійської мови BYU-BNC, переконливо свідчать, що
випадки кореференції (повної та часткової) між конституентом матричного речення та суб’єктом АК
суттєво переважають над випадками з відсутністю кореференції, що свідчить проте, що АК є
семантично/логічно пов’язані з матричним реченням. Таким чином, робимо висновок, що у сучасній
англійській мові неаугментовані АК компенсують відсутність синтаксичного зв’язку з матричним
реченням тіснішими семантичними відношеннями з ним, які проявляються у вигляді експліцитно
вираженої повної або часткової кореференції.
Здійснене дослідження має перспективи подальших досліджень, які полягають у здійсненні
подібного аналізу для аугментованих абсолютних конструкцій англійської мови з метою визначення
типів кореференції між ними та матричним реченням.
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Жуковская В. В. Насколько "независима" абсолютная конструкция в современном английском
языке: корпуснобазированный анализ.
В фокусе внимания находится вопрос наличия / отсутствия референции (кореференции) между
неаугментированой абсолютной конструкцией и матричным предложением в современном английском
языке. На основе репрезентативной выборки из корпуса английского языка BYU-BNC пересматривается
традиционный подход к абсолютной конструкции как "независимой" структуре, которая не имеет
связи с остальной частью предложения. Анализ отношений между абсолютной конструкцией и
матричным предложением установил, что случаи кореференции (полной и частичной) существенно
преобладают над случаями отсутствия кореференции. Полученные результаты позволяют
предположить, что в современном английском языке неаугментованные абсолютные конструкции
компенсируют отсутствие синтаксической связи с матричным предложением более тесными
семантическими отношениями, которые проявляются в виде эксплицитно выраженной полной или
частичной кореференции.
Ключевые слова: неаугментированная абсолютна конструкция, матричное предложение, референция,
кореференция, лингвистический корпус.
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Zhukovska V. V. "Absoluteness" of the Absolute Construction in Present-Day English: a Corpus-Based
Analysis.
The article focuses on the question of presence / absence of referential relations (coreference) between the
unaugmented absolute construction and its matrix clause in Present-day English. Based on a representative
sample from the corpus of the English language BYU-BNC, the traditional approach to the absolute construction
as an "independent" structure that has no connection with the rest of the sentence is reconsidered. The analysis
of referential relations between the unaugmented absolute construction and its matrix clause has established
that cases of coreference (full and partial) significantly outweigh the cases of absence of coreference. These
findings indicate that the construction is semantically / logically related to its matrix clause. Furthermore, the
obtained data show that meronimic (part-whole) relations prevail in the analysed sample. More precisely, the
relations of the types "component - integral object" and "member - collection" are the most numerous. The
obtained results suggest that in Present-day English unaugmented absolute constructions compensate lack of
syntactic connection with the matrix clause with closer semantic relations, explicitly expressed by complete or
partial coreference. In our further research on the issue we intend to carry out a similar analysis for the English
augmented absolute constructions in order to determine prevailing types of coreference between them and the
matrix clause.
Key words: the unaugmented absolute construction, the matrix clause, reference links, coreference, the language
corpus.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКА BOHEMIAN ПРИ ПЕРЕКЛАДІ
ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ A. КОНАН ДОЙЛА "А SCANDAL IN
BOHEMIA")
Стаття присвячена аналізу культурно й контекстуально детермінованих аспектів значення
англійського прикметника Bohemian та особливостей їх відтворення при перекладі художнього тексту.
Матеріалом дослідження слугують дебютний фрагмент відомого оповідання А. Конан Дойла "A Scandal
in Bohemia" та його переклади на німецьку, французьку, російську та українську мови. Детально
розглядаються ті лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори, які історично зумовили появу в
досліджуваної лексеми відповідного комплексу значень, та критично оцінюються рішення перекладачів в
аспекті обрання найбільш контекстуально виправданого з них. За результатами проведеного аналізу
пропонується альтернативний варіант перекладу.
Ключові слова: художній переклад, культурно марковане значення, А. Конан Дойл, "A Scandal in
Bohemia".
Постановка проблеми. Проблема перекладу всіх можливих типів безеквівалентної лексики (лакун,
слів-реалій, етнографізмів, лінгвокультурем, фонової лексики тощо, як у різних контекстах іменують ці
типологічно близькі явища різні автори за умов відсутності в сучасній теорії перекладу чіткого уявлення
про співвідношення між ними) [1: 251–258] традиційно займає важливе місце в перекладознавчих
студіях. У цілому можна констатувати, що впродовж останніх десятиліть, разом із переходом лінгвістики
на позиції антропоцентризму та зростанням уваги дослідників не так до мови, як до процесу комунікації
в усій його складності та багатогранності, наука про переклад також великою мірою переглянула
здебільшого структуралістські моделі перекладу 60–70-х рр. минулого століття та продемонструвала
тенденцію до вироблення інтегрованого та багатомірного підходу до аналізу перекладу [2: 202], у тому
числі й в аспекті зростання уваги дослідників до статусу та особливостей функціонування лексичних
одиниць усіх вищезгаданих типів. Проте, на нашу думку, навіть у новітніх теоретичних дослідженнях, не
кажучи вже про перекладацьку практику, контекст постановки проблеми, яка нас цікавить, нерідко
неправомірно звужується, охоплюючи явно недостатню кількість тих мовних та мовленнєвих явищ, які
заслуговують на спеціальну увагу. Так, попри акцентовану дослідниками необхідність врахування
широкого кола міжкультурних факторів при виконанні перекладу [3: 72–80], переважна більшість
етнонімів традиційно зараховуються до лексики, яка має однозначні словникові відповідники, що
подекуди спричиняє появу грубих помилок при їх перекладі.
З огляду на це, метою даної статті є аналіз культурно та контекстуально обумовлених відтінків
значення англійської лексеми Bohemian, яка фігурує в тексті широко відомого оповідання А. Конан
Дойла "A Scandal in Bohemia", та їх відтворення при перекладі німецькою, французькою, російською та
українською мовами. При цьому об’єктом дослідження є історично й культурно обумовлені причини
появи в аналізованої лексеми відповідних значень, а предметом дослідження – проекція отриманих
результатів у власне перекладацьку площину.
Виклад основного матеріалу дослідження. В оригінальному тексті широко відомого оповідання
А. Конан Дойла "A Scandal in Bohemia" маємо речення: "My own complete happiness, and the home-centred
interests which rise up around the man who first finds himself master of his own establishment, were sufficient
to absorb all my attention, while Holmes, who loathed every form of society with his whole Bohemian soul,
remained in our lodgings in Baker Street, buried among his old books, and alternating from week to week
between cocaine and ambition, the drowsiness of the drug, and the fierce energy of his own keen nature"
[4: 429]. У перекладі на німецьку мову відповідний уривок набуває наступного вигляду: "Mein
vollständiges Glück und die aufs Heim beschränkten Interessen, die rings um einen Mann sprießen, der zum
ersten Mal Herr eines eigenen Hauswesens ist, nahmen all meine Aufmerksamkeit in Anspruch, während
Holmes, der jede Form der Geselligkeit aus den Tiefen seiner Boheme-Seele verabscheute, in unserer Wohnung
in der Baker Street blieb, vergraben in seinen alten Büchern, und Woche um Woche von Kokain zu Ehrgeiz
wechselte, von der Betäubung durch die Droge zu der wilden Tatkraft, die seine ureigene Natur war" [5: 3].
Дещо іншим чином підходить до проблеми французький перекладач: "Toute mon attention se trouvait
absorbée par mon bonheur personnel, si complet, ainsi que par les mille petits soucis qui fondent sur l’homme
qui se crée un vrai foyer. De son côté, Holmes s’était isolé dans notre meublé de Baker Street; son goût pour la
bohème s’accommodait mal de toute forme de société; enseveli sous de vieux livres, il alternait la cocaïne et
© Зорницький А. В., 2018
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l’ambition: il ne sortait de la torpeur de la drogue que pour se livrer à la fougueuse énergie de son tempérament"
[6: 3]. У російському перекладі авторства Н. Войтинської несподівано зустрічаємо: "Моего личного
безоблачного счастья и чисто семейных интересов, которые возникают у человека, когда он впервые
становится господином собственного домашнего очага, было достаточно, чтобы поглотить все мое
внимание. Между тем Холмс, ненавидевший своей цыганской душой всякую форму светской жизни,
оставался жить в нашей квартире на Бейкер-стрит, окруженный грудами своих старых книг, чередуя
недели увлечения кокаином с приступами честолюбия, дремотное состояние наркомана – с дикой
энергией, присущей его натуре" [7: 68]. І нарешті в українському перекладі цього оповідання, який
виконав М. Дмитренко, читаємо: "Цілковите щастя й чисто сімейні інтереси, що виникають у людини,
яка вперше відчуває себе главою сім'ї, без останку поглинули всю мою увагу. А Холмс, який мав богемні
звички й щиро зневажав будь-які форми суспільного життя, й далі мешкав у нашій квартирі на Бейкерстріт, похований серед своїх старих книжок. Він то на кілька днів поринав у дрімотний стан, то з
шаленою енергією, властивою його пристрасній натурі, брався розгадувати яку-небудь заплутану
справу" [8: 15].
Усі представлені варіанти перекладу варто, на перший погляд, визнати цілком "читабельними", а далі
оцінювати по-різному, залежно від тих конкретних критеріїв, які щоразу кладуться в основу оцінки.
Однак навіть при побіжному аналізі кожного з них в уважного читача неодмінно виникне ряд запитань, з
яким ми, з огляду на завдання даної статті, обмежимося одним-єдиним: чи вірно (не кажучи вже про те,
наскільки доречно) перекладене авторське словосполучення "Bohemian soul" хоча б в одному з наведених
варіантів?
У німецькому перекладі проблема, яка нас цікавить, вирішується шляхом калькування, звідки маємо
"Boheme-Seele" – "богемна душа". Французький перекладач дещо відходить від дослівності, пропонуючи
натомість "goût pour la bohème" – "смак до богемного життя". З інтерпретацією оригінального
"Bohemian" як 'такий, що стосується богеми, богемний' погоджується й український перекладач, хоча
оригінальне "soul" – 'душа' й трансформується при цьому у "звички". Як добре пам’ятають шанувальники
таланту Конан Дойла, згадувані М. Дмитренком "богемні звички" і справді властиві Холмсові, про що
можна дізнатися з багатьох оповідань про пригоди цього персонажа. Але разом із тим можна заперечити,
що в оригіналі все ж ідеться про явище іншого порядку: пор. т. зв. instrumentalis: "with his whole … soul"
– "всією душею", з якої й виринає "відраза" (а не "зневага") не лише до "суспільного життя", хоча
оригінальне society й має значення 'суспільство', але й, цілком імовірно, до "світського товариства". Крім
того, в усіх трьох випадках можна вказати й на суто логічний парадокс: адже за такої постановки
питання залишається незрозумілим, яким саме чином "богемна душа", "смак до богемного життя" або ж
"богемні звички" персонажа тягнуть за собою згадувану в оригіналі відразу до товариства, адже
представники богеми (художники, артисти, музиканти тощо), якраз навпаки, ведуть досить активне
світське (а отже й "суспільне") життя, принаймні у своєму колі, та нерідко просто не спромоглися б
вижити самотужки…
У перекладі Н. Войтинської спантеличує "цыганская душа" детектива: адже в пересічного
російськомовного читача це словосполучення, скоріше за все, асоціюється з волелюбством, пристрасним
коханням, піснями, гітарами, танцями, різнобарв’ям спідниць та сорочок, блиском "циганського золота",
дресированими ведмедями тощо, але при цьому видається очевидним, що асоціації, викликані в того ж
таки читача образом Холмса, ріднить із першими хіба що любов до гри на скрипці!
Разом із тим, не кращим був би і варіант "богемський", яким вичерпується перелік тих значень
англійського Bohemian, що представлені в найбільш повних перекладних словниках. Отже, якийсь із них
неодмінно має бути правильним…
Саме в таких випадках колосальної ваги набуває лінгвістичний коментар до тексту, що
перекладається, та вміння перекладача зорієнтуватися в ньому, а за необхідності й самотужки створити
його, у такий спосіб консультуючи колег та читачів щодо тих особливостей авторського слововживання,
які, з тих чи інших причин, залишилися поза увагою лексикографів.
Як відомо, Богемія – це історична область на території сучасної Чехії, досить лісиста та гориста,
однією з візитівок якої є особливе дуте скло, що відоме як "богемське". Звідси й значення 'богемський' у
англійського Bohemian. З іншого боку, французьке слово bohème, запозичене, у тому числі, й
українською мовою (за даними Академічного тлумачного словника, богема – "1. (збірн.) матеріально
незабезпечені люди з інтелігенції, переважно актори, музиканти, художники, що живуть легковажно,
безладно; та 2. (перен.) безладність, неорганізованість у побуті представників такої інтелігенції"),
дослівно означає 'циганщина'. Ця французька назва циган (крім bohémiens використовуються й інші –
gitans, tsiganes), у свою чергу, пов’язана з тим, що за часів середньовіччя на території Богемії проживало
багато циган, а нерідко безладне, неприкаяне життя артистів порівнювалося з циганським. За аналогією,
внаслідок семантичного запозичення, значення 'богемний' та 'циганський' розвинулися й у англійського
Bohemian.
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Однак такий коментар не є достатнім, оскільки не дає змоги відповісти на запитання, якому ж із
можливих варіантів перекладу авторського Bohemian слід надати перевагу. У таких випадках
лінгвістичний коментар повинен із необхідністю доповнюватися історико-культурним. Скажімо, чому
французькою, як уже зазначалося, ромів називають не лише gitans (пор. англ. Gypsies) та tsiganes (пор.
нім. Zigeuner), але й bohémiens – які саме історико-культурні фактори цьому сприяли? На момент появи
циган у середньовічній Західній Європі ніхто з місцевих жителів не мав чіткого уявлення про те, звідки
саме вони прибули (за найбільш ранньою "теорією" щодо їхнього походження цигани вважалися
вихідцями з Єгипту, – згадаймо відомий роман В. Скотта "Квентін Дорвард", – звідси й англійське
Gypsies, спотворене Egyptians). Разом із тим, можна констатувати, що в широкому історичному контексті
період початку циганської міграції в західному напрямку співпав із назріванням значної соціальноекономічної кризи. Одним із її результатів стало прийняття низки законів, спрямованих проти жебрацтва
та бродяжництва, під дію якого підпадали й циганські табори. Внаслідок переслідувань, постійної
загрози наглої смерті, ув’язнення або тортур цигани Західної Європи надзвичайно сильно
криміналізувалися, оскільки виявилися фактично позбавленими змоги заробляти на прожиття у будьякий законний спосіб [9: 19–38]. Крім того, боротьба за елементарне фізичне виживання вимагала від них
запровадження особливого способу життя: пересуватися лише в нічний час, постійно переховуватися
подалі від людських очей, а це, у свою чергу, особливо на тлі загальних особливостей соціального та
культурного обличчя епохи (епідемії, голод, схильність населення до забобонів та марновірства тощо),
породжувало чутки про те, що цигани – це чаклуни, упирі, перевертні, які до того ж крадуть дітей. А
тому не дивно, що найбільше циган проживало в глухих, малозаселених, важкодоступних регіонах, –
зокрема й у Богемії, звідки й маємо: bohémien > 'циган'.
Але в якому сенсі 'циган'? У колективній "західноєвропейській" мовній свідомості це слово
асоціювалося не так із любов’ю до коней, музичною обдарованістю, гаданням чи особливою манерою
одягатися, як із надзвичайною закритістю для сторонніх, неконтактністю, відлюдькуватістю. Очевидно,
саме такий сенс і вкладавася автором у словосполучення "Bohemian soul".
Однак таку постановку питання варто й іще дещо розширити, беручи до уваги контекст використання
вищезгаданої лексеми. Як відомо, за сюжетом оповідання Холмсових послуг потребує не хто інший, як
сам король Богемії (звичайно ж, вигаданий письменником, оскільки ані такої країни, ані такого титулу
насправді не існувало), який зібрався одружитися, але побоюється помсти колишньої коханки –
знаменитої аферистки Ірен (Айріні) Адлер. Звідси й назва – "A Scandal in Bohemia". Однак за ходом
розвитку подій стає зрозуміло, що за своїми особистими якостями ця не титулована жінка виявляється
морально вищою за короля ("What a woman – oh, what a woman!" cried the King of Bohemia, when we had
all three read this epistle. "Did I not tell you how quick and resolute she was? Would she not have made an
admirable queen? Is it not a pity that she was not on my level?" "From what I have seen of the lady she seems
indeed to be on a very different level to your Majesty (виділено нами – А. З.)," said Holmes coldly") [4: 447].
Навіть більше, друг та біограф Холмса доктор Вотсон з усією відвертістю констатує: "To Sherlock Holmes
she is always the woman. I have seldom heard him mention her under any other name. In his eyes she eclipses
and predominates the whole of her sex. It was not that he felt any emotion akin to love for Irene Adler. All
emotions, and that one particularly, were abhorrent to his cold, precise but admirably balanced mind. He was, I
take it, the most perfect reasoning and observing machine that the world has seen, but as a lover he would have
placed himself in a false position. He never spoke of the softer passions, save with a gibe and a sneer. They were
admirable things for the observer – excellent for drawing the veil from men's motives and actions. But for the
trained reasoner to admit such intrusions into his own delicate and finely adjusted temperament was to introduce
a distracting factor which might throw a doubt upon all his mental results. Grit in a sensitive instrument, or a
crack in one of his own high-power lenses, would not be more disturbing than a strong emotion in a nature such
as his. And yet there was but one woman to him, and that woman was the late Irene Adler, of dubious and
questionable memory" [4: 429].
А тому в контексті такого перебігу сюжетних подій вибудовується прикметна антитеза: обмежений та
самовдоволений "king of Bohemia", який нехтує можливим щастям із такою жінкою, як Адлер,
протиставляється геніальному детективові з його "Bohemian soul", якому не довелося робити
аналогічного вибору і який, очевидно, щонайменше серйозно замислився б. Ось чому письменникові
потрібне саме це слово у відповідному значенні, а не його численні синоніми. Очевидно, що подібну
художню логіку, яка доповнює та уточнює результати суто наукових, належним чином обгрунтованих
філологічних міркувань, мали б простежити й перекладачі Конан Дойла.
Висновки. Таким чином, аналізуючи історію формування в англійського прикметника Bohemian
відповідного комплексу значень, а також беручи до уваги культурно й контекстуально детерміновані
аспекти його вживання, можна констатувати, що, з огляду на об'єктивно більшу прозорість етимології та
відносну спорідненість лінгвокультурної свідомості, німецький та особливо французький переклади є в
цілому ближчими до оригіналу. Крім того, можна запропонувати альтернативний варіант перекладу
досліджуваного фрагменту оповідання А. Конан Дойла "A Scandal in Bohemia" на українську мову:
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"Повнота особистого щастя й побутові клопоти, що неминуче виникають у людини, яка вперше відчуває
себе господарем у власному домі, повністю поглинули мою увагу. А Холмс, який мав душу відлюдника
та відчував глибоку відразу до будь-якого нав’язливого товариства, і далі винаймав нашу колишню
квартиру на Бейкер-стріт, де, живцем похований серед старих книжок, він тиждень за тижнем метався
між кокаїном та сплесками активності, чергуючи наркотичний дурман із властивим його пристрасній
натурі завзяттям". При цьому важливою перспективою подальшого дослідження проблеми є уточнення
лексикографічних даних, що характеризують лексему, яка розглядається.
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Зорницкий А. В. Особенности воспроизведения прилагательного Bohemian при переводе
художественного текста (на материале рассказа А. Конан Дойла "A Scandal in Bohemia").
Статья посвящена анализу культурно и контекстуально детерминированных аспектов значения
английского прилагательного Bohemian, а также особенностей их воспроизведения при переводе
художественного текста. Материалом исследования служит дебютный фрагмент известного
рассказа А. Конан Дойла "A Scandal in Bohemia" и его переводы на немецкий, французский, русский и
украинский языки. Детально рассматриваются лингвистические и экстралингвистические факторы,
исторически обусловившие возникновение у исследуемой лексемы соответствующего комплекса
значений, а также критически оцениваются решения переводчиков в аспекте избрания наиболее
контекстуально оправданного из них. По результатам проведенного анализа предлагается
альтернативный вариант перевода.
Ключевые слова: художественный перевод, культурно маркированное значение, А. Конан Дойл,
"A Scandal in Bohemia".
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Zornytskyi A. V. The Peculiarities of Re-Creating the Adjective "Bohemian" while Working at a Literary
Translation (Based on A. Conan Doyle’s Short Story "A Scandal in Bohemia").
The article deals with the analysis of culturally and contextually determined aspects of the meaning of the
English adjective "Bohemian" as well as the peculiarities of their re-creation while translating works of
literature. As illustrative materials employed are the opening fragment of the well-known short story "A Scandal
in Bohemia" by A. Conan Doyle and its translations into German, French, Russian, and Ukrainian.
Discussed in detail are both linguistic and extralinguistic factors which historically contributed to the evolution
of the corresponding set of meanings which make up the semantic structure of the lexeme in question.
Considering the etymology of the lexeme at hand and the comparative reception of the underlying notion by
different national audiences, the author arrives at the conclusion that there was a marked difference between its
etymological and current modern meaning, on the one hand, as well as between the connotative shades of the
former depending on a cultural surrounding.
Following the data thus accumulated, critically assessed are the translators’ decisions concerning their choice
of the most contextually justified one among the meanings in question and an alternative variant of translation is
proposed. It is recognized that the exact meaning of "Bohemian" as used by Conan Doyle has indeed to do with
the notion of 'Gypsy', but solely in its Western European interpretation, free from the associations it connotes to
the Slavic ear.
Key words: literary translation, culturally conditioned meaning, A. Conan Doyle, "A Scandal in Bohemia".
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''СТАРА МЕЛОДІЯ'': ПОЕТИКА АВТОРСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ CЕМЮЕЛА БЕККЕТА (НА
ПРИКЛАДІ АДАПТАЦІЇ РАДІОП’ЄСИ РОБЕРТА ПІНДЖЕТА ''РУКОЯТКА'')
Предметом статті є вивчення особливостей авторського перекладу радіоп’єси відомого французького
письменника Роберта Пінджета ''Рукоятка''. Здійснений ірландським драматургом переклад ставить
питання адаптації та дослівного перекладу з огляду на усталену традицію, розкриває можливості
ірландської ідіоматики, вивчає суто беккетівські театральні умовності та представляє
альтернативний погляд на власну творчість. Стаття окреслює текстуальні та контекстуальні
особливості радіоп’єси як жанру, концентруючи увагу на розвиткові ірландської драматичної традиції,
частиною якої є Семюел Беккет, з позицій модерністичної пародії та постмодерністичного пастішу
для вивчення трагікомедії як провідного типу драми в ірландському театрі ХХ-го сторіччя.
Ключові слова: Беккет, парадокс, абсурд, авторський переклад.
Мета статті – визначити особливості авторського перекладу та адаптації оригінального твору на
прикладі взаємодії білінгвістів Беккета та Пінджета. Для досягнення цієї мети необхідно виконати такі
завдання:
 розкрити можливості ірландської ідіоматики;
 дослідити поетику беккетівської театральної умовності;
 вивчити текстуальні та контекстуальні особливості радіоп’єси як жанру;
 конкретизувати прийоми модерністичної пародії та постмодерністичного пастішу для вивчення
трагікомедії як провідного типу драми в ірландському театрі.
''Стара мелодія'' – це вільний переклад радіоп’єси французького письменника Роберта Пінджета
''Рукоятка''1 1960 року, в якій Семюел Беккет перетворює французів на мешканців Дубліна 1950-х.
Пінджет, який ширше відомий як один із представників нового роману, товаришував із Беккетом і мав
досвід співпраці. У 1957 він переклав французькою беккетівську радіоп’єсу ''Всі, що падають'', яка
знайшла схвальний відгук автора. В свою чергу, в 1965-66 роках Беккет був режисером ''Гіпотези''
Пінджета, що є явищем унікальним, приймаючи до уваги ''закритість'' ірландського драматурга. ''Стара
мелодія'' – менш ніж обробка, але більш ніж калька з оригіналу. Скоріш за все, це асиміляція
французького звуку з артикуляційно-акустичним полем ірландської ідіоматики, що, традиційно,
уніфікується до семантичної стійкості та неподільності. Невизначеність – навмисна: сама ірландська
ідіома свідомо уникає окреслення чітких просторово-темпоральних асоціацій, які дозволяють
стверджувати, що дія відбувається саме в повоєнній Ірландії. Деякі локації, звісно, неірландські за
походженням, хоча, натомість, присутні автобіографічні референції. Отже, альтернативність місця та
часу має на меті сконцентрувати увагу суто на вербальній інтеракції між протагоністами та на типі
ідіоми, що використовується. Беккет зображує психологічну деформацію, спричинену географічним
вигнанням, еміграцією, виписуючи місця, йому відомі. Звідси фрагментація подачі, відсутність сценічної
дії (тип – радіоп’єса) – лише мелодія (музика шарманки), розмова (некваплива селекція спогадів), шум
(кроки подорожніх, рух автомобілів повз).
Трансформуючи французьку розмовну прозу в ірландську ритміку, Беккет виходить за рамки
академічного перекладу, надаючи п’єсі власного авторського звучання. Не складно побачити, що саме
приваблює його в оригіналі: два маргінали живуть в ізоляції і потроху втрачають пам’ять,– ситуація, що
ускладнює спілкування, не руйнуючи зв’язок. Беккет зосереджується у ремарках не на зовнішньому
вигляді героїв, а на манері говорити: різкі голоси (''cracked''), мова невиразна з помилками і постійними
заминками, паузами, навіть посередині слова (''stumbled speech, pauses even in the middle of a word <…>
even in the middle of a sentence <…> speech indistinct''), фонетичні огріхи як-от свистячі шиплячі
(''whistling sibilants'') є наслідком старості (відсутність передніх зубів чи непідходящий зубний протез).2

1

''La Manivelle''
Всі англомовні посилання перекладені автором (О. В. Коляда) за виданням The Old Tune, 2006.
Samuel Beckett. The Complete Dramatic Works. London : Faber and Faber.
2
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П’єса починається звуками гомону вулиці і музикою (двадцять-тридцять секунд). Похилий
шарманщик, Горман, ніяк не може дати раду своєму інструменту, що постійно ламається. Прокльони
повертають шарманці звук на деякий час. Власне, перша репліка п’єси – це лайка, що може евфімістично
бути перекладена як ''Проклята музика''.3 З’являється його старий знайомий. Крім, якого він не бачив
багато років. Початок п’єси і перші фрази чітко окреслюють milieu та соціальний статус героїв. Крім –
вдовець, що живе разом з однією із своїх дочок. Горманова дружина ще жива, а Крімова – померла
двадцять років тому, про що Горман дізнається невдовзі. Обом чоловікам за сімдесят. Коли статистичні
дані представлені, а родинні альбоми розкриті, автор береться вибудовувати біографічні профілі,
починаючи від часів (до) початку першої світової війни до освоєння космічного простору. Це справжня
історія з реальними героями і діалогом, який неможливо уявити між Владіміром і Естрагоном.
Шум двигунів транспорту (''roar of engine''), що їде повз, стає лейтмотивом п’єси, що втручається у
розмову, перериває її (беккетівська какофонія ''Всі, що падають'') і є поліфонією водночас. Для
відновлення контакту обоє перепитують, про що йшла щойно мова, але повсякчас змінюють вектор
розмови, не чекаючи відновлення руху з місця зупинки. Саме тому сюжет обертається навколо
спонтанно висмикнутих із особистого хронотопу подій та постатей, відомих, за великим рахунком, лише
оповідачам. Обидва спочатку пригадують технічне минуле, із жалем оглядаючись навкруги, коли все
було інакше: карети та брички кінця 19-го сторіччя, перші автомобілі, сперечаючись з приводу моделі,
але без сварок, бо пам’ятають власника авто – винороба Буша.4
Сучасність, за якої навіть погода руйнівна (''ruinated'') дистанціює героїв у спекотне літо 1895, коли
вони займалися хатніми справами, порівнюючи колишні сади і сучасні ґазебо (альтанки), що мають
впасти від одного погляду, міцність каменя, що колись був основою соборів, а тепер все будується без
фундаменту, без підвалів: ''Горман: Так, всі ці альтанки, вискакують, мов будяк, сміття, якщо хочеш,
попадають, щойно глянеш, чи не так. Крім: Колапс – ось слово, що спадає на думку, пригадуючи добре
каміння, що піднімало собори, немає з чим порівнювати. Горман: А на додаток – жодних фундацій,
комор, нічогісінько, як, питається жити без комор <…> от тобі і прогрес''.5 Цікавим в цьому контексті є
факт інсценізації радіоп’єси, задля якої сцену перетворили на закритий паб, в підвалі якого відбувається
дія. Такий енвірон (оточення)6 є, безперечно, складовою поетики Беккета.
Крім пропонує запалити, але не може знайти цигарки, бо дочка нишпорить по кишенях. Власне то
робиться задля його власного здоров’я7 (жінка Гормана також піклується про чоловіка8), але на поверхні
– певна криза стосунків поколінь через дрібниці. Жоден з них не має запальнички чи сірників в будьякому випадку, а спроби зупинити подорожнього є марними. ''Крім: Можливо, попросимо цього
джентльмена. [Звук кроків, що наближаються]. Пробачте сер, що турбую, не маєте вогню? [Кроки
віддаляються]''.9 Вони пригадують ''чорну самокрутку''10, що курили за часів військової служби. Власне
маємо справу із ще однією антиномією між сьогоденням, що квапиться, але ледь жевріє, мов попіл та
минулим, що неквапливо викурює цигарку, щоб згоріти у вирі бою. Спогади про війну розлогі, дещо
сумбурні: жоден не може точно сказати, в якому роді військ чи частині служив, плутаючи ірландський
3

''Cursed bloody music'' – Samuel Beckett. The Complete Dramatic Works. The Old Tune. London:
Faber and Faber, 2006. p. 337.
4
''De Dion Bouton'' – назва стильного автомобіля, першим власником якого в Ірландії був батько
Беккета.
5
''Gorman: Yes all those gazebos springing up like thistles there’s trash for you if you like, collapse if
you look at them am I right.
Cream: Collapse is the word when you think of the good stone made the cathedrals nothing to come up
to it.
Gorman: And on top of all no foundations, no cellars, no nothing, how are you going to live without
cellars I ask you, on piles if you don’t mind, piles, like in the lake age, there’s progress for you.''–
Samuel Beckett. The Complete Dramatic Works. The Old Tune. London: Faber and Faber, 2006. p. 340.
6
Environ
7
''Gorman: The daughter <…> doesn’t want me to be smoking? Mind her own damn business.''–
Samuel Beckett. The Complete Dramatic Works. The Old Tune. London: Faber and Faber, 2006. p. 340.
8
''Cream: <…> the wife doesn’t like me to be smoking.''– Samuel Beckett. The Complete Dramatic
Works. The Old Tune. London: Faber and Faber, 2006. p. 341.
9
''Cream: Perhaps we might ask this gentleman. [Footsteps approach.] Beg your pardon Sir trouble you
for a light. [Footsteps recede.]''- Samuel Beckett. The Complete Dramatic Works. The Old Tune. London: Faber
and Faber, 2006. p. 341.
10
''black shag''
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піхотний полк у складі британської армії із королівською артилерією та морською піхотою. Врешті-решт
погоджуються, бо пам’ятають паб і де приблизно той знаходиться, згадуючи час мобілізації. Отже, це
другий приклад примирення, коли певна локація (паб) чи рід зазначеної вище діяльності (винороб),
пригадані у потрібний час, підтримують жвавість бесіди, не змушують зайняти кін антагоністу. Обидва
набагато більш самотні, ніж зізнаються особисто собі чи один одному, намагаючись відновити спогад,
відстояти власну позицію, лишаючись, тим не менш, на уявному полі бою солдатами з однієї сторони
фронту. Спогади про війну у Гормана ностальгічні, тоді як Крім – менш сентиментальний. Військова
тематика майже імпліцитна, коли згадується про терористичні акти, проте, вірогідно, мається на увазі
перша світова війна і мільйонні жертви від ран: ''Горман: Він помер в 14-му. Від ран''.11
Наступна тема розмови – суддя, син Кріма, який страждає від ревматизму. Горман вважає хворобу
спадковою, проти чого Крім протестує, кажучи, що ніхто в родині більше на неї не страждає.
Замислюючись над природою ревматизму, Горман цікавиться, чому суспільство будує атомні ракети, але
не здатне винайти ліків від ревматизму.12 Герої говорять про прогрес. Крім шуткує, що колись люди
будуть будувати помешкання на місяці, тому Горман питає про розвиток людства. Крім не проти
прогресу, проте для нього є божевільним (лунатизмом) витрачати ресурси на місяць, передрікати
майбутні конфлікти між націями за першість освоєння. Героїв об’єднує осуд сучасного прогресу науки та
цивілізації в цілому. Вони коментують стандарти повсякденного життя, при цьому обмінюючись
''вульгаризмами'' стосовно минулого.13 Попри постійні заперечення один одному, розходження поглядів з
тих чи інших питань, все ж є єднальна ланка – тема ненадійності та прогресуючої втрати людської
пам’яті з плином часу.
Філософія героїв вкладається у формулу ''місяць то місяць, сир то сир''.14 В англійській мові є
прислів’я, датоване 16-м століттям ''the moon is made of green cheese'', відома містифікація ''примусити
когось повірити, що місяць складається з сиру''. У Франції цей літературний розіграш зустрічається у
Раблє. Зазначений фольклорний мотив походить ще від традиції бестіаріїв, в яких висміюється уявлення
занадто довірливих людей, що бачать сир в калюжі, яка віддзеркалює місяць і цей вислів є метафорою
надмірної довірливості. Отже, коли герої відділяють місяць від сиру, вони несвідомо констатують власну
недовірливу позицію щодо сьогодення, а беккетівська адаптація пародіює пародію, власне займається
само-пародією, тобто уводить прийом пастішу в його постмодерністичному значенні, мова про який
нижче.
Герої сперечаються, в якому саме суді працює син і які справи розглядає: жоден з них не
компетентний у цьому питанні, бо єдиним досвідом на двох є присутність Гормана на засіданні суду з
приводу розлучення своєї племінниці тридцять років тому. Часовий відрізок в третину з гаком століття
не випадковий, принаймні для системи судочинства між двома світовими війнами.
Ветерани говорять про родини, пригадуючи і плутаючи імена дітей та внуків. Потім – про фінансові
справи. Горман завжди думав, що дочка Кріма – то невістка; попри пораду вкласти заощадження в
нерухомість та землю, вона поклала гроші у банк, де вони знецінилися під час війни. В цих простих, на
перший погляд, ремінісценціях – доля до- і повоєнної Європи. Розмова змушує Кріма пригадати батька і
Горман, виявляється, пам’ятає його, як щирого чоловіка, що сидів у міській раді в кінці 19-го сторіччя.
Герої сперечаються про роки батьківської адміністративної ''кар’єри'', гублячись у роках, іменах,
професіях, остаточно заплутавшись, просто пригадуючи тих, кого знали раніше. Цікавим прикладом

11

''Gorman: He died in 14. Wounds.'' – Samuel Beckett. The Complete Dramatic Works. The Old Tune.
London: Faber and Faber, 2006. p. 348.
12
''Gorman: [Roar of engine.] Rheumatism they never found a remedy for it yet, atom rockets is all they
care about'' - Samuel Beckett. The Complete Dramatic Works. The Old Tune. London: Faber and Faber, 2006. p.
342.
13
''Cream: My dear Gorman do you know what it is I'm going to tell you, all this speed do you know what
it is has the whole place ruinated, no living with it any more, the whole place ruinated, even the weather. [Roar
of engine.] Ah when you think of the springs in our time remember the springs we had, the heat there was in
them, and the summers remember the summers would destroy you with the heat.
Gorman: Do I remember, there was one year back there seems like yesterday must have been round 95
when we were still out at Cruddy, didn't we water the roof of the house every evening with the rubber jet to have
a bit of cool in the night, yes summer 95.
Cream: That would surprise me Gorman, remember in those days the rubber hose was a great luxury a
great luxury, wasn't till after the war the rubber hose.'' – Samuel Beckett. The Complete Dramatic Works. The
Old Tune. London: Faber and Faber, 2006. p. 339.
14
''Cream: … the moon is the moon and cheese is cheese …'' - Samuel Beckett. The Complete Dramatic
Works. The Old Tune. London: Faber and Faber, 2006. p. 346.
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антитези є спогад про ''сильний мороз'' (''great frost'') 1893 року15, що поступово охолоджує запал героїв,
спричинений нищівною спекою (''summers would destroy you with heat'')16, змикаючи фінал п’єси в
початковій точці. Крім вже готовий піти геть, думаючи, що відволікає Гормана своїми екскурсами, коли
той шукає цигарки, не пам’ятаючи, що з ними робити. П’єса закінчується тим, що крізь гуркіт моторів,
Крім заводить свою шарманку і та звучить.
Матриць для ручного органу обмаль, – зазвичай ми чуємо раз-по-раз одну і ту саму мелодію, що
повторюється. Перфорації та шипи, що знаходяться всередині шарманки відтворюють мелодію, бо за
своєю природою – це технічний засіб для відтворення (не створення) музики. При оберті рукоятки
всередину вдувається повітря і рухає вал (або перфорації), тоді як шипи відкривають потрібні трубки, що
створюють звучання. Шарманка в адаптації Беккета постає символом замкненої долі, кола, що вбирає в
себе безтілесність духу мелодії та матерію обертаної рукою рукоятки. Складний механізм перфорованої
пам’яті резонує і продукує незбагненно сумну і веселу мелодію крізь шипи доленосних подій. Людина
сама обирає свій тон та семантичну домінанту, проте, немов той півчій птах17, здатна лише відтворювати,
повторюючи, колишню мелодію, кажучи теперішній історії, співу, музиці ''ні''.
Серед закордонних фахівців, що вивчають роль пам’яті та дискурсу в п’єсах Беккета необхідно
згадати сучасного філолога Верна Дж. М. Брауна.18 В своїй докторській дисертації він досліджує
недовіру Беккета до функцій пам’яті, що постійно ''деформують'' вчорашнє, яке, в свою чергу, має
руйнівну силу ''деформувати''.19 Захоплення драматурга минулим починається з 1930-х, коли з’являється
його монографія ''Пруст'' (1931), з-поміж іншого дослідження роману ''В пошуках втраченого часу''.
Юнацькі (неопубліковані) листи Беккета20, що адресовані другові, відкривають незнайомі сторінки
біографії, коли майбутній драматург, а на той час – депресивна молода особа, відвідує психотерапевтичні
сеанси др. Вільфреда Біона,21 вивчаючи власні переживання, психосоматичну симптоматику спогадів,
амнезію та деменцію, невротичну природу. Обізнаність в працях Фройда, Адлера, Юнга та візити до
Бетлемського Королівського госпіталю22 формують плацдарм беккетівської поетики, в якій талант
споглядання для клінічного відтворення церебральних та поведінкових моделей характерів важко
переоцінити. Автобіографічні спогади, що конструюються із проникливою чуттєвістю, особливо
відносно дитинства і юності, грають активну інтегрувальну роль у формуванні само-оповіді під час
ретроспективного аналізу життя. Літні герої, Горман і Крім, не просто розповідають про себе, - вони
прагнуть лишатися у відомому, бажаному світі само-оповіді23 і тому так повільно, неохоче, майже
вороже реагують на прояви піддавати сумніву факти особистого життя. Щойно механізм шарманки
запущений, герої повторюють знайомий обмежений репертуар, не вступаючи у полеміку із сьогоденням
(лише критикуючи його), навіть один з одним, перепитуючи один одного про самих себе, деформуючи
оповідь від першої особи. Незважаючи на перепони, це в першу чергу стосується власне беккетівського
театру, герої спілкуються задля самовизначення, самоствердження, заповнення комунікаційного вакууму
або через те, що цього від них чекають.24 В більш консервативному театрі Роберта Пінджета відповідне
спілкування завжди має трагікомічний ефект.
Беккет, адаптуючи французький оригінал до ірландської дійсності, багато в чому спирається на
драматургів ірландського відродження початку 20-го століття – стилізовану мову Джона Мілінгтона
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Samuel Beckett. The Complete Dramatic Works. The Old Tune. London: Faber and Faber, 2006. p.

346.
16

Samuel Beckett. The Complete Dramatic Works. The Old Tune. London: Faber and Faber, 2006. p.

339.
17

В кінці 17-го сторіччя шарманку використовували для навчання півчих птахів у Франції.
Verna June MacDonald Brown ''Yesterday’s deformities: a discussion of the role of memory and
discourse in the plays of Samuel Beckett'', a thesis for the degree of Doctor of Literature and Philosophy at the
University of South Africa, November 2005.
19
''Beckett’s profound distrust of memory functioning, as well as his conviction that 'yesterday' has
dangerous power to 'deform''' – Verna June MacDonald Brown ''Yesterday’s deformities: a discussion of the role
of memory and discourse in the plays of Samuel Beckett'' 2005. p. 3.
20
Зберігаються в архивах Трініті Коледжу, Дублін.
21
Dr Wilfred Ruprecht Bion.
22
Bethlem Royal Hospital. Беккет відвідував лікарню, супроводжуючи свого друга, старшого лікаря
Джефрі Томсона. Під час одного візиту лікарю треба було встановлювати діагноз та ідентифікувати
паціентів, що страждали на різні форми психічних розладів.
23
''self-narrative''
24
''self-expression, self-enhancement, phatic communion, abhorrence of a conversational vacuum or
simply because they are expected to'' – Grimshaw, Allen D. Collegial Discourse: Professional Conversation
Among Peers. Norwood: Ablex. 1989. p. 9.
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Сінга та вербальні експерименти Шона О’Кейсі, перетворюючи Пінджета на пастіш, пародію на всю
ірландську комічну традицію лінгвістичної стереотипізації. Сінг у своїй скандальній п’єсі ''Удатний
молодець – гордість Заходу'' (1907), насміхаючись над сільським діалектом та манерою розмовляти,
несвідомо створює загальноприйнятний стереотип ірландця. Шон О’Кейсі, якого сміливо можна вважати
рушійною силою сучасної ірландської драми, звертається до трагікомедії як жанру, що суголосний
буремним революційним часам в історії Ірландії, проектуючи трагедії пересічних героїв на
фальстафівське тло, за шекспірівською традицією, насміхаючись над військовою романтикою чи
безоглядним патріотизмом.25 Саме сміх та досліди над мовою, поєднання простого та високого, перехід
від розмовної прози до майже ритмізованої поезії дають величезний драматургічний ефект і є дієвою
зброєю. Беккет ще у 1934 році відмічав, що О’Кейсі має талант і поклик до грубого фарсу в серйозному
значенні цього слова.26 Є чіткий контраст між лінгвістичною піротехнікою О’Кейсі та замкненим,
збіднілим життям героїв, що промовляють гіперболами. Ефект та результат – комічний і трагічний
водночас. З драматичної, театральної точки зору це елегантний перефраз фарсових принципів. У
подібній драматичній розбіжності розум та світ розпадаються на частини, на дисоціації, які неможливо
збагнути. П’єса, якщо читати її як фарс, драматизує розбіжність похилого віку та пам’яті. Це рух
ентропії, неминучого та постійного занепаду системи чи суспільства в цілому, тенденції будь-якого
організму рухатися від порядку до безладу.27 У п’єсі це суто беккетівська повільна амнезія, втрата
пам’яті. В загальному сенсі – це деградація матерії та енергії до крайнього ступеню інертної
уніформності.
Метод пастішу як організації тексту відповідає у Беккета і модерністичній трактовці (прийом
пародіювання), і постмодерністичній (самопародія). П’єса пародіює високий стиль, літературну мову і
класику як ідеали, бо життя, історія і реальність демонструють застарілість традиції, канонів і минулого
героїв. Поступова втрата пам’яті призводить до фрагментації мови та фрагментизації соціального пласту,
перетворюючи, знову за традицією пастішу, все на ідіолект. Беккетівський прийом стилістичного
маскування є доволі дієвим, лишаючись нейтральним на відміну від простої пародії, що завжди
заперечує. Перекладаючи чужий текст, Беккет дивиться на себе з боку, пропонує собі та своїй поетиці
альтернативу без пафосу канонізатора.
Світи героїв поступово розсипаються навколо них, як і минуле. Їх мова – розмовна, погляди – вузькі,
локальні. Сучасний світ проходить, як автомобілі, повз. Незважаючи на свідоме прагнення Беккета
локалізувати дію до гельського топоніму,28 теми, що піднімаються, виходять за межі закритого і є
універсальними.
В контексті літературної історії п’єса є містифікацією, травестією, відсиланням до амбівалентної
традиції paddywhackery (''ірландськості'')29, Irish bull (''ірландського парадоксального оксюморону'')30.
Останній є доволі цікавим, бо невідповідність твердження чи його логічна абсурдність, що притаманна
25

Мається на увазі п’єса Шона О’Кейсі ''Плуг і зорі''.
''Mr O’Casey is a master of knockabout in this very serious and honorable sense – that he discerns the
principle of disintegration in even the most complacent solidities, and activates it to their explosion.'' Beckett, S.,
'The Essential and the Incidental' in Disjecta: Miscellaneous Writings and a Dramatic Fragment (London:
Calder Publications, 1983), p 82.
27
Поняття ентропії цікаве і з фізичної точки зору, позначаючи індикатор чи міру ефективності та
корисності кількості енергії. Той факт, що ентропія світу постійно збільшується означає, що загальна
енергія стає менш корисною, що призведе до ''теплової смерті Всесвіту'' ("heat death of the Universe").
Звісно, дуже просторова референція, проте присутня у тексті радіоп’єси в частині спекотного літа 1895
року, а також наслідків сучасного науково-технічного прогресу – загального потепління, підвищення
температури та неминучого теплового вибуху планети. Поняття ентропії з точки зору сучасної
інформаційної теорії (міра кількості інформації, що відсутня до акту рецепції) теж корелюється з п’єсою,
прикладом якої є спілкування старих друзів, які не знають або не пам’ятають факти своїх біографій, що
перетворює їх на опонентів через брак інформації, яка мусила б стати єднальною ланкою для
встановлення контакту.
28
Ірландську мову називають гельською від давньоірландського етноніму ''галли''.
29
Paddy – сленг, расистсько-образлива назва ірландців англійцями. Paddy whacker – поліцейський
жезл чи кийок. Походить від того факту, що ірландці, зазвичай, були по той бік закону в Новому Світі, а
тому каралися. Paddywhackery – ''ірландскість'' напоготові, нон-конформічність традиції, новаторство,
супротив.
30
''Irish bull'' is a statement containing an incongruity or a logical absurdity, usually unbeknown to the
speaker; a ludicrously illogical statement. An Irish bull is any statement made ludicrous by its absurd logic.
Supposedly the Irish are predisposed to this type of absurdity--or rather this is a style of humour peculiar to the
Irish. http://www.thefreedictionary.com/Irish+bull.
26
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ірландцям, має прямий ефект демонстрації і ілюстрації очевидної правди. В цьому випадку, такий
оксюморон є дієвою формою двозначності і сатири; саме тому його використання, зазвичай, асоціюється
з маргіналізованими суспільствами, як-от ірландцями в Англії 19-го сторіччя. У п’єсі абсурдність
виявляється наслідком граматично неправильних конструкцій31, свідомого чи несвідомого браку уваги до
формування думки, її вживання. Серед цікавих прикладів суто ірландських ідіом можна навести:
''щасливчик'' (''you’re on the pig’s back''32) чи ''хлопчина'' (''boyo''33). З риторичної точки зору в п’єсі багато
випадків вульгаризованої гіперболи (''doddering old drivelling dotard'')34, спрощення, коли правильно
вимовлена конструкція повторюється фонетично зміненою (''historiographer'', ''histryographer'')35, еліпсу36,
катахрези37, тобто всього неортодоксального, руйнуючого умовності.
Критика сприйняла п’єсу прохолодно, проте вона йде понині. Ця адаптація, майже дослівний
переклад дозволяє подивитися на минуле самого Беккета, на Дублін, місто, яким воно було і на стиль
драматурга, що вже ніколи не буде таким, як до 1960-го року. 38 Але це Беккет-скептик у своїй стихії і він
вірить у місяць, сир та прогрес: місяць то місяць, сир то сир, а прогрес – лише науковий.
Висновки. В статті визначені особливості авторського перекладу та адаптації оригінального твору на
прикладі взаємодії білінгвістів Беккета та Пінджета з позицій можливостей ірландської ідіоматики,
досліджено елементи поетики беккетівської театральної умовності, розкриті текстуальні та
контекстуальні особливості радіоп’єси як жанру та конкретизовані прийоми модерністичної пародії та
постмодерністичного пастішу для вивчення трагікомедії як провідного типу драми в ірландському театрі
ХХ-го сторіччя.
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Коляда О. В. ''Старая мелодия'': поэтика авторского перевода С. Беккета (на примере адаптации
радиопьесы Роберта Пинджета ''Рукоятка'').
В статье исследуются особенности авторского перевода радиопьесы известного французского
писателя Роберта Пинджета ''Рукоятка''. Предпринятый ирландским драматургом перевод
поднимает вопросы адаптации и дословного перевода с оглядкой на сложившуюся традицию,
раскрывает возможности ирландской идиоматики, изучает исключительно беккетовские театральные
условности, предлагая альтернативный взгляд на его творчество в целом. Статья коррелирует
текстуальные и контекстуальные особенности радиопьесы как жанра, концентрируя внимание на
развитии ирландской драматической традиции, частью которой Семюел Беккет является, с позиций
модернистской пародии и постмодернистского пастиша для изучения трагикомедии как ведущего типа
драмы в ирландском театре ХХ-го века.
Ключевые слова: Беккет, парадокс, абсурд, авторский перевод.
Kolyada O. V. ''The Old Tune'': Samuel Beckett’s Poetics of the Author Translation (on the Example of
Adaptation of a Play for Radio ''La Manivelle'' by Robert Pinget).
The article examines peculiarities of the author translation and adaptation within the frames of tradition and
studies possibilities of the Irish idiomaticity in the context of Beckettian poetics offering an alternative
perspective at his own dramaturgy. The article correlates textual and contextual features of a play for radio as
genre, showing development of the Irish dramatic tradition from the point of view of Modernist parody and
Postmodernist pastiche to study tragicomedy as a leading type of play in the Irish theatre of the 20th century.
Based on Robert Pinget’s ''la Manivelle'' play the article exemplifies peculiarities of the literary, for word,
translation as a means of authorial self-discipline intrinsic to Beckettian poetics. The article examines also a
concept of an ''Irish bull'' as a statement containing an incongruity or a logical absurdity, usually unknown to
the speaker; a ludicrously illogical statement that functions effectively in post-Modernist drama, Irish in
particular due to its natural satirical tradition evolved into the XXth c. existentialist mindset to transform into
being ludicrous by its absurd logic. Supposedly the Irish are predisposed to this type of absurdity or rather this
is a style of humour peculiar to the Irish. Some aspects of the study highlight metaphorical connotations of
certain lexical misconceptions, the so-called unnatural conceits that are used erroneously from a logical point of
view, but their figurative segment is efficient: catachresis an incorrect use of a word by misapplication of
terminology or by strained or mixed metaphor. Such trope is used to trespass the contextual determiners to
justify its use. The play follows in the tradition of mystification and travesty, ambivalent nature of
'paddywhackery' as a controversial slang for non-conformity and novelty. The art of auto-(authorial) translation
reveals effectiveness of ambivalent obscurity and satire via oxymoron patterns as a marker of stereotypical
associations with certain marginalized layers of society Beckettian characters are conventionally being
identified with.
Key words: Beckett, paradox, absurd, authorial translation.
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МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА ЯК ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПРИПУЩЕННЯ В ГАЗЕТНОМУ
ДИСКУРСІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті досліджуються англійські модальні дієслова, що передають модальне значення припущення в
газетному дискурсі. З’ясовано, що цю функцію виконують модальні дієслова can, may, must, should, ought
to, will, would. Проаналізовані комунікативні типи речень, в яких передається припущення модальними
дієсловами, виокремлено різні фрагменти об’єктивної дійсності, що виступають об’єктом припущення.
а також виявлено часову співвіднесеність припущення до теперішнього, минулого чи майбутнього.
Ключові слова: припущення, модальне значення, модальні дієслова, комунікативні типи речень,
інфінітив, публіцистичний стиль, газетний дискурс.
Люди постійно формують припущення у процесі пізнавальної діяльності (як науково – фахової, чи
практично спрямованої, так і побутової). Оскільки публіцистичний стиль (стиль масової комунікації), що
є одним з функціональних різновидів літературної мови, обслуговує сферу політико-ідеологічних,
економічних і культурних відносин у суспільстві, в ньому, безперечно, зустрічаються приклади
припущень. Для публіцистичного стилю характерні такі категорії, як образ автора, інтенція, авторська
позиція, ідеологема, соціальна оцінність, стилістична тональність, образ адресата.
Образ автора становить центральне поняття публіцистики: образ автора публіцистичного тексту – це і
є сам автор-журналіст, творець тексту. Конкретний журналіст, автор публікації, є людиною публічною,
він виражає ідеї певного суспільства в певний історичний період його розвитку. Поняття "образ автора"
тісно пов'язане з поняттям "інтенція" (комунікативний намір автора). Інтенцією автора публіцистичного
тексту є переконання читача в правильності трактування дійсності автором статті. Весь публіцистичний
текст підпорядкований цьому глобальному комунікативному наміру автора. Публіцистичний текст
поєднує логічність доводів і полемічність викладу. Публічне обговорення, безперечно, здійснюється
через конфронтацію, протистояння сторін, ідей і поглядів, що викликається інтересом до поставленої
проблеми.
Метою статті є опис функціонування модальних дієслів як граматичного засобу формування
припущення у публіцистичному дискурсі. Актуальність цього дослідження визначається зростаючим
інтересом до вивчення особливостей процесу комунікації і їх відображення в різних стилях. Об'єктом
дослідження є публіцистичний дискурс. Предметом дослідження є модальні дієслова як граматичний
засіб вираження припущення в публіцистичному дискурсі. Матеріалом дослідження стали текстові
фрагменти з англійський газет 21 століття, які містяться в Британському національному корпусі (BNC –
від англ. British National Corpus).
У процесі комунікації мовці часто у своїх висловлюваннях виражають припущення щодо певних
фактів повідомлення. Це трапляється, якщо автор повідомлення недостатньо обізнаний про те, про що
йде мова у висловлюванні, або ж не бажає категорично стверджувати або заперечувати згадані факти,
описуючи їх як більш-менш ймовірні.
Висновки, що базуються винятково на основі попередньо наведених доказів, є істинними, чинними,
так як їх вихідні припущення істинні [1]. Істинність таких висновків можна гарантувати, що і відрізняє їх
від припущення – твердження, яке суб'єкт мовлення подає не як істинне, а як таке, що може бути
істинним або хибним.
Припущення розглядається сучасною лінгвістикою як особливий тип модальності [2].
Термін ''модальність'' має багато значень, що виражаються різними граматичними, лексичними та
інтонаційними мовними засобами, об’єднаними на підставі того, що всі вони передають ставлення мовця
до того, що повідомляється, чи показують відношення змісту висловлювання до дійсності. В граматиці
російської мови (головний редактор – доктор філологічних наук Н. Ю. Шведова) виділяються чотири
сфери модальних значень:
1) об’єктивно-модальні значення, що характеризують всі речення і виражаються абстрактними
синтаксичними категоріями, які показують відношення змісту висловлювання до дійсності, тобто це
значення реальності – нереальності;
2) суб’єктивно-модальні значення, в яких міститься відношення мовця до того, про що йде мова,
присутні не у всіх реченнях; вони забезпечуються інтонацією, спеціальними синтаксичними
конструкціями, порядком слів, повторенням слів, увідними словами та сполучуваністю повнозначних
слів з частками чи окликами;
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3) модальні значення тих слів (наприклад, дієслів і прикметників), що передають можливість,
бажаність, зобов’язання, необхідність; вони є наближеними до сфери суб’єктивних модальних значень
тому, що в лексичній семантиці цих слів в більшості випадків міститься значення особистісного,
суб’єктивного ставлення до чогось;
4) значення, що стосуються сфери твердження, заперечення і питання [3: 215].
Аналіз модальних значень третьої групи (вираження можливості, бажаності, зобов’язання,
необхідності тощо) показує, що в сучасній англійській мові перераховані модальні значення можуть
передаватися за допомогою модальних дієслів.
Англійські граматики містять різні списки модальних дієслів. Деякі мовознавці визнають
12 модальних дієслів: can, may, must, should, ought, shall, will, would, need, dare, to be, to have (to have got)
[4: 160]. Інші виключають з виділеної групи to be, to have (to have got) або додають used to [5: 38].
Модальні дієслова, на відміну від інших дієслів, не позначають дію чи стан; вони лише показують
ставлення мовця до дії, вираженої інфінітивом, що сполучається з модальним дієсловом, виконуючи
разом синтаксичну функцію дієслівного складеного модального присудка [4: 160]. Враховуючи
подібність модальних дієслів до допоміжних дієслів сполучатися з інфінітивом, деякі лінгвістичні
джерела називають модальні дієслова модальними допоміжними (modal auxiliaries) [5: 38].
Модальні дієслова передають широкий спектр модальних значень, пов’язаних:
1) з інформуванням мовцем адресата (слухача чи читача) про ставлення до дії: можливість чи
відсутність можливості, здатність чи відсутність здатності, необхідність тощо виконати дію;
2) з впливом мовця на інших співрозмовників (команди, прохання, дозвіл, порада, запрошення,
пропозиція, докір, попередження, обіцянка, погроза);
3) з процесом виведення висновку, тобто умовиводом мовця, що є результатом його міркування тощо
[6: 11].
Необхідно зазначити, що саме модальні значення третьої групи (пов’язані з формуванням висновку
мовця стосовно певного факту повідомлення) можуть використовуватися для передачі припущення
стосовно повідомлення, що і фіксується в тлумачних словниках англійської мови:
- Can – used in the negative for saying that you are sure sth is not true: That can’t be Mary – she’s in New
York ; used to express doubt or surprise: What can they be doing? [7: 215];
- May – used to say that something is possible: He may have [=perhaps he has] missed the train [7: 948];
- Must – used to say that something is likely or logical: You must be hungry after all that walking [7: 1006];
- Should – used to say that you expect sth is true or will happen: We should arrive before dark [7: 1408];
- Ought to – used to say what you expect or would like to happen: Children ought to be able to read by the
age of 7 [7: 1074];
- Will – used for stating what you think is probably true: That’ll be the doctor now [7: 1746].
Словникові статті відповідних дієслів розкриваються через слова: впевнений / sure, не є істинним / is
not true, сумнів / doubt, здивування / surprise, можливо / is possible, ймовірний / is likely, ймовірно /
probably, логічний / logical, очікувати / expect, вважати / think, що передають відсутність категоричності
мовця, опис згаданих фактів як більш-менш ймовірних.
Здатність модальних дієслів виражати відношення мовця до змісту всього висловлювання в плані
його відповідності дійсності (тобто значення припущення, які перераховані в третій групі зазначених
вище модальних значень) є вторинною, більш пізньою, функцією модальних дієслів. В своїй основній,
первинній функції модальні дієслова виражають відношення між суб’єктом дії і дією, що передає її
необхідність, можливість тощо [8: 84].
Різниця між модальними дієсловами, які вживаються в первинній і вторинній функціях, спричинена:
- різною співвіднесеністю модального відношення (у своїй первинній функції модальні дієслова
виражають відношення між суб’єктом дії і дією; у своїй вторинні функції модальні дієслова
відображають відношення мовця до змісту всього висловлювання в плані його відповідності дійсності);
- специфікою значення модальних дієслів (модальні дієслова в своїй первинній функції зберігають в
більшій чи меншій мірі свої конкретні лексичні значення – необхідності, можливості; значення
модальних дієслів, вжитих у своїй вторинні функції, наближуються [8: 86].
Must, should, ought to will, would передають значення припущення, що межує з упевненістю, в
розповідних стверджувальних реченнях (на українську мову перекладаються ''певно, напевно''). Проте в
деяких граматиках зазначається, що значення припущення модального дієслова must, хоча є характерним
для тверджень, іноді зустрічається у розповідному заперечному реченні в американському варіанті
англійської мови [10: 342].
Can / could виражає сумнів, здивування (doubt, surprise) в загальних і спеціальних питаннях (на
українську мову можуть перекладатися ''невже'').
Can’t / couldn’t мають значення невіри, неймовірності (improbability, incredulity) у розповідних
заперечних реченнях (в українській мові – ''не може бути'').
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May / might виражають припущення з відтінком сумніву, невпевненості (supposition implying
uncertainty) в розповідних стверджувальних і заперечних реченнях (український відповідник –
''можливо'').
Різні відтінки припущення (від більшого ступеня ймовірності до сумніву і навіть невідповідності
дійсності) спричиняються як лексичним значенням модальним дієслів, так і комунікативним типом
речення, в якому містяться ці модальні дієслова.
Наприклад:
1. She had him behaving like a schoolboy. It must have been like a drug to him because he sounded
completely obsessed [BNC H82CH1W_newsp_tabloid].
2. Start spreading the news -- a little Cruiser may be on the way [BNC 71CH1W_newsp_tabloid].
В першому прикладі вживається модальне дієслово ''must'', яке передає найбільший ступінь
впевненості: ''must have been'' перекладається ''напевно, був''. Модальне дієслово ''may'' в другому
прикладі виражає менший ступінь впевненості мовця: ''may be'' перекладається ''можливо, є''.
Модальні дієслова, що передають значення припущення, мають різну частотність вживання в
сучасній англійській мові. Наприклад, should, ought to рідко зустрічаються в аналізованих прикладах.
Припущення, що передає сильну ймовірність (supposition implying strong probability) виражається, як
правило, модальним дієсловом must [9: 98, 100, 103].
Модальні дієслова можуть виражати припущення, що стосується різних часових планів: майбутнього,
теперішнього чи минулого.
Припущення щодо майбутніх дій, наприклад, може передаватися модальними дієсловами may,
might,, що сполучаються з неперфектними інфінітивами [4: 165]. Наприклад,
-… you will have to work long and unsociable hours and may have to go without a holiday or make other
sacrifices' [129CH1W_newsp_tabloid];
-… those feelings returned -- I might not see the leaves again, I might have to leave my wife Fiona on her
own [61CH1W_newsp_tabloid] ;
- That's the best way to be helpful to your mum. One day you might be her bridesmaid … in her best hat …
[169CH5W_newsp_tabloid].
Припущення щодо теперішніх дій виявляється при сполучуваності модальних дієслів з
неперфектними інфінітивами в загальному виді, якщо дієслово не має тривалих форм, і неперфектними
інфінітивами в тривалому виді, якщо дієслово має тривалі форми [9: 84]. Наприклад,
-She said:' The entire building is on fire. There must be hundreds of people living in that building.'
[157CH2W_newsp_tabloid];
-Swim with sharks? You must be joking! [120CH1W_newsp_tabloid];
-I've some idea how Simone Hyams must be feeling… [131CH1W_newsp_tabloid];
-For a thriller to really thrill there should be moments when you are gripping the edge of your seat
wondering if the star [158CH1W_newsp_tabloid].
Припущення щодо минулих дій виражаються словосполученнями модальних дієслів з перфектними
інфінітивами в загальному і тривалому виді [9: 91]. Наприклад,
It was a story that must have touched the whole nation's hearts [ BNC 208CH3W_newsp_tabloid];
The leaves may have been scorched by the salt in the wind… [BNC 134CH1W_newsp_tabloid];
It's the sort of gem Richard Burton might have bought … [BNC 47CH1W_newsp_tabloid].
На часову віднесеність вказує не модальне дієслово, а той інфінітив, який сполучається з ними.
Можна виокремити припущення, стосовно різних фрагментів об’єктивної дійсності:
1) існування певних предметів:
There must be armies of males … [BNC 78CH1W_newsp_tabloid];
2) наявності у предметів тих чи інших ознак:
- And he must be mad … [BNC 208CH3W_newsp_tabloid];
- … he must have been even more surprised by her message [BNC 93CH1W_newsp_tabloid];
- These offers may not be as wonderful as they seem [BNC 103102CH1W_newsp_tabloid];
- But Fergie might be reluctant to release one of his English midfield players [BNC
147146CH3W_newsp_tabloid];
3) дій:
- Team owner Frank Williams must have watched his pit lane monitor with a mixture of delight and dismay
[217CH3W_newsp_tabloid];
- A gung-ho sailor may have fired the missile that killed five Turks in a NATO exercise [BNC
166CH2W_newsp_tabloid].
Отже, модальні дієслова передають припущення у різних стилях мовлення, зокрема у сфері
використання публіцистичного стилю — громадсько-політичній, суспільно-виробничій, культурноосвітній діяльності та навчанні. Основним завданням публіцистики (зокрема її газетно-журнального
підвиду) є інформувати (передавати соціально значиму інформацію) та впливати (переконувати читача в
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чомусь, навіювати йому певні ідеї, погляди, спонукати його до певних дій). Ці функції є
взаємопов’язаними, вони забезпечуються відбором певних фактів та характером їх подачі [11].
Доступність, чіткість і яскравість викладу забезпечується використанням виразних засобів і
стилістичних прийомів різних мовних рівнів на тлі загальновживаної лексики та синтаксично
нейтральних граматичних структур. Логічність публіцистичного тексту створюється як строго логічною
послідовністю розміщеного матеріалу, так і узагальненнями і висновками, до яких приходить автор
статті при порушенні важливої суспільної проблеми і аналізі можливих шляхів її вирішення.
Модальні дієслова, які у своїй вторинній функції виражають ставлення мовця до змісту реченнявисловлювання в плані його відповідності дійсності, використовуються в якості засобів вираження
припущення щодо висловлюваних фактів, які мовець не бажає категорично стверджувати або
заперечувати. Пом’якшення категоричності висловлювання дає можливість читачу більш критично
віднестися до повідомлення, задуматися про ступінь достовірності викладених фактів, погодитися чи не
погодитися, виходячи зі свого власного життєво-професійного досвіду, з припущенням, висловленим
автором статті. Припущення автора публіцистичного тексту дає можливість читачу зайняти більш
активну позицію в сприйнятті інформації.
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Котнюк Л. Г. Модальные глаголы как средства выражения предположения в газетном дискурсе
английского языка.
В статье исследуются английские модальные глаголы, передающие модальное значение предположения
в газетном дискурсе. Эту функцию выполняют модальные глаголы can, may, must, should, ought to, will,
would. Проанализированы коммуникативные типы предложений, в которых передается предположение
модальными глаголами, выделены различные фрагменты объективной действительности,
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выступающие объектом предположения, а также выявлена временная соотнесенность предположения
к настоящему, прошлому или будущему.
Ключевые слова: предположение, модальное значение, модальные глаголы, коммуникативные типы
предложение, инфинитив, публицистический стиль, газетный дискурс.
Kotniuk L. G. Modal Verbs as Means of Expressing Assumptions in the Newspaper Discourse of the English
Language.
The article deals with English modal verbs, which convey the modal meaning of assumptions in the newspaper
discourse. An assumption is a special type of modality It is established that this function is performed by the
modal verbs can, may, must, should, ought to, will, would. Modal verbs express a wide range of modal
meanings, including those which refer to the process of drawing conclusions, i.e. the speaker's conclusions,
which are the result of his reasoning, etc. Different shades of assumptions (from a higher degree of probability
to doubt and even inconsistency with reality) are caused by both the lexical meaning of modal verbs and the
communicative type of the sentences, which contain these modal verbs. The article analyzes the communicative
types of sentences containing the modal verbs expressing assumptions, singles out various fragments of objective
reality, which serve as the object of making assumptions, as well as determines the temporal orientation of the
assumption to the present, past or future. The modal verbs, which reflect the speaker’s attitude to the contents of
the utterance in terms of the correspondence between the expressed facts and reality, are used as means of
expressing assumptions about the facts, which the speaker does not want to categorically affirm or deny.
Mitigation of categorical statements allows the reader to think about the message more critically and take a
more active position in the perception of information.
Key words: supposition / assumption, modal meaning, modal verbs, communicative types of sentences, infinitive,
publicistic style, newspaper discourse.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ В ОПОВІДАННЯХ ОЛЕКСІЯ ОПАНАСЮКА
У статті розглянуто основні проблеми вивчення світу людини і природи, з’ясування цінностей та
сутності людського життя. Приділена значна увага аналізу тексту оповідань, внутрішньому світу
людини. Встановлено, що письменник переконливо зображує людину міста і села, змальовує їхні долі та
стверджує, що тільки у любові та гармонії можна вирощувати хліб і виховувати дітей. Оповідання
''Житичі'' вчать шанувати людину і природу, берегти і цінувати життя та довкілля.
Ключові слова: Житомирщина, оповідання, любов до рідного краю, людські цінності, світ людини і
природи, спогади про війну.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку людства є надзвичайно актуальною проблема
збереження довкілля, вивчення та порівняння світу людини і природи у творчості українських
письменників, зокрема Житомирщини. Актуальність розвідки зумовлюється тим, що духовний світ людини
є багатим та надзвичайно глибоким, а зв’язок людини і природи тісно переплітається. Питання
взаємозв’язку людини і природи знайшло відображення в українському та світовому фольклорі, літописах,
давній літературі, а пізніше у творах Івана Драча, Г. Квітки-Основ’яненка, Ольги Кобилянської,
Ліни Костенко, М. Коцюбинського, М. Рильського, Григорія Сковороди, М. Стельмаха, Лесі Українки,
Івана Франка та інших.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Творча спадщина Олексія Опанасюка є надзвичайно
цікавою та багатогранною. Письменник, активний громадський діяч, голова Житомирської обласної
організації Національної спілки письменників України (1980–2003 рр.). Особливе місце у його творах
посідає людина і природа, глибоке розуміння життя поліщуків, історія рідного краю. У статтях вчених
М. Лєцкіна, Л. Монастирецького звертається увага на вивчення творчості О. Опанасюка та приділяється
значна увага його особистості. Отже, існує потреба розглянути питання подальшого знайомства з творчістю
письменника, вивчення взаємозв’язку людини і природи в оповіданнях, збереження довкілля, примноження
історії рідного краю, оскільки його життєвий та творчий шлях розглянуто недостатньо.
Мета статті зробити спробу розглянути проблему гармонійного поєднання людини і природи в
оповіданнях та оповідках ''Житичі'', розкрити духовний світ людини та любов до отчого краю.
Виклад основного матеріалу. Предметом нашої розвідки є книга ''Житичі'', що вийшла друком 1985
року і присвячена ''Світлій пам’яті матері Наталки Яківні – з любов’ю і каяттям…'' [1: 3]. Складається з
восьми оповідань, які мають загальну назву ''Земля світлої трави'' та оповідок під загальною назвою
''Знаємо, де народилися''. У ній автор не тільки знайомить читача з рідним краєм, земляками, а й
переконливо доводить, що живе одним життям з людьми, добре знає закони природи, однаково вболіває за
місто і село, неодноразово стає на їх захист. У книзі О. Опанасюк звертається до читача своїми роздумами
про сутність самого життя. Герої оповідань люблять свою домівку, вулиці та стежки, на яких зростали,
бережуть історію та переповідають іншим, усвідомлюють свою відповідальність за долю природи, яка є не
тільки матеріальним багатством, а й духовним. Напевно це пояснюється тим, що сам письменник неабияк
закоханий у рідний край, історію, природу та людей.
Просто і водночас з неабиякою любов’ю і вдячністю, зі знанням історії пізніше напише про своє рідне
село, місце свого народження ''…народився під Теплого Олексу, що стало підставою бабці Степі, як
згадують старші, ініціювати ім’я немовляті. Було то в суботу, 29 березня 1936 року, в подолинному селі
Дубрівці, що при давньому битому шляху з Києва до Волині, на схід від достославного Брусилова, тоді
Київської, тепер Житомирської області в бідній колгоспівській родині'' [2: 4]. Ще навчаючись у школі,
почав писати замітки до районної газети. Життя було важким, тому рано почав працювати. Після
закінчення школи працював у Брусилові, а пізніше здобув освіту на факультеті журналістики в Києві. Село
давало йому сили і натхнення, надихало і стало джерелом його творчості. До нього він буде повертатися
впродовж всього життя. У кожному оповіданні й оповідці автор не тільки знайомить читачів з життям
поліщуків, а й переконливо доводить, що наші люди здавна люблять природу і живуть у гармонії з нею.
Неповторність творів полягає у простоті та мудрості людських стосунків.
© Кубрак С. В., Білошицька З. А., 2018
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Окремо можна виділити оповідання про війну 1941–1945 рр. та повоєнні роки. Письменник розповідає
спогадами односельців про життя під час окупації, про спалені села на Житомирщині німецькофашистськими загарбниками в оповіданнях ''Копище'' (1975 р.) та ''Жайворонкова кладка'' (1983 р.), про
жахіття пережитих років та повернення до мирного життя. Важкі спогади печалять душу і серце людини,
яка пережила війну. ''Не стало хат і людей… Ніхто з колодязів води не бере. Зависли на журавлях відра,
чорні, порожні й печальні…'' [1: 116]. Коли згадують або розповідають дітям, то хочуть не тільки нагадати
про все те лихо і смерть, які вона принесла, а й застерегти на майбутнє.
Альошка:
– Такою була війна в Дубрівці? Була давно, а ви й не забули?
Крушаниця:
– Якщо війну забувають, то починається нова, так, здається, казали колись ще греки…
– А хто такі греки?
Крушаниця замислюється.
– Ну, хай не греки, а наші предки… [1: 171].
Війна несе в собі горе і печаль. Тому пам’ять про неї обпалює і пече досі, змушує замислюватися над
подальшим життям, над збереженням миру і природи. ''Війна вкоротила віку не тільки людям, а й деревам.
А ще ж на відбудову руйновиська, на зруб скільки пішло найстрункіших, найдужчих! Пеньків нині більше,
ніж дерев, а треба, аби було хоча б навпаки…'' [1: 23–24].
У кожному оповіданні про війну Олексій Опанасюк розкриває душу людини, взаємозв’язок з природою
та одвічні людські цінності – любов і вірність, материнську любов. ''Все менше матерів чекає тих, хто не
повернувся. Відстояли, відстовпіли край шляхів, ніби жива пам'ять'' [1: 128]. Особливо актуальною є ця
тема сьогодні. Тож відбудовуймо і повертаймо до життя людей і землю для миру і добра.
Темі ''людина-природа'' приділяється нині багато уваги. Природа постає живим єством і допомагає
людині в житті та помислах, є ніби частиною самого життя, чимось нероздільним. Письменник порівнює
плинність життя людини з життям самої природи. ''Знову, неначе діти через вулицю, перебігли літо, осінь
та зима. Повернулися жайворонки, зацвіла калина''. Образно і водночас дуже тепло Олексій Опанасюк
говорить про весну: земля пробудилася, парує, вибилися з землі півники… Порівнює дерева з життям
людини, якій кожен клаптик землі рідний і дорогий. ''Обрамлені теплими обріями, гіллясті дерева стоять
край шляху за селом – ще замолоду вибігли і тепер доживають віку в старечій задумі. Листя блякне, верхи
присохлі, стовбури де почорніли, де облисіли, у всьому – вікова втома, плин часу – зим, літ, доль, стихій…Зпід всохлого гілля, ніби з-під старечої руки, позирають на село дуби'' [1: 129]. Так збігає і людське життя,
потрібно тільки вміти розпізнавати вікову межу, вміти дорожити кожним днем, кожною доброю справою.
Письменник дуже правдиво і реалістично змальовує життя дітей, дорослих, літніх людей. Досить часто
ставить запитання, які потрібно осягнути кожному: ''Чого ті, хто доскочив до півсотні, такі чутливі до
пережитого? І так сумують за малолітньою порою, спішать на трави, сходжені босоніж, на свої перші
житейські дороги? Ще ж бо не старі, не такі вже літні?
Хочеться довідатися про те, чого чекала ця земля від них.
І про те, що чекає од них нині'' [1: 128–129]. Кожен твір Олексія Опанасюка це своєрідний спогад і
роздум над прожитим днем і роками.
В оповіданні ''Навзаєм'' ідеться про життя родини Скибченків, які мешкають в одному з кутків
Житомира, де пролягає шлях на Чуднів. Життя пенсіонерів тихе, спокійне. Знайомство читача з героями
проходить восени, коли люди прибирають подвір’я, готуються до зими. Осінь – пора спокою у природі та
житті людей. Зібрали врожаї, посіяли озимину для подальшого життя, для майбутнього. Так і людина,
проживши і усвідомивши свою значимість, оглядається на прожиті роки, хоче надолужити згаяне у
спілкуванні, закінчити розпочаті справи. Наші герої також згадують своє життя і прислухаються до
будівництва, що триває на горі. З прожитих років їм бачиться найкраще. ''Мине якийсь час – і тут
стоятимуть будинки, вищі від яворів разів у п’ять! Ще вищі за отого, що над Кам'янкою! Бачиш?..'' [1: 7].
Автор так змальовує безперервність життя людини і природи.
Славиться цей куток тим, що тут тільки приватні будинки. Дітвора та галас розраджують старече життя
пенсіонерів Ларіона та Одарки. Автор щиро і просто знайомить нас з районами Житомира, змальовує образ
охайної господині.
– Вже забудували Смолянку, Крошню, Корбутівку! – всівшись, Ларіонова дружина кладе білі маленькі
руки на фартух, оздоблений вишивкою, тканням, оборками, мереживом, закладками, але очима там, де й
Ларіон. – Тепер на черзі Мальованка, а тоді вже й наша Набережна… [1: 7]. А життя навколо, коли всі
розійдуться по роботах та службах, стає тихим і прозорим, неначе в старому осінньому парку. Вони
люблять сидіти на лавочці ''під найстарішим явором, – його шатрище ніякий дощ не проб’є''. Сидять
найчастіше мовчки, іноді щось і згадують, а інколи і журяться над життям. Прожитих років Ларіон не
відчуває, хоча вони як пташки на плечах. Завжди, коли настає пора падолисту, згадується щось своє,
особливе. Коли згадують прожиті роки, то говорять ''…ще тоді, коли вітер був молодий''. Пригнічує в
цьому житті одне – старість, яку також порівнюють з деревом. ''– Ну тоді скажи: якась же різниця має
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бути між людиною і старим деревом, котре тільки скрипить? За своє довге життя чого тільки не
пережив Ларіон, але ніщо так не пригнічувало його, як оця старість. Гірко жартує, робить
неповоротким, забудькуватим, безпомічним, смішним!'' [1: 11]. Старість для нього є трагедією. Все інше
можна підправити. А Одарка іншої гадки про життя: ''Не в старості, а в тому, що людина дряхліє тілом, а
серцем залишається молодою… Такою, як ми були колись. Все переборює людина, все
перетерпить…'' [1: 11]. За такий оптимізм і любов до балачок прозвав свою Одарку молотаркою. Вона ж
бо мовчанки не терпить. Її губи не знають перепочинку, постійно щось шелестять і шелестять. Отак сидять,
мовчать, згадують молоді роки, як воювали в громадянську, як побралися, як прожили ціле життя. Виросли
доньки і сини, золоте весілля уже мали. І чомусь все частіше згадується оте ''зі мною і висоти не жахайся,
аби тільки вдвох, аби до кінця навзаєм. Хіба не так? – зазирає в сухі, вицвілі Ларіонові очі Одарка своїми,
що теж давно-давно одцвіли'' [1: 17]. Оце і є справжня мудрість життя. А природа ніби допомагає нам
краще зрозуміти це чи таке життя. ''Бабине літо тче білу і теплу годину, на старому дворищі стоїть тиша
осіннього саду, на лаві під яворами сидять Скибченки, як завжди, удвох. Перед ними присадкуваті
будиночки з недавніми прибудовами і вже позеленілими від часу крівлями, новенькі плескаті гаражі, а ще
ріденький штахетник з диким хмелем, грядки з цибулею…'' [1: 17]. Напевно отак в гармонії з собою та
природою і має людина прожити життя.
Оповідання ''Не одцвіли купави…'' знайомить читачів із селом, в якому дві хати і проживає всього дві
літні жінки. ''Жителів у Великій Рудні всього двоє, вони й стрічали ото шефів: глухенька Феодосія Чугуй,
між людьми Хтодоська Недочуй-Чугуй, і сухенька Петрована Стожко, для швидко вимови – Петрана,
живуть в отих двох хатинках, що через ярок'' [1: 44]. На відміну від попереднього оповідання події
розгортаються влітку. З міста до села приїжджають шефи: влітку заготовляють сіно, а восени збирають
картоплю. Знайомляться із людьми і вкрай здивовані такою кількістю дворів. Село свого часу було чимале і
має свою давню історію, яка починається ще з часів Київської Русі. А зараз '' що вдієш, опинилося на
протягах міграції, а та записала його в графу обмежено перспективних…'' [1: 43]. Шефів завжди радо
зустрічає директор та ще бабусі, у яких і житимуть люди. Місяць чи два вони будуть їм за і дітей, і за
онуків. Керівник знайомить з історією села, розселяє, розповідає про роботу, яку будуть виконувати.
Починають спочатку косити і сушити сіно і навіть влаштовують між собою змагання на виконання норми.
Люди звикли до такого ритму життя, оскільки працюють на заводі, а там завжди дисципліна і порядок.
Вони дивуються всьому: лісу, високій та густій траві, яка подекуди висохла від спеки, землі, яка має більше
піску, ніж чорнозему. ''Багато нивок, багато луків, а між ними їхня шефська доля – Велика Рудня, де
справді всього дві хати… Та ще могилки. За ними з десяток-півтора печищ, там сухими китицями
задзвенить кропива, як торкнешся, а над кропивою журно хиляться старі, з голими верхами й гінкою
порослю біля репаних стовбурів яблуні, груші, вишні'' [1: 44]. Люди звикають до села, місцевості, яка
зачаровує і навіює смуток водночас. А найбільше вони переймаються долею цих двох бабусь, які тут
зросли, прожили життя, тут його, мабуть, і доживуть. Хтодоська могла б поїхати і до дітей, але ж як
покинути сусідку. І зараз кожного літа зустрічає внуків. Не може полишити рідного села. Звідси їхні діти
пішли воювати з фашистом і не повернулися. А матері чекають. У Петровани не повернулося четверо
синів. Писала листи і розсилала у світи десять років, потім років із сім і не згадувала про листи. А це знову
стала писати найменшенькому, Лукашеві, і класти їх на покуті, бо розсилати вже немає сили. Кожного літа
вона, Петрована, шукає в лісі купави, які є своєрідним символом сподівання на повернення синів з війни.
Чим далі відходить війна, тим дрібніше і дрібніше цвітуть купави. ''Схоже, що усі, хто міг, повернулися до
рідних порогів…'' Не хочеться вірити, що синів немає. Може десь у світах, живі, може повернуться. І несе
щоліта купави на своє подвір’я, щоб зацвіли, щоб сини повернулися. Правда не обійшло її щастя.
Незадовго по війні розшукала свого чоловіка в тиловому місті Шуї під Москвою, пораненого, скаліченого.
Як і вижив – диво. Забрала зі шпиталю, ледве довезла додому, бо в рідній хаті легше зносити хворобу.
Разом синів дожидали. На третій рік по війні відійшов. Відійшов тоді, коли потрібно було виходити на
жнива, а на луках жовтогарячо цвіли купави. Робота та природа допомогли пережити горе. Відтоді, як уміє,
журу-тугу відганяє: ''Одна на всю хату, вдвох з Хтодоською на все село, але все ж із Великою Руднею на
білому світі…'' [1: 52].
Люди люблять звичаї, свята, свою місцевість, землю і роботу на ній. ''Хоч земелька і бідна – пісок, але до
первозданності землі докладають рук і неабиякої любові. Земля різна – робота одна. Виняньчити в нашої
земельки хліб – це значить поріднитися з нею, пустити тут міцне коріння'' [1: 50]. Напевно головне в
житті для людини – поріднитися з тою місцевістю, де живеш і працюєш. Всі, хто проживає тут, приїхали на
роботу і залишилися, ще ніколи не пожалкували. Такі тут люди, такий дивний край, цікавий і мальовничий.
Люди і село додають сили і залишаються надовго в пам’яті. Може й назавжди. Тому не може і не хоче
переїжджати з рідного села в інше. ''Ось-ось можуть рипнути двері, й увійдуть… Чи зможу я жити там,
де не буде цих дверей, стін, кутків? – запитає отак Петрована Макарівна – вся в світлому, чорного не
любить і не носить, повсякдень у білій хустинці, білій кофтині з мережками, на вікнах фіранки також білі
й також помережені, щоб гарно в хаті було, – і далі гірко мовчить. Хоч про що питай далі, а мовчатиме,
руки її лежатимуть у пелені, мовби пташата перед тим, як злетіти'' [1: 55].
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Оповідання ''Грудень. Сонце на літо'' знайомить нас із життям двох друзів-школярів. Славко, або як
його ще прозивають Котигорошко, учень школи-інтернату та міський хлопчина Альошка. Славко (голова
гуртка натуралістів) знає багато цікавого про птахів, звірів від свого вчителя Михайлошина, який полюбляє
фотополювання будь-якої пори року. Альошка ходить до міської школи, проживає в квартирі і любить
дивитися телевізор. Різні на перший погляд, але спільним є цікавість до природи. От і прийшов Славко до
товариша в місто запросити в похід на лижах до лісу, бо там зараз дуже гарно і може пощастить побачити
пташку грудень, дуже цікаву і велику. Добрий і розумний в нього вчитель, бо навіть ''мисливці позирають
йому вслід із завидками – чи не через те, що бігає він на лижах швидко, ніби олімпієць, і разом з тим
глузливо – звуть то фенологом, то інтернатівським диваком, мовляв, тільки звірину полохає отаке
опудало, обвішане торбинами й ранцем, ''зброєю'' з довгими й короткими дулами'' [1: 65]. Під час походу
автор знайомить нас із околицями Житомира: Затишшя, силікатний завод, Мохове болото, що біля
Станишівки, села Бистри і Кривий Брід, Слобода-Селецька і Слобода-Затетерівська, бо саме тут пролягає
лижня. А взимку настільки тихо, що чути ''протягле й жалібне ''ху-хууу, у-у-у''. Ніби десь далеко-далеко,
аж за Скоморохами чи Пряжевом, самотньо дитяча дудка продудніла'' [1: 71]. Під час походу діти
дізнаються багато цікавого. Їх вчать помічати прекрасне, розпізнавати і читати сліди звірів, шум дерев,
спостерігати за погодою, поводитись в лісі, бо все, що зараз залишиться в пам’яті, допоможе та знадобиться
в житті. ''Ліс любить спокій і тишу. Ліс уміє затиснути вітер у жменю… Ні поруху й між березами, які в
гайок не збігаються, але й поодинці не ростуть, а все ближче до сосни, до ялини чи граба. Так легше
вистояти перед навалою вітроломів, пекучих морозів і спекоти... Синиці від самого ранку пищать – мороз
лякають'' [1: 68–69]. Дуже цікаво Леонтій Васильович розповідає про птахів, просить завжди не тільки
спостерігати за ними, а й вчитися у них. ''Спокій – стан природний. А все природне дається нелегко. Про
птахів ми ще мало знаємо. Не хочуть до кінця відкривати свої таємниці. Щоб легше вижити на білому
світі, який став для них таким вузьким…Тож і ви їх не чіпайте, не тривожте'' [1: 70]. Багато цікавого
дізналися, побачили, і настав час навчити спіймати та залишити в об’єктиві мить на згадку. ''Над білим
снігом, мовби крило пташине, – папороть зелена! Листя дрібно посічене, ніжна не товща від олівця. Із
літа в зиму ступив! Ще подме завірюха і прикриє чарівний острівець літа…'' [1: 71]. Образна, багата мова
та уява у вчителя. Ось як розповідає-малює природу: ''Позавчора була відлига, дув вітер, лозини гойдалися,
нижчі з них нагиналися до самої води, купалися в ній, потім завітав мороз… Він і докінчив роботу!.. От і
вийшли кришталеві перевесла.
Сніг, дерева й кущі, ялівець і кришталь… Ще горобина збоку… Ніби щойно увійшла до світлиці: пашать
червоно грона, а гілля обвисло, мовби руки од утоми'' [1: 72]. Світогляд людини формується змалку. І чим
більше дитина любитиме природу, тим менше потім доведеться боротися за ''чисте довкілля''. Людина
житиме в повній гармонії з природою і не буде завдавати їй шкоди.
Олексій Опанасюк в оповіданнях не змальовує портрет конкретного героя, а зосереджує увагу читачів
на окремих деталях, зокрема на очі та руки. Саме ця деталь може багато розповісти про душу людини та
прожиті роки. ''Очі в Дороша були схожі на зарошені чорнобривці, які під кінець вечора геть висохли.
Старенька, добра мати… У неї не було сліз, вона їх загубила у війну, й очі її були сухі, як васильки. Очі
вчителя, лиш вловлюють чийсь інтерес, здіймаються синню, мовби лісові озерця в повітрі''. Руки
спрацьовані, згорьовані, натруджені, переробили багато роботи. Не обходить письменник увагою і
приповідки, притаманні Житомирщині: ''Кажи впрост: і цього літа потрібна хата, яку хотів зняти? Долі
не обійдеш, конем не об’їдеш. Як вродиться жито, то будемо жити. Земля не простуджує'' тощо.
Робота на землі є найважчою і водночас найкращою, бо віддячує хлібом і красою. Багато героїв книги
''Житичі'' до війни мріяли закінчити семирічку і засіяти житом усю землю. Після перемоги твердо вирішать,
що ''до первозданності землі докладемо рук і любові''. За роки окупації втомилися від страху смерті і люди,
і земля. Потрібно повертатися до життя всім. ''Прижухла трава від кожного його доторку здригалася,
начеб од болю''. З глибоким розумінням письменник змальовує життя в усіх його проявах, звертає також
увагу читачів на поле. ''Поле – й не поле, якщо у ньому немає перепела, жайвора…'' З особливою любов’ю і
вдячністю змальовує життя літніх людей. Мабуть тому, що на їх долю випало багато лиха і страждань.
Вони не сидять дома, а часто йдуть у ліс, в поле, просто виходять на околицю села, ніби зустрічаючи із
далекої дороги своїх дітей. Людина живе разом з природою, яка дає їй силу і жагу до життя, а може і просто
бажання жити: ''світ за порогом – продовження її дому, її хати''.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Твори Олексія Опанасюка сильні не тільки
простотою своєю та реальністю, а й правдивістю життя. Однаково і переконливо зображує людину міста і
села, змальовує їхні долі, розкриває найпотаємніші думки та показує взаємозв’язок людини і природи.
Аналіз текстів книги ''Житичі'' дає змогу зробити висновок, що герої творів живуть у повній гармонії з
собою та природою. Оповідання вчать любити людину, малу батьківщину, рідну землю та берегти життя і
навколишній світ. Отже, поставлена проблема потребує подальшого вивчення та вдосконалення.
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Кубрак С. В., Белошицкая З. А. Взаимосвязь человека и природы в рассказах Алексея Опанасюка.
В статье рассмотрено основные проблемы изучения мира человека и природы, уяснение ценностей и
смысла жизни. Уделено значительное внимание анализированию текста рассказов, внутреннему миру
человека. Установлено, что писатель убедительно изображает человека города и деревни, показывает их
судьбы и утверждает, что только в любви и гармонии можно выращивать хлеб и воспитывать детей.
Рассказы ''Житичи'' учат уважать человека и природу, беречь и ценить жизнь и окружающую среду.
Ключевые слова: Житомирщина, рассказы, любовь к родному краю, человеческие ценности, мир человека
и природы, воспоминания о войне.
Kubrak S. V., Biloshytska Z. A. The Relationship between Human and Nature in the Short Stories by
Oleksii Opanasiuk.
In the article authors discuss the basic problems of studying the world of human and nature; ascertain the values
and essence of human life. It was established that the writer clearly depicts human in big cities and small villages,
describes their fate and asserts that only in love and harmony it is possible to grow wheat, educate children and the
younger generation as well as to love their native land.
Relevance of exploration largely stems from that the spiritual world is rich and very deep, and the relationship
between human and nature is closely intertwined.
The subject of our research is the book "Zhytychi". The author introduces not only native land countrymen, but also
proves that he lives the same life as those people, he is equally a fan of the city and the village, has repeatedly
protected them. Our people love nature and live in harmony with it from childhood.
Stories teach us to honor people and nature, cherish and appreciate life and the environment. The uniqueness of the
works is in its simplicity and wisdom of human relationships.
It is possible to select separately the story about the war and the postwar years. The writer tells the fellow villagers’
memories of life under the occupation of burned villages in the Zhytomyr region by German fascist invaders; the
horrors of endured years and return to a peaceful life. Each narrative about the war, Opanasiuk Oleksii reveals the
human soul, the relationship between nature and the eternal human values – love and faithfulness as well as
maternal love.
In all the stories, writer compares turnover of human life and the life of nature.
The works of Oleksii Opanasiuk are powerful not only for its simplicity and reality but also for its truthfulness of
life. The author convincingly depicts human in cities and villages, describes their fate, reveals the innermost
thoughts and shows the relationship between human and nature. The analysis of the texts "Zhytychi" makes it
possible to conclude that the characters live in harmony with themselves and nature. The story teaches to love the
human, small homeland, native land and to protect life and the world. Therefore, the problem needs further study
and improvement.
Key words: Zhytomyr region, stories, love for native land, human values, the world of human and nature, memories
of the war.
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ЗАСОБИ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ВПЛИВУ КОГНІТИВНИХ МЕТАФОР У КІНОДИСКУРСІ
У статті пропонується семантичний і когнітивний аналіз модусів побудови смислових ефектів як
засобів мультимодального впливу на адресата кінодискурсу. Прослідковано й доведено можливість
домінування візуальних й когнітивних засобів створення метафор кінодискурсу й образів на їх основі, без
більш значущого функціонування текстового складника цього виду дискурсу. Показано, що розгортання
когнітивних метафор у динаміці дискурсу може створювати інформаційну й образну систему, що
становить основний смисл впливу кінофільму на адресата.
Ключові слова: кінодискурс, когнітивна метафора, маніпулятивний вплив, мультимодальність.
Постановка проблеми. Беззаперечний розвиток індустрії кіно в усьому багатстві й різноманітності
жанрів, видів і технологій спричиняє широкий інтерес дослідників до вивчення феномену кіно як типу
дискурсу. Предметом дослідження стали типологічні риси дискурсу кіно, своєрідні особливості
кінопередачі смислів, почуттів, оцінок, своєрідність кіно як складної багатокомпонентної знакової
системи. Дослідники дискурсу кіно наголошують на його мультимодальності як на онтологічній
властивості цього типу дискурсу [напр., 1: 2018; 2: 41; 3: 16–17], у багатьох дослідження звертається
увага на метафоричність цього виду дискурсу [напр., 3]. Однак, з огляду на різноманітність і значну
кількість реальних маніфестацій кінодискурсу, аналіз створення й ефективності когнітивних метафор у
цьому виді дискурсу далекий від стадії завершеності, тому досвід такого аналізу є актуальним.
Дослідження проводиться на матеріалі дискурсу кінофільму режисера Джона Карпентера ''They Live'' [4].
Метою дослідження є аналіз модусів мультимодальності, залучених до створення когнітивних метафор в
аналізованому кіно дискурсі.
Виклад основного матеріалу. Бурхливий розвиток кіно у різнобарв’ї його жанрів і видів робить його
надзвичайно важливим засобом масової комунікації, що значною мірою пояснюється здатністю кіно
реалізувати втілення власного стилю бачення, власного дизайну істинної або удаваної реальності [5],
причому для такої комунікації на місце первинної значущості виходить мультимодальність –
комбінування й сполучення негомогенних систем як модусів передачі інформації [6]. Наразі дискурс кіно
розуміють як особливий тип дискурсу, який є трирівневою синкретичною системою, креолізованою
єдністю, що складається з власне кінотексту, семіотичного простору й результату інтерсеміотичного
перекладу, який трактується як образ [7].
Сам кінотекст розглядається як креолізований текст, тобто такий вид тексту, фактура якого
складається з двох негомогенних частин: вербальної (мовної / мовленнєвої) та невербальної (такої, що
належить до числа знакових систем, відмінної від системи природної мови). Креолізований текст
визначається як специфічний лінгвовізуальний феномен, текст, в якому вербальний і зображувальний
компоненти утворюють одне візуальне, структурне, смислове й функціональне ціле, що забезпечує його
комплексний прагматичний вплив на адресата [7: 180]. Теоретичні засади дослідження кінодискурсу
було закладено у роботах Ю. Лотмана, який розглядав у дискурсі кіно комбінацію трьох наративних
тенденцій: візуальної, вербальної та звукової [8: 89]. Вважається, що саме вербальний компонент є
базовою, найважливішою й найоб’ємнішою складовою кінодискурсу: кінотекст охоплює дискурс
кінофільму як його вербальний складник з засобами невербальної комунікації [1]. Однак існують точки
зору, згідно з якими у кінодискурсі відсутнє домінування текстової складової [9: 384–405], або
наголошується домінування зображувальної, візуальної складової як відмінна риса саме цього виду
дискурсу. Слід зауважити, однак, що подібно до інших творів мистецтва, які також є втіленням певної
системи складових-кодів, у кінодискурсі значна роль належить саме створенню образу / образів, які
кожний раз для кожного предмету мистецтва створюють унікальну образно-знакову систему. Тобто, у
конкретному кінодискурсі для кожного конкретного образу можна (хоч це і не завжди є необхідним)
виділити домінуючу складову у створенні цього образу, домінуючий модус, який робить цю частинку
кінодискурсу у всій сукупності її властивостей саме образом.
Дослідники кінодискурсу давно помітили зв'язок з образами, створюваними продуктами цього
дискурсу, і символами, які часто утворюються на їх основі й продовжують своє існування як естетичні
знаки поза межами конкретного кінофільму як продукту кінодискурсу. Створення й сприйняття таких
образів має когнітивну природу й базується на когнітивній метафорі й / або когнітивній метонімії, однак
у цьому виді дискурсу такі метафоричні й метонімічні образи сприймаються не тільки за допомогою
когнітивної діяльності мозку адресата із за діянням цілої системи когнітивних операцій, а й візуально [3].
© Кузнєцова Г. В., 2018
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Тобто у процесі оповіді історії-смислу кінофільму спостерігається створення символів, які сприймаються
принаймні трьома комунікативними каналами адресата: слухом, зором і розумовою діяльністю, що
підкреслює мультимодальність дії таких образів на адресат. У його розумовій діяльності відбувається
виникнення й взаємодія асоціацій, розв’язування алегорій, зіставлення метафор і метонімій [5: 72].
Наразі у когнітивний лінгвістиці когнітивна метафора і когнітивна метонімія розглядаються як ментальні
операції які є способом пізнання, категоризації, концептуалізації, оцінки і пояснення світу [10: 76–78], як
художньо-естетичні засоби творчого процесу вони втілюють значний прагматичний потенціал,
закладений в їх природі: вони несподіваним способом відкривають невідомі нам відносини між
предметами світу [3].
Розглянемо взаємодію когнітивний та емоційний вплив модусів, що створюють дієвість когнітивних
метафор у дискурсі кінострічки ''They Live''.У цьому фільмі метафоричне навіть ім’я центральної дійової
особи – Джон Нада, що у перекладі з іспанської означає 'ніщо'; тут лінгвістична метафора слугує
підґрунтям для розгортання когнітивної метафори ЛЮДИНА ЦЕ НІЩО, смисл якої названий персонаж
спростовує своїми вчинками у фільмі: Нада приносить в жертву своє життя, щоб люди навколо нього
могли побачити потворні обличчя прибульців, які прагнуть маніпулювати жителями Землі.
Надзвичайно важливе місце в аналізованому кіно дискурсі посідає когнітивна метафора ОКУЛЯРИ
ЦЕ СВІТОГЛЯД: Нада випадково знаходить сонцезахисні окуляри, через які людина бачить зовсім не те,
що бачить без них. Слід сказати, що наратив у цій частині дискурсу практично невербальний, основний
канал отримання інформації адресатом – візуальний. Розкриття даної концептуальної метафори також
відбувається без використання діалогічного або монологічного кіно тексту: персонаж просто одягає
знайдені окуляри на ніс – і те, що він бачить, дуже контрастує з тим, що він бачив за мить до свого
жесту. Тобто тут візуально створена концептуальна метафора сприймається на когнітивному рівні у
тісному зв’язку з візуальним сприйняттям: мить тому Нада дивився на білборд з зображенням
комп’ютера, де рекламувався ноу-хау комп'ютеризації банківських процесів (тут спостерігаємо ще одну
когнітивну метафору: ДІЇ ЛЮДИНИ – ЦЕ КОМПЮТЕРНІ ОПЕРАЦІЇ); у наступну хвилину на тому ж
самому білборді він бачить вивіску з закликом ''OBEY'' (Рис.1, 2).

Рис. 1

Рис. 2

Окрім названих вище модусів створення метафоричного смислу спостерігаємо ефект від дії
наступного вживаного модусу – кольору: якщо рекламний білборд кольоровий з домінуванням приємних
для зору зелених відтінків, то заклик ''OBEY'' виконано чітким чорним шрифтом на білому фоні,
використано контрастну максимально зрозумілу чорно-білу гаму. Можна прослідкувати логічноасоціативний ланцюжок, на розгортання якого в ментальній дії адресата розраховано використання цієї
когнітивної метафори з порівнянням в основі (виконання комп’ютером операцій порівнюється до
слухняності людини, що виконує заклик ''OBEY''): дії комп’ютера чіткі й бездумні  слухайся як
комп’ютер  слухайся, не розмірковуючи слухайся, не відволікаючись (тому обрана усім зрозуміла
чорно-біла гама). Використання модусу кольору у даному кінодискурсі є потужнішим, ніж зазначено
вище: коли Нада дивиться навколо через знайдені окуляри, увесь навколишній світ втрачає барви й
постає у чорно-білому зображенні. Такий прийом створює дискурсивний символ, що стає зрозумілішим у
подальшому контексті, адже нове чорно-біле сприйняття світу запрограмоване прибульцями, для яких
важливо досягти маніпулювання землянами, які не повинні відволікатися від своєї основної функції –
функції слухняних бездумних виконавців.
Маніпулювання через виконання присутнє й у низці наступних когнітивних метафор, для створення
яких використано зазначені вище модуси: заміна змісту рекламного білборда, усунення кольорів, чіткий
примітизований виклад команди: наступним білбордом є багатобарвна реклама відпочинку на
Карибському морі з зображенням спокусливої дівчини на передньому плані, який через окуляри Нади
сприймається як наказ ''MARRY AND REPRODUCE'' (Рис. 3, 4), дану когнітивну метафору можна
вербалізувати так: СПРИЙМАННЯ СЕКСУАЛЬНИХ СТИМУЛІВ ЦЕ ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ
ЛЮДЕЙ.
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Рис. 3

Рис. 4

Цікаво зазначити, що формулювання змінених слоганів за структурою дуже нагадує формулювання
християнських заповідей, які потрібно виконувати, і це вважається незаперечною істиною. Тому у
адресата дискурсу когнітивно-асоціативний зв'язок між командами, що з’являються на білбордах, і
християнськими заповідями виникає неодмінно.
Когнітивна метафора ''ГРОШІ ЦЕ БОГ'' використана у наступному епізоді дискурсу, коли Нада в
окулярах, а потім знявши їх, дивиться на чоловіка з купкою грошей у руці (Рис. 5, 6).

Рис. 5

Рис. 6

У цьому випадку не програмується навіть асоціація, тому що потрібна адресанту дискурсу (у цій ролі
виступають прибульці) когнітивна метафора чітко винесена на слоган: ''THIS IS YOUR GOD''.
Маніпулятивний посил, створюваний сукупністю месседжів названих метафор, максимально чіткий і
однозначний, й поданий таким чином, щоб бути зрозумілим будь-кому й запобігти будь-якого іншого
трактування: будь слухняним, отримуй задоволення через породження інших людських створінь, роби
все для задоволення головного божества – грошей, такою має бути життєва програма пересічної людини.
Цікавою й багатошаровою виявляється когнітивна метафора ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ ЦЕ ЗАСОБИ
МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ. Дискурсивна реалізація цієї метафори спостерігається в епізоді, коли
Нада підходить до вуличного кіоску з пресою. Він одягає окуляри й бачить цілу низку табличок з
командами на місці тематичних розподільних табличок на полицях з газетами й журналами (Рис. 8): No
thought; Sleep; Comfort та інші, й усі вони спрямовані на маніпуляцію: не думай, будь слухняним, спи.

Рис. 7

Рис. 8

Модусами створення окремих мультимодальних когнітивних метафор тут є візуальне й когнітивне
сприйняття написаного тексту табличок, і на цьому підґрунті створюється наступна когнітивна
метафора, яка становить вищий метафоричний рівень: ''ЖИТИ ЗНАЧИТЬ ВІДПОВІДАТИ ПРАВИЛАМ''.
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Модусами створення цієї узагальнюючої когнітивної метафори також є візуальне й когнітивне
сприйняття, однак останнє поглиблене й певною мірою ускладнене логічною операцією узагальнення
інформації, вираженої на першому рівні когнітивної метафоризації.
Для основного месседжу аналізованого кінодискурсу велике значення має сукупність модусів
створення образів прибульців – істот з обличчями-черепами (Рис. 8). Здатність бачити прибульців також
забезпечується дією сонцезахисних (тільки в цій кінострічці такі окуляри захищають не від сонця, а від
адекватного сприйняття реальності) окулярів; без них прибульці виглядають так само, як люди (Рис. 7).
Важливо відзначити, що образи прибульців побудовані також на дії когнітивної метафори, яка активізує
асоціативне й емпіричне поле адресата: у людській картині світу череп викликає стійку асоціацію зі
смертю, з померлими людьми. Водночас, череп часто використовується для символічного удаваного
зображення зомбі – не зовсім живих (але й не до кінця мертвих) небіжчиків, які дуже вороже
налаштовані до усього живого, й насамперед до людей. На перший погляд істота, що начебто нормально
пересувається й має звичайні потреби (купує газети, продукти харчування), проте має обличчя-череп,
ментально сприймається як нелюд, який несе людям зло. Асоціації, що виникають при сприйманні
такого кінообразу, можна схематично зобразити наступним чином:обличчя-череп не зовсім жива
істота, що продукує когнітивну метафору ЧЕРЕП Є ЗЛО, ЗАГРОЗА ЖИТТЮ (СМЕРТЬ) істота з
обличчям-черепом – це нелюдтакі істоти несуть зло та загрозу людям і людству в цілому. Доцільно
підкреслити, що такі асоціації виникають у адресата в динаміці розгортання дискурсу, мірою зміни
окремих кадрів, кожний з яких несе свій власний зміст, а також становить підґрунтя для змісту
наступних послідовних кадрів, що ілюструє полікодовий характер кіно дискурсу, тісно пов’язаний з його
мультимодальністю [6]. Кожний використаний код є семіотичним ресурсом при створенні
мультимодального ефекту кіносимволу, у нашому випадку, при створенні когнітивних метафор.
Висновки дослідження та наукові перспективи. Залучення семантично-асоціативного аналізу та
виокремлення семіотичних засобів дослідження кіно ефектів, зокрема когнітивних метафор
кінодискурсу, дозволяє глибше проникнути у когнітивний механізм побудови кінематографічних образів
і дослідити особливості залучення семіотичних ресурсів їх створення. Такий аналіз свідчить про
першорядну важливість метафоричних ресурсів кіно дискурсу, про можливість ефективного
використання нетекстових (у нашому випадку, візуальних і когнітивних) складників кінодискурсу для
досягнення прагматичних ефектів, інтендованих адресантами-авторами кінодискурсу. Використання
подібних методик аналізу дозволяє удосконалити інструментарій лінгвістичного й когнітивнопрагматичного вивчення продуктів кіно дискурсу – конкретних кінофільмів. Перспектива подальших
досліджень вбачається у висвітленні усіх семіотичних ресурсів, використовуваних у побудові
смислонаповнених ефектів кінодискурсу.
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Кузнецова А. В. Средства мультимодального воздействия когнитивных метафор в кинодискурсе.
В статье предлагается семантический и когнитивный анализ модусов построения смысловых
эффектов как средств мультимодального воздействия на адресата кинодискурса. Прослеживается и
доказывается возможность доминирования визуальных и когнитивных способов создания метафор
кинодискурса и образов на их основе, без более значимого функционирования текстовой составляющей
этого вида дискурса. Показано, что развертывание когнитивных метафор в динамике дискурса может
создавать информационную и образную систему, в которой заключается основной смысл воздействия
кинофильма на адресата.
Ключевые слова: кинодискурс, когнитивная метафора, манипулятивное воздействие,
мультимодальность.
Kuznyetsova G. V. Means of Multimodal Impact of Cognitive Metaphors in Cinema Discourse.
The paper deals with semantic and cognitive analysis of modes in building sense effects as the means of
multimodal impact on the cinema discourse addressee. A short story of the research study of the cinema
discourse is given. A brief overview of the cinema discourse components, its ontological features and basic
modes is presented, as well as the theoretical rationale of cognitive metaphor research approach. The study is
undertaken on the material of the film ''They Live'' (1988) directed by John Carpenter. The possibility of
domineering of visual and cognitive means for metaphor creation in cinema discourse is observed and proved,
as well as of the images’ creation on their basis, without the text component of this discourse type being more
functionally dominant. The following cognitive metaphor modes are studied: the film text (written), visual
elements and colour in the opposition to a black-and-white scheme. The simplicity of the chosen discourse
means is underlined, as well as its pragmatic purpose: the message of the film was intended to be easily
understood by any addressee, with practically any informational background. Association chains developing in
the process of cognitive metaphors’ interpretation are presented, as well as their link with the development of
the film images. The multilayer characteristics of the film metaphors are demonstrated. The objects of the
paper’s study are understood as the main pictorial and cognitive constituents in the film’s system of images and
cognitive metaphors to convey the film messages. It is shown that the development of cognitive metaphors in the
discourse dynamics can create an informational and imagery system making the basic sense of a film’s impact
on the addressee. The perspective of further research is seen in the application of the suggested methodology to
the study of other objects of the cinema discourse.
Key words: cinema discourse, cognitive metaphor, manipulative impact, multimodality.
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БОГОПОКИНУТІСТЬ ЯК АБСОЛЮТ ЗМОДЕЛЬОВАНОГО УКРАЇНСЬКИМ РОМАННИМ
ДИСКУРСОМ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ. СВІТУ
У статті обґрунтовано тезу про пріоритет деструктивного елементу в моделі світу, вибудуваної
українським романним дискурсом другої половини XIX ст. Аналіз здійснено на прикладі творів широкого
проблемно-тематичного спектру – від соціально до філософськи детермінованих, різної естетики
світобачення – від преромантичної до натуралістичної. Окремі аспекти – символіка вияву
моделетвірних складників – речовинних і нематеріальних, підтекстові смисли, художні прийоми
(оксюморон, градація), за допомогою яких митці оприявнюють взаємозалежність людини й світу.
Ключові слова: роман, модель світу, дегуманізація, символ.
Вивчення динаміки змін в уявленнях про світ і людину в ньому, вважаємо, є одним із перспективних
напрямів для науки про літературу. З огляду на це, особливо цікаво буде проаналізувати процес
художньої візуалізації авторських інтенцій на прикладі великої епічної форми, адже роман – це
своєрідний жанр, змістотвірні й формотвірні елементи якого синтезують практично універсальну модель
світу, відтворюючи суб’єктивну реальність, у якій, за визначенням, відсутня об’єктивність, оскільки
художня модель – ексклюзивний продукт авторської свідомості. Разом із тим сума таких моделей,
представлених у діахронії розвитку літературного процесу, й сформує макросвіт, максимально
наближений до об’єктивного.
Зважаючи на обмежений обсяг статті, ми не виділятимемо екстрапороджуючі дискурс-фактори
(прагматичні, соціокультурні, психологічні), а розглядатимемо дискурс, зокрема роману, як "сукупність
висловлювань, що стосуються певної проблематики", постають "у взаємодії з цією
проблематикою" [1: 198]. Відтак формулюємо мету пропонованої студії: на прикладі українського
романного дискурсу другої половини XIX ст. проаналізувати специфіку вияву, на наш погляд, однієї з
провідних тенденцій літературного процесу: деструктивність у показі світу. Відповідно, ми
виокремлюємо наступні завдання: зіставити в заявленому аспекті романи неоднакової естетики
світобачення, різних жанрових форм, широкого проблемно-тематичного діапазону задля окреслення
спільних та відмінних тенденцій щодо вияву причин пріоритетного втілення митцями саме
деструктивної домінанти в моделюванні другої реальності. Наші попередники таке завдання спеціально
перед собою не ставили, хоча, безперечно, писали про нівеляційні процеси, відтворені О. Кобилянською,
А. Кримським, Панасом Мирним, І. Франком, іншими (студії Т. Гундорової, І. Денисюка, Ю. Коваліва,
М. Наєнка, С. Павличко, В. Панченка, Т. Пастуха, Л. Сеника, М. Ткачука, Р. Чопика, А. Швець). Ішлося
переважно про об’єктивні й суб’єктивні чинники характеротворення, прийоми й засоби втілення
поведінкових моделей у зв’язку з певними проблемно-тематичними комплексами, ідейним
навантаженням тексту. Ми ж спробуємо цілісно проаналізувати найбільш репрезентативні, на нашу
думку, зразки українського роману другої половини XIX ст., враховуючи особливості вияву основного
моделетвірного складника – дегуманізації людини й світу. Смисловим центром наших роздумів стане
теза відомого теоретика літератури – Д. Лукача: "Роман – це епопея покинутого Богом світу", що,
переконані, найповніше відображує простір "вічного дисонансу", рельєфно відтворюваний у романі.
Безперечно, сама дійсність змушувала українських митців наголошувати на впливові об’єктивних
дисонансів – політичних, ідеологічних, економічних, суспільних, культурних – на людське єство,
відповідно, процес формування індивіда неминуче зазнавав деформацій. Але посилювався й зворотний
негативний уплив особи на середовище, що в підсумку призводило до абсурдизації буття як такого, до,
як це не парадоксально звучить, звільнення від свободи.
Про це роман М. Устияновича "Страсний четвер" (1852), заголовок якого метафорично віддзеркалює
проблему гріха й спокути: відступництво головних персонажів від заповіді про любов до ближнього, їхні
смерті без каяття, а значить, без надії на воскресіння. Вражаючими за силою емоційного впливу є в творі
описи кількох пожеж, які ніби закільцьовують сюжетну канву, градаційно посилюючи конфлікт:
жаринка, з якої "народилася" головна героїня Зіня, і яка ж (вуглинка) стала початком кінця села, де
мешкали її батьки, бо обернула його на попіл; оксюморонне поєднання опису напівсмерті Зіні на
палаючій горі та відтворення її фізичної кончини в переддень Великодня після чудесного рятунку.
Подібна проблематика відлунює в підтексті роману І. Франка "Петрії і Довбущуки" (1875–1876): не
можна, вбиваючи одних, дати щастя іншим, адже йдеться про діалектику матеріального (в творі це скарб
Довбуша) й духовного (криваві гроші повинні очиститися добрими справами, на які вони підуть:
© Матвєєва Т. С., 2018
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допомога нужденним, національне визволення тощо). Письменник дає негативну відповідь, оскільки в
фіналі першої редакції роману показано, як згорає дідизна і Петріїв, і Довбущуків, що не змогли
вивищитися над речовинним пріоритетом існування, а друга редакція роману хоча й завершується
ідилічно – клятвою молодих представників родів – Андрія та Ісаака – прислужитися відродженню
України, проте такий фінал є швидше умовністю, бо надто віддаленою й абстрактною є проголошувана
персонажами перспектива, надто суперечливими є вони самі. У творі не виписано процес їхнього
харбктерного зростання, натомість у випадку з Петрієм ідеться або про втручання потойбічної істоти
(Чорної людини), або про не пояснювану здоровим ґлуздом покірність цинічній та зрадливій дружині; у
випадку з Бляйбергом – про немотивоване переродження вихованого в єврейській родині хлопчика на
свідомого українофіла.
Близьким за суттю є роман І. Франка "Лель і Полель" (1887), у якому так само парадоксально
вивершується доля одного з центральних персонажів (не в сенсі головної діючої особи, а в сенсі
пріоритетного психічного чинника творення поведінкової моделі братів Калиновичів) – Семка Тумана –
довічно засудженого за розбій. Він також мріяв про очищення кривавих грошей, тому вказав малим
Начку й Владку місце знаходження скарбу. Однак золото, допомігши їм піднятися соціальною драбиною,
не набуло при тому "сонячної" символіки. Інакшість же порівняно з "Петріями й Довбущуками" полягає
в скрупульозному аналізі митцем скоєного Семком, відтак його особиста мотиваційна сфера адекватно
відбиває об’єктивні реалії, тиск яких і зумовив психологічний злам, проте письменник не виправдовує
особистою кривдою засобів її виправлення. Фактично в цьому романі представлено соціально-моральну
площину сприянь і протидій харбктерного моделювання, адже йдеться про одночасну взаємозалежність
і взаємовплив об’єктивних і суб’єктивних чинників формування психосвіту індивіда.
У такому ж ракурсі бачить феномен співіснування речовинного й духовного в антропоцентричному
світі й Г. Хоткевич у романі "Камінна душа" (1908–1911), відтворюючи суперечливе єство Дмитра
Марусяка: з одного боку, романтичний антураж образотворення (легенди про Довбуша), з другого,
реалістичне пояснення причин злочинів – суспільно детермінованих (соціальна нерівність, солдатчина) й
індивідуальних (його егоцентрична вдача).
Моделюючи світ, письменники часто вдаються й до оксюморону: ніби паралелізують усталені реалії,
повсякденність і духовні стремління, а насправді показують їхню неспівмірність. Зникають контрасти
(чи однотонність) у зображенні персонажів, увиразнюється психологічний складник характеротворення.
Серед найприкметніших – монороман "Не той став" (1895) І. Нечуя-Левицького, в якому причиннонаслідковий ряд внутрішніх змін головного персонажа показаний алогічним: віра відвернула Романа від
сім’ї. Автор скрупульозно відстежує процес відчуження між подружжям, посилюваний і прискорюваний
бажанням чоловіка наблизитися до Бога. Проте в цьому і є суперечність, оскільки любов людини до
Творця найповніше виявляється в любові до ближнього [Мт.:5–7; Лк.: 6, 12–41]. Опосередкованою
перспективою такого вияву є союз двох – подружжя, тобто рівноправних друзів, однодумців, помічників,
без виділення ґендерних ролей, тому що обидва однаково відповідальні за збереження любові. Роман же
творив свій світ, як йому здавалося, чистий і безгрішний, і не хотів нікого впускати до нього, навіть
"летючу" дружину Соломію. І. Нечуй-Левицький неодноразово підкреслює цю здатність жінки
відірватися від буденщини, стриміти у високість, проте, відкинута Романом, вона знайшла фатальний
вихід зі сфери відчуження – вознеслася в смерті. Тільки після цього чоловік "неначе опам’ятався", на
нього "найшов сум, найшов жаль", нудьга ніби "насувалася… з усіх кутків хати, ходила слідком" [3: 409].
Його "гармонійний" світ щез, бо за ним – порожнеча, самотність. Так за допомогою прийому висхідної
градації митець прагнув урівноважити зображальний і виражальний плани показу персонажів,
скоригувати механізми їхньої поведінки вже не виключно родовою чи соціальною приналежністю.
На наше переконання, український романний дискурс другої половини XIX ст. можна
охарактеризувати "Словами від автора", що передують твору М. Яцкова "Огні горять" (1902): "Дороги
свідомості гіркі, а її плоди пекельні" [4: 312], адже практично кожен зразок великої епіки означеного
періоду (за поодинокими винятками) відбиває "історію гріхів, горя, нужди" [4: 312]. Причому ця
тенденція позначає твори хронологічно віддалені, найширшого проблемно-тематичного спектру,
жанрової форми, виявляється за допомогою різних естетик світобачення. Через обмежений обсяг статті
назвімо лише антитетичні щодо способу вияву вказаних особливостей романи: "Хіба ревуть воли, як ясла
повні?" (1875) Панаса Мирного та І. Білика й "Огні горять" (1902) М. Яцкова. Письменники розкривають
етапи занепаду душі в умовах суспільного нігілізму, провінційної рутини, використовують подібні
художні домінанти – психологічні й онтологічні: амбівалентність характерів, "розірвана" свідомість,
означена Панасом Мирним та І. Біликом як антитеза: "…хочеться йому (Чіпці. – Т. М.) увесь мир обняти,
втерти йому сльози, утихомирити горе" [5: 372] і: "А все люди… Вони в мене й батька одняли; вони мене
ще змалечку ненавиділи…" [5: 466]; "Прокляті душі! Катувати вас, пекти, тупим ножем
шматувати…" [5: 513]. У М. Яцкова це контраст світу старого Бориса – пантеїста, переконаного, що
духовна відкритість – внутрішня потреба, яку можна виявляти будь-коли й будь-де, адже все в цьому
світі створене Богом. Тому щиро молиться в лісі, оскільки "Богу тут краще, ніж у церкві" [4: 313]. Але
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Борис, чиє кредо – природне життя на рідній землі – вигнанець зі світу "старших" – прагматиків і
раціоналістів. Останнє звучить у словах безіменної бабусі головної героїні Ніни: "…розходяться люди –
лишається дим – світло погасне…" [4: 420]: життя, не осяяне любов’ю, нікчемне.
Письменники віддали перевагу площині емоційно-настроєвих, чуттєвих взаємин, за посередництва
яких розкрили особливості натури – харбктерні, темпераментні, світоглядні. Обидва твори є спробою
заглибитися в "нетрі психології, яку не можна пояснити ні обставинами, ні середовищем" [6: 113],
соціальність у них – уже не пріоритетна сфера для мотивування формування "я" персонажа, а лише
необхідний фон. Фактично маємо художню модель поведінкових реакцій, витворену в різних сферах
життя (село / місто), однак за критеріями спільної жанрової матриці.
У романному дискурсі другої половини XIX ст. варто, на наше переконання, поруч із зображуваним
митцями процесом нівеляції єства виділити близький за наслідками щодо харбктерних деформацій
процес "виламування" людини зі свого середовища, здійснюваний або як її витіснення на соціальне
"дно", перетворення на маргінала, або як переміщення вгору соціальною вертикаллю внаслідок
асиміляційних процесів після реформи 1861 року (останнє, однак, залишає незмінною суть – чужість і
карикатурність асимільованих у новому середовищі). Винятки поодинокі й показані як ідеал, а не
реальність ("Хлопська дитина" (1862) Ф. Заревича).
Вага психологізму в різних романах неоднакова: від переважання подійно-динамічного його зразка у
"Вихорі" (1875–1889) М. Павлика, "Олюньці" (1895) А. Чайковського до пріоритету інтроспективності в
"Повії" (1883–1919) Панаса Мирного, "Городянці" (1901) Л. Яновської тощо. Так, харбктерною
квінтесенцією синтетичного (що передбачає поєднання рис повісті й роману) утворення, яким є
"Олюнька" А. Чайковського, став градаційний ланцюг як спосіб показу життєпису головної героїні:
сирітство, одруження, поява потягу до знання про життя після смерті, власні передсмертні муки. Для
Олюньки світ набув цілісності тільки у вічності: фінальна ж авторська характеристика "Щаслива тепер
Олюнька…" сприймається фарсом, бо для відновлення "рівноваги" потрібно були вбити саму Олюньку.
Посилення тенденції до гомоцентризації пришвидшило розвиток жанрових форм роману
з пріоритетним психологічним складником, що дозволило вірогідніше пояснювати поведінкову модель
персонажа, глибше показувати способи осягнення людиною власного місця в системі суспільних
координат – ідеологічних, релігійних, політичних, економічних, а головне – ідентифікувати себе як
особистість. Для яскравішого втілення названої тенденції автори часто використовують прийом доказу
від зворотного, ведучи своїх персонажів до самопізнання через смерть; акцентують на абсурдності світу,
в якому однаково згубно перебувати й на суспільних маргінесах, і на вершині соціальної ієрархії. Відтак
конфлікт "виламування" людини зі свого середовища вирішується зазвичай трагічно. Найбільш
переконливими ілюстраціями цієї тези вважаємо вже згадані в іншому контексті романи "Повія" Панаса
Мирного та "Городянка" Л. Яновської.
Долі Христі й Пріськи виписані як негативна градація, посилювана Панасом Мирним за допомогою
прийому "контраст у контрасті": спочатку розпач, біль, сльози за батьком, далі роздвоєння, коли
свідомість, ще переповнена болем утрати, вже починає сприймати реальність і навіть радіти можливості
"забути" те, що сталося: в сороковини, які припали на Різдво, Христя "відвела душу": не пішла – побігла
колядувати. А згодом божевілля закоханого в Христю Федора Супруненка, передчасна смерть матері,
моральна смерть Карпа, що по-сусідськи розжився землею Притик, і Христин сміх образи, приниження,
розчарування, що супроводжуватиме героїню до смерті.
У "Городянці" одночасно вимальовується соціальна й морально-етична антитеза: сите животіння в
генеральських покоях, коли можна було досхочу "наїдатися конхветів і горіхів", вважалося принадним, а
важка праця вдома в рідному гурті втратила цінність. Це протиставлення минущого й вічного й зумовило
деформацію світогляду героїні: вона поклялася не повертатися до села, тому стерла з пам’яті "досвітки,
грища", а "сонце, волю, широкі степи" [8: 458] обгорнула туманом.
Парадокси співжиття у соціальній вертикалі обернулися під пером письменників феноменом
маргінальності, адже фактичні маргінали – люди соціального "дна" – так само були поглинуті
соціальною мораллю, як і представники соціальних верхів – "аристократи" бездуховності. У "Повії" ця
тенденція виявляється в мозаїці доль Марини, Мар’ї, Христі, з одного боку, – й Проценка, Колісника,
Лошакова, з другого; у "Городянці", відповідно, Пріськи, Степана – й Палагеї Тихонівни, Кураксіних,
Рибалкіних, Боголюбових.
Символічним відповідником богопокинутого світу Панас Мирний зробив заголовок роману,
підкресливши необхідність широко тлумачити поняття "повія": не стільки як жінки, що торгує собою,
скільки як ознаки відторгнення, незапитаності в своєму часі, людини, яка не має рідного кутка, а "як
вітер, віється по полю, як птиця, носиться по вітру" [7: 512]. У Л. Яновської виділяємо кілька символів:
"хисткий та латаний човник" міської наймички, адже вода – непевна стихія, швидше затягне на дно, ніж
приб’є до берега; "Хвесьчин льох" – хата за містом, "де вже не одна наймичка, не один наймит скінчили
свої дні" [8: 553]. Ці символи об’єднує підтекстовий смисл: соціальна мораль, яка проголошує минуще
вічним і навпаки, позбавляє небуденних людей можливості виділитися із загалу, і навіть бажання
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прожити чесно, в гармонії з собою сприймає як виклик. Відтак про життя обох героїнь можна сказати
словами А. Чайковського про Олюньку (однойменний твір): "Ціле життя пройшло їй по тернині, ні одної
рожі, ні одної веселої години" [9: 124].
Зразком, який би завершив в аналізованому періоді дослідження проблеми духовної нівеляції,
"виламування" з певної суспільної страти як деформацію уявлень про непроминальне й дочасне, став
роман "Камінна душа" (1908–1911) Г. Хоткевича. Його смисловим центром ми вважаємо епіграф: "Ой,
Марусе, камінная душе! / Не слухати ж було шептання мого, / Не лишати ж було попонька
своєго" [10: 7]. Але поняття камінності, вжите в однині, насправді пов’язане з усіма головними
персонажами.
Так, "філософія" отця Василя – щоб "самі печені гриби до рота лізли" – обернула родинне життя на
існування, а його самого – на флегматика, який усьому, чого торкався, додавав "сірості, як в дощову
годину" [10: 11]. Його дружина Маруся була готова розірвати "тоненьку гармонію", яку митець зіставляє
з порцеляною, приємною для ока, але нетривкою. Однак сполучення бажаного й реального, яке ніби
відбулося згодом, спровокувало розчарування, тим сильніше, чим фантастичнішими були мрії.
Характеризуючи Дмитра, письменник зауважує, що він "сам був життя", проте дисонансом є спосіб його
ведення: не думати про завтрашній день, наслідки скоєного сьогодні, не повертатися в минуле. Жоден із
персонажів не є цілісним характером, кожного з них можна визначити як натуру застигаючу, каменіючу
через нездатність опертися нівелюючому впливові власних примх і реалій структурованого соціуму.
Тому притчу про життя опришка, розказану Дмитром, можна спроектувати на їх усіх. Ключовий образ у
притчі – камінь, падіння якого зі скелі паралелізується з життєвою стихією: "…був би як цей камінь,
тихий… Але тепер… нема такої сили на світі, щоб мене визволила, щоб мене на старе місце
повернула…" [10: 205]. Тут камінь не є традиційною сполукою "єдності, міцної основи" [11: 226], "Божої
присутності, духовного вияву" [12: 167]. Це радше символ кари за "сліпоту, жорстокість, черствість
душі" [11: 225; 13: 53]. Сюжетні перипетії, градація конфлікту, колізій оприявнює смисл епіграфа,
поступово доводячи приреченість тих, хто обрав самоствердження як нищення "я" інших. Адже
вчинками головних персонажів керують егоїзм, бажання пізнати щастя поза межами родинного кола,
батьківського дому, вибудувати його, не рахуючись із Божим законом. Перспектива ж внутрішнього
очищення винесена Г. Хоткевичем за рамки роману: для когось вона може здійснитися внаслідок
перенесених страждань (Юріштан, Маруся), хтось матиме шанс на це у вічності (Дмитро).
Отже, центральний елемент змодельованого українським романним дискурсом другої половини
XIX ст. світу – людина – показана дезорієнтованою в соціальних процесах, із розполовиненою через
глобальні суспільні катаклізми свідомістю (в аналізованих у статті творах переважно йдеться про зламні
процеси, які супроводжують зміну соціально-економічної формації), із порушеними уявленнями про
вічні цінності, моральні основи співжиття в соціумі. Звідси – психічні розлади, депресивність, апатія.
Людина майже не показана в стані спокою, умиротворення з собою і світом, її життєпис – це градація
межових ситуацій, якими вона випробовується. Практично завжди йдеться про відчуження
("виламування") зі звичного, сталого, зрозумілого життя, коли зовнішні чинники й внутрішній
дискомфорт провокують неправильний вибір із відповідними наслідками: парадоксальне сприйняття віри
як способу самому наблизитися до Бога ("Не той став" І. Нечуя-Левицького), містичні передбачення, які
відбирають внутрішні сили ("Страсний четвер" М. Устияновича, "Петрії і Довбущуки" І. Франка), а
загалом – нищать як індивідуальність (усі аналізовані в статті твори). Символічним еквівалентом
означеного процесу – відходу людини від заповіді про любов до ближнього – став камінь, що, зрушений
з місця, трощить усе на своєму шляху ("Каміна душа" Г. Хоткевича).
Отже, можемо зробити висновок про перспективність такого напряму дослідження української
великої епіки другої половини XIX ст. і наступних епох із огляду на можливість витворити цілісне
уявлення про особливості розвитку й вияву провідної тенденції літературного процесу –
гомоцентризації; проаналізувати специфіку авторського бачення реального світу крізь художню призму
його моделі; дослідити підтекстові смисли, що разом узяте дозволить увести вивчення жанрових
особливостей до контекстуальної та інтертекстуальної сфери, оприявнити архетипні первні жанрової
парадигми.
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Матвеева Т. С. Богопокинутость как абсолют смоделированного украинским романным дискурсом
второй половины XIX в. мира.
В статье обоснован тезис о приоритете деструктивного элемента в модели мира, сконструированной
украинским романным дискурсом второй половины XIX в. Анализ осуществлен на примере больших
эпических произведений широкого проблемно-тематического спектра – от социально до философски
детерминированных, разной эстетики видения мира – от преромантической до натуралистической.
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Отдельные аспекты – символика материальных и нематериальных составляющих модели,
подтекстовые смыслы, художественные приемы (оксюморон, градация), с помощью которых авторы
показывают взаимоподчиненность человека и мира.
Ключевые слова: роман, модель мира, дегуманизация, символ.
Matvieieva T. S. Godforsakennes as an Absolute of the World Modelled by the Ukrainian Novel Discourse of
the Second Half of the XIX Century.
The problematic of the article concerns motivating the prospects of studying the artistic modelling as a peculiar
display of the author’s intentions. The study is based on the Ukrainian novel discourse of the second half of the
XIX century. The following methods were in the article: cultural-historic, partly-semantic, psychological, the
method of motif analysis.
The main attention is paid to man as the central element of the world model. The results of the observations
prove that it is man who is the main destructive factor that makes the modelled world unstable, causes its
deformations – social, ideological, economic, cultural. A particular aspects of the study is the objective and
subjective conditions of being self-harmonisation, of mutual balance of aspirations and possibilities of their
realization, shown on the example of the works in which the social, the psychological dominates in the view of
the world and man in it, novels of the wide problem-thematic range and worldview esthetics. The above made it
possible to make a surmise about the dominance of a tendency of individual’s disadaptation under the conditions
of global social changes, hence distorted ideas about the moral-ethical priorities, the dialectics of the spiritual
and the material in the process of creating being.
The article also deals with the issues of purely mental shifts in a person’s being, a person’s levelling, mainly
represented in the analyzed novels through the binary opposition ''breaking out / estrangement (from the family,
nation, beliefs, faith)'' that manifest itself in mental disorders, melancholic states, apathy. Stone in the article is
the symbol of that process as in point to a person’s withdrawal from the commandment about the love to their
fellow-creatures.
The techniques through which the authors localized the above mentioned processes were singled out, among
them the rising gradation, oxymoron. It is them that helped to depict the godforsaken world in which man will
never become a complete, integral character, remaining a person for whom the goal of their own existence and
the future of the world are not clear.
A conclusion is drawn that studying the total of artistic models in the diachrony of the literary process
development will form a macroworld that is maximally similar to the objective one.
Key words: novel, world model, dehumanization, symbol.

112

Філологічні науки. Випуск 1 (87).

УДК 811.161
І. В. Міщинська,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Хмельницька національна академія прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького)
mischynska@ukr.net
ORCID: 0000-0002-5232-4811
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті розглянуто особливості ділової англійської мови: її застосування та лексико-семантичні
особливості. Здійснено аналіз відмінностей між економічним дискурсом та бізнес-дискурсом. Визначені
характерні ознаки ділової англійської мови в семантичному аспекті: застосування загальновживаних
слів із спеціальним значенням, багатозначних слів та іменникових словосполучень.
Ключові слова: ділова англійська мова, лексико-семантичні особливості, економічний дискурс, бізнесдискурс, іменникові словосполучення.
Постановка проблеми. Стан економіки у світі визначає повсякденне життя кожного індивідуума,
оскільки кожен з нас задіяний в економічному житті суспільства в якості роботодавця, найманого
робітника чи споживача, отже є учасником економічного дискурсу.
Мова економіки забезпечує учасників економічного дискурсу – споживачів, інвесторів та банкірів
лексичним інструментарієм, необхідним для обговорення різноманітних питань бізнесу. Характерно, що
вона використовується не лише фахівцями, які належать до обмеженої лінгвістично однорідної групи,
оскільки кожен з нас прямо чи опосередковано задіяний в економічних стосунках. Отже, мова економіки
тісно пов’язана з мовою загального вжитку, на що вказують і науковці. Зокрема, Ф. Катамба зазначив,
що інколи жаргон професійної групи" просочується до звичної мови ширшої спільноти. Таке найбільш
вірогідно може статися коли діяльність цієї групи є популярною або відображена у житті ширшої
спільноти" [1 : 168].
Економіка, як галузь науки, має справу з виробництвом, розповсюдженням та споживанням і
розподілом матеріальних цінностей. Бізнес розглядається як світ торгівлі та комерції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відмінність між бізнесом та економікою була зазначена
Т. Уелсом, який визначає бізнес як мистецтво, а економіку – як науку, вказуючи, що економіка
стосується систем і загальних принципів. Таким чином, економіка розглядається як теоретичний
предмет, який може викладатися в університеті, на той час як бізнес – практичне ремесло, якого не
навчиш у вищому навчальному закладі [2].
З точки зору дискурсивного аналізу, визнаючи лексичні та текстові відмінності між економічним
дискурсом та бізнес-дискурсом, так само як і деякі синтаксичні відмінності, можна сказати, що вони
певною мірою пов’язані один з одним. Бізнес-дискурс варто поділити на дві категорії: власне бізнесдискурс і економічний дискурс. Перший з них є професійно-орієнтованою мовою, другий – академічним
кодом. Як вже було зазначено, "бізнес в реальному житті – це еквівалент теоретичної економіки" [3: 43],
саме тому між ними відбувається взаємодія. Той самий автор вказує, що ділова англійська мова
підживлює академічну мову економіки, котра пропонує необхідну теоретичну підтримку і
пояснювальний апарат. З іншого боку, ділова англійська мова розвивається в професійні мови –
англійську мову комерції та фінансів, які втілюють на практиці теорії, вироблені економічною
наукою [3: 44]. Таким чином, дві професійні мови комерції та фінансів є професійним наслідком
англійської мови економіки – наукової та академічної мови.
Інтелектуальний суспільно-економічний дискурс, відбуваючись серед нефахівців, наближений до
повсякденної форми економіки – тобто бізнесу. Отже, інтелектуали, які беруть участь в цьому виді
дискурсу, доносять академічні знання до широкого загалу зрозумілою мовою, оскільки ця форма
дискурсу є швидше суспільною, ніж академічною чи науковою.
Економічний дискурс, як академічний код чи мова науки, проаналізований економістами та
лінгвістами. Як зауважують Д. Еванс і С. Джон, дослідження англійської мови економіки відбувається на
основі підручників – абстрактної мови і застосуванні метафор в описі економічних моделей і теорій
[4: 50]. Бізнес-дискурс як професійно-орієнтована мова, послуговуючись визначенням Ф. БаргіелаЧаппіні та К. Нікерсона, – це "процес розмов і переписки між особами, головна діяльність котрих – сфера
бізнесу, і котрі об’єднуються з метою заняття бізнесом" [5: 2].
Більш нещодавно досліджувалися особливості застосування ділової англійської мови, починаючи від
різноманітних підходів і закінчуючи залученням різноманітних дисциплін [6]. Результатом цих
досліджень стало визначення, згідно з яким бізнес-дискурс – це "все про те, як люди спілкуються в усній
та письмовій формі в комерційних організаціях з метою виконання своєї роботи" [6: 3].
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз словникового складу ділової
англійської мови заслуговує на спеціальну увагу. Багато науковців розглядають його як характерну рису
спеціалізованого дискурсу. Пропонується його визначення як "широкої, всеохоплюючої, енергійної,
інколи технічної групи англійських слів, що застосовується з метою досягнення ефективності й успіху
ділових операцій" [7: 15]. Безпомилкова комунікація є ключовою умовою бізнес-дискурсу. Існує явно
виражений зв’язок між словниковим запасом і виконанням посадових обов’язків, тобто існують
відмінності між кваліфікованими робітниками, керівниками та виконавцями залежно від ширшого
використання ними спеціалізованої лексики та більш точного знання значення лексики, що
використовується. Отже, той факт, що словниковий склад ділової англійської мови є її найбільш
характерною рисою, вимагає детального розгляду цього явища.
Метою статті є висвітлення лексико-семантичних особливостей ділової англійської мови відповідно
до її функціонального застосування у різних галузях бізнес-дискурсу.
Викладення основного матеріалу дослідження. Ділова англійська мова є лінгвістичним різновидом,
який вживається для кваліфікованого спілкування в діловому оточенні, представленому рядом
економічних ситуацій і розумовому прояві цих ситуацій у формі знань специфічного змісту.
Науковець М. Нельсон, намагаючись визначити межі словникового складу ділової англійської мови,
створив спеціальний корпус ділової англійської мови на основі фактичного матеріалу з преси,
телебачення, матеріалів пошти, записів переговорів, ділових зустрічей та телефонних розмов. За
допомогою Британського Національного Корпусу (BEC), який за своєю природою є більш загальним, він
проаналізував відмінність ділової англійської мови від загальновживаної англійської мови. Його огляд
проводиться на основі критерії "ключових слів", які поділяються на позитивні "ключові слова", які
зустрічаються значно частіше, ніж в еталонному корпусі" [8 : Ch. 9.3.1.1], і негативні ключові слова, які
зустрічаються в набагато меншій кількості у його корпусі ділової англійської мови, ніж у BEC.
Застосовуючи типові процеси комп’ютерної обробки словникового складу, М. Нельсон визначає
невелику кількість типових семантичних категорій ділової англійської мови, таких як "business people",
"companies", "money", "business events", "modes of communication" тощо. Семантичний поділ
словникового складу ділової англійської та англійської мови загального вжитку може бути здійснений на
основі дихотомних опозицій, виходячи з чого автор зазначає, що ключові лексичні одиниці ділової
англійської мови є за природою явно позитивні, динамічні, орієнтовані на дію і безвідносні до
особистостей: більшість прикметників відносяться швидше до матеріальних об’єктів – продуктів і
компаній, ніж до людей [8: Ch. 9.3.1.1]. Відмічаючи позитивну конотацію словникового складу ділової
англійської мови – представлення хороших або корисних якостей когось або чогось, М. Нельсон
водночас показує, що ділова англійська є віддаленою від словникового складу, який вживається у
вирішенні особистих, родинних і соціальних справ а також тих слів, які зазвичай пов’язані з негативними
станами і виражають емоції та почуття.
М. Нельсон виокремлює одну тисячу слів, які застосовуються частіше у BEC, ніж в досліджуваному
ним корпусі слів, але для того, щоб полегшити лексичний аналіз, він обмежує цей перелік 50 словами,
поділивши їх на п’ять семантичних категорій. На завершення своєї роботи він зазначає, що його
дослідження "виявило, що існує чітко визначений перелік лексики, який статистично пов’язаний з
діловою англійською мовою" [8: Ch. 9.3.8], але ключові слова ділової англійської мови "очолюють
величезну кількість слів "звичайної" мови – насправді тієї ж загальновживаної мови'' [8: Ch. 7]. Таким
чином він стверджує, що лексичний склад ділової англійської, незважаючи на його специфічність, не
існує окремо від загальновживаної мови, а лише живиться нею, яка, в свою чергу, збагачується за
рахунок ділової англійської мови. Це твердження перегукується з ідеєю Д. Пікета про те, що
спеціалізована термінологія повинна ґрунтуватися на основі певного шару лексики [9: 9]. На його думку
загальновживана англійська мова проникає до ділової англійської мови і входить до словосполучень. Він
визнає шість градацій термінології: загальна; зрозуміла; вгадувана; така, що збиває з пантелику;
прихована; неясна. Отже, ділова англійська мова складається не тільки з технічної та спеціальної
лексики, а й із загальновживаних слів, які набувають нового значення в певному контексті, особливо у
поєднанні з іншими словами. Безсумнівно, в межах спеціалізованої мови частотний аналіз може
допомогти визначити градацію словникового складу та його добір при вивченні мови.
По-перше, слід зазначити, що особливості спеціалізованої англійської мови (в галузі медицини,
технічної чи ділової англійської мови тощо) відображені в лексичному складі. Хоча термінологія
зазвичай складає низький відсоток тексту – 5 %–10 %, вона є найсерйознішим викликом для тих, хто
вивчає мову, читачів та перекладачів.
По-друге, ділова англійська мова застосовується в багатьох галузях представниками різних професій.
Це означає, що значення одного й того самого слова може бути пов’язано з однією або більше сферами
такими, як бухгалтерський облік, фінанси, банківська справа, маркетинг тощо. Слова й терміни
застосовуються з одним значенням у сфері чи професії, так як "balance sheet" – "балансовий звіт"
(бухгалтерський облік) – документ, що відображує фінансовий і майновий стан компанії в певний час,
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часто це – останній день фінансового року компанії; "building society" – інвестиційно-будівельне
товариство / іпотечний банк (фінанси) – організація, що надає фінансові послуги клієнтам, зокрема
грошові позички у формі іпотеки для купівлі будинку чи квартири і виплачує відсотки вкладникам;
"deposit" (банківська справа) – сума грошей, що сплачується на банківський рахунок або зберігається на
банківському рахунку, особливо коли на неї нараховуються відсотки; "golden hello" – "золоте вітання" –
великий аванс, що надається працівнику при влаштуванні на нове робоче місце (робота з персоналом),
"loss leader" – "збитковий товар", який в якості "приманки" продається для залучення покупців
(маркетинг).
Слова й терміни позначають більш ніж один предмет і відносяться до більш ніж однієї професії,
наприклад "amortize" – "амортизувати" (бухгалтерський облік і фінанси), "above-the-line" – "над лінією" –
поточні операції в платіжному балансі (бухгалтерський облік і маркетинг). Термін "turnover" – "оборот"
вживається в значенні 4-х предметів / професій: по-перше – це бухгалтерський облік, по-друге – робота з
персоналом, по-третє – реклама, по-четверте – фінанси.
Крім того, значення спеціалізованого терміна зазвичай накладається на значення простого слова,
такого як, наприклад "bear" (фінанси) – особа, яка грає на пониження, продаючи акції, готівку з
розрахунку купити їх пізніше за нижчу ціну в надії, що ціни будуть падати, а не підніматися; виразу
"sleeping beauty" (фінанси) – компанія з привабливими показниками, такими як фінансові показники, яку
хотіли б придбати інші компанії, але яка поки що не отримала пропозицій про придбання; фрази "pay-asyou-earn" – система виплати податків шляхом відрахувань з поточного прибутку; прийменникової
конструкції, такої як "above par" – вище номіналу, з премією (фінанси); фразового дієслова, такого як
"bring smth forward" (бухгалтерський облік) – перенести загальну суму вперед з кінця однієї сторінки на
початок іншої тощо.
Проводячи аналіз морфологічних особливостей мови економіки, слід зазначити, що найбільш
вживаними в англійській мові є прості слова. Англійська мова економіки послуговується такими
простими словами, як "asset", "bear", "capital", "debit", "earnings", "fraud" тощо. У випадку додавання
суфіксів або префіксів їх значення легко встановити за легко впізнаваною внутрішньою структурою.
Наприклад, прикметник "friendly" (у галузі фінансів), якщо мова йде про спробу придбати чи отримати
контроль над компанією, що є бажаним актом для директорів компанії, складається із основи "friend" + "ly", причому -"ly" має значення "такий, що має якості чогось" при додаванні до інших слів. Іншими
прикладами таких слів в галузі фінансів, утворених за допомогою суфіксів та префіксів, є "advancer",
"decliner", "dishonour", "unfriendly", "allowance" тощо.
Складені слова складаються з двох або більше слів, які поєднуючись, утворюють єдину лексичну
одиницю. Складені слова представляють значну частину словникового складу ділової англійської мови.
Нові утворення (складені іменники або прикметник+іменник) особливо притаманні галузі соціальних
наук, комп’ютерній мові. Словоскладення – один із чотирьох головних процесів, результатом яких є
утворення нових слів.
Деякі складені слова, які відносяться до термінології ділової англійської мови, складаються з дієслова
з прийменником, наприклад: "buy-back", "buy-in", "take-out", "take-over", "turn-over", "write-back", "writedown", "write-off" тощо.
Англійській мові фінансів також належить незначна кількість складених новоутворень, що
відноситься до юридичної термінології, утворених за зразком "іменник+прикметник", причому форма
множини в таких випадках утворюється додаванням закінчення до іменника, наприклад: "accounts
payable", "bills receivable", "shares outstanding" тощо.
Окремі приклади складених утворень доводять їхню проблемність при роботі з фінансовими
текстами, наприклад: dormant account – неактивний ("сплячий") рахунок; liquid asset – ліквідні активи, які
можуть бути швидко переведені в готівку; idle balance – залишки, грошові суми, що не
використовуються; baby bond – "дитяча облігація", облігація з невеликим номіналом; cooperative bank –
кооперативний банк, red-chip company – надійна міжнародна компанія, розташована в Китаї і
зареєстрована на фондовій біржі у Гонконгу.
Англійській мові фінансів також притаманні деякі фрази, що перетворилися на прикметники, такі як
"above-par", "below-par", "above-the-line", "below-the-line".
Фразові дієслова утворені із двох або трьох слів, а саме – конструкції типу ''дієслово+прийменник'' –
звичне явище англійської мови. Однак, в англійській мові фінансів зустрічається не така велика кількість
фразових дієслів, наприклад: "to buy out", "to bring / carry forward", "to carry down", "to take out", "to take
over", "to write back" тощо.
Іншою досить розповсюдженою ознакою фінансової термінології є атрибутивні іменникові
словосполучення, причому означення можуть розташовуватися як перед іменником, так і після нього.
Прикладами словосполучень з розташованим перед іменником означенням слугують "public sector
borrowing requirement", "pay-in-kind debenture", "acid test ratio", "accelerated cost recovery system",
"accounts receivable turnover"; словосполучень з означенням, розташованим після іменника – "lender of
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last resort", "law of diminishing returns", "return on capital employed", "balance brought down", "amount falling
due after one year", "work(s) in process / progress".
Найпоширенішими абревіатурами в галузі фінансів є акроніми, утворені від початкових літер
декількох слів, як "C.O.D." (cash on delivery – оплата при доставці), "S.W.I.F.T" (Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunications) або літер, що представляють елементи/ частини складеного слова,
як "GHQ" (General Headquarters), "LBO" (leveraged buyout), "deb" (debenture). Такі акроніми відомі
фахівцям у галузі фінансів, але не відомі широкому загалу.
Мові економіки також притаманні терміни, які відносяться до безеквівалентної лексики. Вони
визначаються як терміни, що відносяться до специфічних для мови-джерела понять, закладів та
персоналу. Прикладами такої лексики можуть слугувати "bulldog market", "bear", "bull", "bull market",
"shark", "cats and dogs", "white knight", "black knight", "red herring", "wildcat" тощо.
Існує певна відмінність у застосуванні деяких фінансових термінів в британському та
американському варіантах англійської мови. Наприклад, британці використовують термін "debtors" –
"боржники" (для позначення суми грошей, які заборгували компанії, що записана як активи в її
балансовому звіті) в той час як американці застосовують термін "accounts receivable" – "дебіторська
заборгованість". Інші приклади фінансових термінів в британському варіанті англійської мови: Annual
General Meeting, Articles of Association, authorized share capital, barometer stock, base rate, bonus issue,
bridging loan, building society; в американському варіанті англійської мови: Stockholders Meeting, bylaws,
authorized capital stock, bellwether stock, prime rate, stock dividend, bridge loan, savings and loan association,
тощо.
Однією з характерних рис ділової англійської мови в галузі фінансів є сильна опозиція або контрасти
між термінами, наприклад: "assets" / "liabilities", "credit" / "debit", "income" / "expenditure", "output" /
"input", "supply" / "demand", "bear market" / "bull market", "premium" / "discount". Цим опозиціям слід
приділяти серйозну увагу при роботі з англомовними фінансовими текстами.
Варто розглянути поняття лексичної продуктивності в англійській мові фінансів. Продуктивним
способом розширення лексичний склад в цій сфері є деривація: утворення словоформ від інших слів,
таких як, наприклад "speculation" (іменник), "speculator" (іменник), "speculative" (прикметник) від
дієслова "speculate". Лексична продуктивність є однією з головних ознак спеціалізованої англійської
мови завдяки появі нових понять в галузях науки, технологій, економіки, комп’ютерних наук.
Наприклад, в галузі комп’ютерних наук з’явилися і застосовуються такі терміни, як "mouse", "etiquette",
"emoticon" тощо.
У сфері бізнесу лексична продуктивність чітко відображена в предметних галузях, таких як
"бухгалтерський облік", "фінанси", "банківська справа", "маркетинг", "юриспруденція", "страхування" і
організується за розділами та підрозділами. Наприклад, І. Маккензі у своєму дослідженні словникового
складу англійської мови фінансів організовує предмети й теми за розділами й підрозділами:
Предмет/ тема: Банківська справа
Розділ: Особистий банкінг
Підрозділ: А. Поточні рахунки. Б. Банківські продукти і послуги. В. Е-банкінг [10: 44].
Наприклад, у підрозділі Б можна знайти ряд фінансових термінів, таких як "loan", "overdraft",
"mortgage", "standing order", "bank transfer", "banker’s order", "foreign currency","traveller’s cheque" тощо.
В семантичному аспекті найхарактернішою ознакою ділової англійської мови є те, що
загальновживані слова застосовуються із спеціальним значенням. У фінансових текстах вживаються такі
слова, як "asset", "balance", "capital", "dishonour", "earnings", "facilities", "gain", "honour" і багато інших
термінів. Варто зазначити, що ці терміни у поєднанні з іншими термінами зазвичай представляють
словосполучення, які можуть видатися дивними в повсякденному спілкуванні, але є звичайними в
англійській мові фінансів. Такі дієслова, як "to service", "to forgive", "to retire", and "to restructure / to
reschedule" у словосполученнях з іменником "debt" набирають невизначеності ("to service a debt" –
обслуговувати заборгованість, "to forgive a debt" – анулювати борг, "to retire a debt" – ліквідувати
заборгованість, and "to restructure / to reschedule a debt" – реструктурувати заборгованість) так само як і в
словосполученнях "debt service" – обслуговування заборгованості, "debt forgiveness" – анулювання боргу,
"debt retirement" – ліквідація заборгованості and "debt restructuring" – реструктуризація заборгованості.
Іншою ознакою англійської мови фінансів є часте вживання багатозначних слів з одним або
декількома спеціальними значеннями. Прикладом можуть слугувати слова "return" та "interest". Слово
"return" має 10 значень в "Oxford Advanced Learner’s Dictionary", одне з яких стосується предмету
фінансів, а саме – сума прибутку, який ви отримуєте від певної інвестиції. Слово "interest" має 8 значень,
два з яких стосуються галузі фінансів, а саме: 1. Додаткова сума грошей, які ви виплачуєте при
поверненні позичених грошей / отримуєте при інвестуванні грошей; 2. Частка в бізнесі / компанії і
прибуток з неї.
Ще однією характерною семантичною особливістю термінології фінансів, бухгалтерського обліку,
банківської справи є застосування багатозначних слів, які мають багато спеціальних значень. В "Oxford
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Business English Dictionary" слово "credit" має 8 значень, чотири з яких можна розглядати як спеціальні:
1. Угода, яка укладається з банком / магазином, для поступової виплати за придбані речі (торгівля);
2. Гроші, які фінансові заклади надають як позичку бізнесу, уряду або фізичним особам (фінанси);
3. Грошова сума, яка записана у фінансовому звіті компанії, і показує зростання заборгованості
компанії / зменшення вартості її активів (бухгалтерський облік); 4. Грошова сума, яка вам повертається
або яку вам повинні повернути через те, що ви переплатили (бухгалтерський облік). Ці значення можна
проілюструвати такими прикладами: 1. I bought it on credit. 2. It is unlikely that the bank will extend
additional credit to the firm. 3. Produce a trial balance to ensure that credits equal the debits. 4. We will issue
you with a credit for any damaged goods that you return.
З усіх зазначених семантичних особливостей можна виокремити іменникові словосполучення – як
найбільш характерну ознаку англійської ділової мови. Так, існує відмінність між іменниковими
словосполученнями та фразами, що складаються з декількох граматично пов’язаних слів, таких як,
наприклад "a large card", "beautiful pictures". Отже, згідно з такою позицією, деякі іменникові
словосполучення ділової мови можуть видаватися двозначними. Наприклад, вираз "sleeping partner"
може розглядатися як фраза із значенням "партнер, який спить" і як іменникове словосполучення із
значенням "партнер, який не відіграє активної ролі". Інші приклади словосполучень, наприклад із словом
"account": 1. call / call deposit account. 2. current account. 3. demand account. 4. deposit account. 5. dormant
account. 6. instant access account (demand account).
Висновки та перспективи дослідження. Отже, діловій англійській мові – мові бізнес-дискурсу –
притаманний словниковий склад з вираженою позитивною конотацією, який застосовується в діловому
середовищі. Зокрема, широко застосовуються терміни, а також – загальновживана лексика, яка часто
змінює своє загальне значення та набуває спеціального значення відповідно до сфери застосування в
бізнес-дискурсі. Словниковий склад ділової англійської мови представлений простими словами,
складеними словами, абревіатурами та фразовими словами. В семантичному аспекті характерними
рисами ділової англійської мови є: застосування загальновживаних слів, які набувають особливого
значення в термінології бізнес-дискурсу; часте застосування слів, які мають більше одного значення;
застосування іменникових словосполучень. Подальшими перспективами дослідження лексикосемантичних особливостей словникового складу ділової англійської мови є аналіз його функціонального
використання відповідно до семантичних категорій ділової англійської мови в предметних галузях сфери
бізнесу.
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Мищинская И. В. Лексико-семантические особенности делового английского языка.
В статье рассмотрены особенности делового английского языка: его применение и лексикосемантические особенности. Проведен анализ отличий между экономическим и бизнес-дискурсом.
Определены характерные черты делового английского языка в семантическом аспекте: применение
общеупотребляемых слов со специальным значением, многозначных слов и словосочетаний имен
существительных.
Ключевые слова: деловой английский язык, лексико-семантические особенности, экономический
дискурс, бизнес-дискурс, словосочетания имен существительных.
Mishchynska I. V. Lexical and Semantic Features of Business English.
The article highlights the peculiar features of Business English. The fields of its application are determined,
namely Accounting, Finance, Business Banking, Marketing etc. Lexical and semantic peculiarities of Business
English are featured in the article according to various spheres of business-discourse. Peculiar features of
economic discourse and business discourse are found out and analyzed in comparative aspect as they are
presented in scientific literature. Economic discourse is presented in the language of economics and academic
papers. Business-discourse is a functional constituent of business in its various fields. Business English is the
language of business discourse. The vocabulary of Business English is its most characteristic feature. It has
positive connotation and is used for efficient communication in business environment. Terms are widely used in
Business English alongside with words of General English that often change their general meaning and acquire
specific meaning according to the sphere of Business English they are used in. The vocabulary of Business
English is presented by simple words, complex words and noun phrases, abbreviations, and phrasal verbs.
Characteristic features of Business English in semantic aspect are emphasized. One of them is usage of words of
General English in business terminology. The other feature is frequent usage of words that have more than one
meaning, which differ depending on spheres of business they are used in. The number of their meanings may
differ. The most distinctive feature of Business English in semantic aspect is usage of compound nouns. Some of
they may have more than one meaning.
Key words: Business English, lexical and semantic peculiarities, economic discourse, business discourse,
compound nouns.
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ВПЛИВ ПОЛІСЕМІЇ ТА ЛЕКСИЧНОЇ ОМОНІМІЇ НА ЯКІСТЬ ВЕДЕННЯ РАДІООБМІНУ
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
У статті проаналізовано специфічні риси англійської мови ІСАО як важливого складника безпеки
польотів; окреслені тенденції до англомовної професійної підготовки авіаційних фахівців у льотних
навчальних закладах України; схарактеризовані холістичні критерії дескриптори мовних умінь й
навичок відповідно до кваліфікаційної мовної шкали ІСАО; виокремлені труднощі у веденні радіообміну
англійською мовою, пов’язані з впливом полісемії та омонімії.
Ключові слова: ІСАО, англійська мова, радіообмін, авіаційні фахівці, міжнародні стандарти, полісемія,
омонімія.
Постановка проблеми. На сучасному етапі професійної підготовки льотного складу однією з
найактуальніших проблем є професійне спілкування англійською мовою в процесі виконання фахової
діяльності. Важливий аспект професійного спілкування майбутнього пілота – рівень знань з англійської
мови. Для фахового становлення майбутнього пілота в процесі навчання англійської мови потрібне
формування вмінь перекладу, розуміння фахової літератури та навичок спілкування професійно
орієнтованою англійською мовою в ситуаціях фахового характеру. Згідно з даними Міжнародної
організації цивільної авіації (ІСАО) та відомостями Міждержавного авіаційного комітету, кількість
льотних подій через провину льотного складу становить від 60 % до 90 %.
Радіообмін та спілкування на міжнародних авіалініях відбуваються англійською мовою, що є однією з
шести офіційних мов ІСАО (французької, іспанської, англійської, російської, арабської, китайської). Цей
вибір зумовлений дослідженнями Аерокосмічної лінгвістичної організації (Aerospace Linguistic
Foundation) стосовно оптимального вибору мови авіації, що передбачали зіставлення 18 мов. Відповідно
до цього дослідження, англійська мова – найбільш оптимальна для ведення радіообміну між екіпажем і
диспетчером.
Унаслідок аналізу даних Державіаадміністрації за 2005–2017 роки, зафіксовано низку порушень,
спричинених помилками в процесі ведення радіообміну екіпажами повітряних суден (ПС) англійською
мовою. Вивчення авіаційних подій свідчить про те, що наявні авіаподії, які відбуваються через брак
належного рівня володіння професійно орієнтованою англійською мовою як у звичайних, так і в
нестандартних умовах льотної діяльності. Уміння обрати правильну стратегію поведінки в позаштатних і
нестандартних ситуаціях, ухвалити правильне рішення, відповідати за безпеку пасажирів – пріоритетне
завдання пілота.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Проблема професійного
спілкування іноземною мовою стала предметом аналізу в дослідженнях Г. Асташової, О. Ковтун,
Т. Лаврухіної, І. Прохожай, С. Тимченко, І. Файнман. Інтерес до окресленої проблеми становлять наукові
розвідки таких учених, як В. Айго (W. Aiguo), Л. Герасименко, Н. Дупікова, Г. Єнчева, А. Кириченко,
В. Колосов, А. Куковеч (A. Kukoveč), Т. Мальковська, М. Міцутомі (M. Mitsutomi), Дж. Мелл (J. Mell),
С. Муравська, Пол А. Фельзон (Paul A. Falzon), Л. Царьова.
На сьогоднішній день відповідно до стандартів ІСАО від комісії з розслідування авіаційних пригод
вимагається звіт, у якому на основі аналізу радіообміну з минулих рейсів, відвідання курсів підвищення
кваліфікації, курсів навчання технічній авіаційній мові розслідується рівень володіння англійською
мовою капітаном повітряного судна та другим пілотом.
Великобританська обов’язкова система звітності щодо інцидентів (The United Kingdom’s Mandatory
Occurrence Reporting Systems) наводить таку статистику: протягом 1998 – 2004 рр. з вини мовного
фактору трапилися 134 катастрофи. Лінгвісти ІCАО визначили найбільш типові приклади мовних
помилок під час ведення радіообміну: порушення стандартної фразеології радіообміну; помилкова
інтерпретація повідомлень через фонетичну подібність та багатозначність слів англійської мови;
недостатня стійкість володіння англійської мовою, особливо в екстремальних ситуаціях; неправильне
використання граматичних конструкцій англійської мови; транспозиція чи неправильний порядок
використання чисел або слів; помилки, пов’язані з особливостями пунктуації або інтонації; помилки
слухового сприймання; перевантаження або втома; погана якість мікрофонів. У доповіді Міжнародного
авіаційного комітету в лютому 2008 р. констатується, що однією з причин катастроф літаків авіації
загального призначення є незнання пілотами та технічним персоналом особливостей експлуатації
© Москаленко О. І., 2018
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авіаційної техніки іноземного виробництва, часто унаслідок недостатнього знання англійської мови.
Наведемо деякі приклади авіакатастроф, у яких мовний фактор спричинив загибель людей.
В аеропорту Wayne Orange Country (Санта Ана, Каліфорнія) 17 лютого 1981 р. повітряне судно Air
Cal 336 отримало дозвіл на посадку, у той самий час інше повітряне судно Air Cal 931 отримало дозвіл
рулити на виліт. Диспетчер вирішує затримати посадку Air Cal 336 і дає йому вказівку йти на друге коло.
Командир Air Cal 336 з невідомої причини ігнорує цю вказівку і продовжує просити дозвіл на посадку,
використовуючи слово ''hold''. В авіаційній англійській мові ''hold'' завжди означає зупинку дій та
очікування, у розмовній англійській мові це значить продовження дій. У цьому випадку пілот мав на
увазі продовження посадки, тобто розмовне значення слова, але в авіаційному контексті це означає
продовження польоту по колу, а не приземлення. Коли пілот прийняв рішення на друге коло, було пізно і
літак приземлився з прибраним шасі, через авіапригоду постраждало 34 особи.
В аеропорту Cove Neck (Нью-Йорк) 25 січня 1990 р. однією з причин авіаційної пригоди було
використання фрази ''running out of fuel'', що в розмовній англійській мові означає ''закінчується пальне'',
замість авіаційного технічного терміну ''emergency'' (''екстремальна ситуація''). Як результат, це не
дозволило визначити диспетчерові ступінь терміновості вживання заходів.
Особлива увага до проблеми володіння англійською мовою пілотами та диспетчерами стала
приділятися після зіткнення повітряних суден Іл-76 (Казахстан) Boeing 747 (Саудівська Аравія) в 1996 р.
Розслідування катастрофи, у якій загинуло 312 осіб, показало, що причиною трагедії стало нерозуміння
екіпажем Іл-76 команд диспетчерів: пілоти не зрозуміли, який ешелон їм потрібно зайняти.
13 вересня 2008 р. екіпаж авіакомпанії ''Аерофлот-Норд'' у складі капітана повітряного судна та
другого пілота на літаку Boeing 737-505 виконував регулярний пасажирський рейс за маршрутом Москва
– Перм. Під час заходу на посадку, після виконання третього розвороту, при підході на посадочний курс
на висоті 600 метрів, з вимкненим автопілотом і автоматом тяги, літак перейшов до набору висоти до
1300 метрів, після чого виконав переворот на 360° через ліве напівкрило, зіткнувся з землею, повністю
зруйнувався і частково згорів. Унаслідок катастрофи усі пасажири (82 особи) і члени екіпажу (6 осіб)
загинули. У процесі розслідування було з’ясовано, що обидва пілоти не володіли на достатньому рівні
авіаційною англійською мовою, що не дозволило їм повною мірою ознайомитися з технічною
документацією, яку для даного типу повітряного судна оформлено лише англійською мовою. В
остаточному звіті з приводу цієї авіакатастрофи міститься також інформація про кваліфікацію
викладачів, що навчали командира повітряного судна та другого пілота. Як стало відомо в процесі
розслідування, їхні викладачі не мали належної підготовки, тобто не могли з самого початку забезпечити
здобуття належних знань, умінь та навичок з англійської мови.
Метою статті є аналіз не тільки фахових знань, умінь та навичок авіафахівців, а й орієнтації на
подальше підвищення професійної компетенції, розвиток уміння спілкуватися для розв’язання фахових
завдань. На нашу думку, при цьому слід враховувати граматичні та лексичні явища, які формують основу
радіозв’язку між пілотом та диспетчером.
Завдання статті – проаналізувати лінгвістичні проблеми радіозв’язку та труднощі, пов’язані з
полісемією та омонімією авіаційних фраз радіообміну.
Виклад основного матеріалу. Рівень володіння англійською мовою визначається нормативними
документами ІСАО 4444 (Організація повітряного руху, глава XII) [1], 9835 (Керівництво з
упровадження мовних вимог ІСАО) [2], за якими англійська мова в авіації поділяється на три основні
категорії: англійська мова; авіаційна англійська мова; фразеологія радіообміну англійською мовою.
Виходячи з цього, завдання статті – дослідження особливостей відтворення авіаційного контексту
англійською мовою ІСАО, специфіка якої полягає у використанні авіаційних термінів та скорочень.
Згідно з документами ІСАО пілот / диспетчер повинен володіти такими мовними навиками [2]:
а) ефективно спілкуватися в голосовому режимі (телефон / радіотелефон) та в ситуаціях
безпосереднього спілкування; б) спілкуватися на загальні, конкретні і пов'язані з роботою теми з
точністю і ясністю; в) використовувати відповідні комунікативні стратегії для обміну повідомленнями,
визнання і вирішення непорозумінь (наприклад, для перевірки, підтвердження або прояснення
інформації) в загальному та професійному контексті; г) управляти успішно і з відносною легкістю
лінгвістичними завданнями, представленими ускладненнями або несподіваною чергою подій, що
відбувається в межах контексту стандартної робочої ситуації або комунікативного завдання, з яким вони
ознайомлені; д) використовувати діалект або акцент, який є зрозумілим для авіаційного оточення.
Рівень знань та сформованість навиків з англійської мови згідно шкали ІСАО оцінюється за шістьма
видами мовної комунікації: вимова; структура (мовні фрази і граматичні конструкції); словниковий
запас; швидкість мовлення; розуміння; спілкування.
Четвертому рівню знань володіння англійською мовою згідно вимог ICAO відповідають такі навички:
Вимова: (передбачає діалект і / або акцент, зрозумілий для авіаційного суспільства). Вимова, наголос,
ритм і інтонація знаходяться під впливом першої мови або регіонального діалекту та лише інколи
заважають легкості розуміння.
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Структура: (граматичні структури і зразки речень визначаються функціями мови, що відповідають
завданню). Основні граматичні структури і зразки речень використані творчо і контролюються. Помилки
трапляються в незвичайних або несподіваних обставинах, але рідко заважають розумінню.
Словник: запас і точність словника зазвичай достатні, щоб спілкуватися ефективно на загальні,
конкретні та професійні теми. Може часто перефразувати, коли бракує словникового запасу в
незвичайних або несподіваних обставинах.
Швидкість: оператор продукує мову у відповідному темпі. Можлива випадкова втрата швидкості на
переміщенні від доповіді до безпосередньої взаємодії, але це не запобігає ефективній комунікації.
Розуміння: Розуміння здебільше точне для ефективного спілкування на загальні, конкретні та
професійні теми; акцент або різноманітність висловлювань досить зрозумілі для користувачів
міжнародного суспільства. Коли спікер взаємодіє з лінгвістичним або ситуативним ускладненням або
несподіваною чергою подій, розуміння, можливо, повільніше або вимагає пояснення.
Взаємодія: Відповіді зазвичай безпосередні, відповідні, і інформативні. Починає і підтримує обміни
інформацією навіть у несподіваних ситуаціях. Адекватно реагує на очевидні непорозуміння,
перевіряючи, підтверджуючи, або роз'яснюючи інформацію.
У офіційному листі Євроконтролю щодо безпечного ведення радіозв’язку зазначено, що порушення
радіообміну охоплює близько 23 % помилок диспетчера та більшість з них повторюється [3]. В ідеалі
радіозв’язок між пілотом та диспетчером – достатньо простий процес, який вимагає, щоб реципієнт
отримав, зрозумів та відреагував на отриману інформацію. Диспетчер видає інформацію, пілот
підтверджує цю інформацію та виконує її. Тобто існує дві запоруки розуміння: словесне повторення
вказівок диспетчера пілотом та підтвердження донесень пілота диспетчером. Схема ведення
стандартного радіозв’язку об’єднує три складники ведення радіозв’язку у повітрі. Диспетчерський дозвіл
(ATC clearance) передається пілоту (transmit), який має прослухати (listen) та підтвердити отриману
інформацію (Pilot’s readback); диспетчер підтверджує, що передана інформація була правильно почута
(acknowledge) або неправильно почута (correct) та виправляє її (Controller’s hearback).
Загальні проблеми ведення радіозв’язку ''Повітря-Земля'' полягають у наступному [3]: найбільша
кількість помилок радіообміну (31 %) відбувається при неправильному прослуховуванні / підтвердженні
інформації диспетчером та пілотом; друге місце обіймає помилка, пов’язана з відмовою радіообладнання
(23 %); на третьому місці – помилка втрати радіозв’язку з різних причин (15 %); четверте та п’яте місце
належить помилці щодо пропущеної інформації (не почув – 5 % та не підтвердив – 3 %).
Дослідження також виявили, що в кожному окремому випадку спричинити помилки радіозв’язку
може більш, ніж один фактор. Наприклад, схожість позивних ПС може призвести до плутанини з
вказівками диспетчера. У досліджуваних випадках було визначено низку факторів, які найчастіше
зустрічаються при радіообміні та певним чином впливають на безпеку польотів, до яких належать [3]:
технічні проблеми; зміна частоти; видача інформації декільком ПС; неправильно обрана (налаштована)
частота; ненавмисно увімкнений / виключений перемикач; відмова навігаційних приладів за стандартною
процедурою; помилково почута частота; приймач у режимі очікування; пропущений радіо виклик
диспетчера / пілота; неправильно назначена частота; відмова бортового радіообладнання; схожий
позивний ПС; фразеологія радіообміну.
Так, у 1998 році Австралійський комітет з розслідування авіаційних інцидентів (CAIR) подали скаргу
уповноваженим органам, що багато літаків знаходилися на одній частоті в один період часу, причому
позивні літаків були схожі та могли спричинити нестандартні ситуації: New Zealand 88, Quantas 28,
Quantas 88, Quantas 188, Air Nippon 828 та Air Nippon 888. Дійсно такі випадки часом трапляються,
особливо у перевантажених аеропортах. Передача інформації декільком ПС зі схожими позивними
називається ''Blocked transmissions'' (''заблоковані передачі''). Пілот приймає інформацію, передбачену
для іншого ПС. Диспетчер та пілоти можуть не відразу виявити помилку, особливо у часи інтенсивного
повітряного руху. Результатом можуть стати нестандартні ситуації, з-поміж яких Євроконтроль визначає
такі [4]: тривала втрата радіозв’язку (23 %), зміна ешелону польоту (7 %), порушення відстані між ПС
(7 %), літак помилково отримав вказівку замість іншого ПС (6 %, помилка пілота), вказівку видано
іншому ПС (4 %, помилка диспетчера), відхилення від лінії курсу (2 %), в’їзд на ЗПС / виїзд за межі ЗПС
(1 %), ніяких наслідків (36 %), інші наслідки (16 %), невідомі наслідки (2 %). Зазначимо, що в кожній
окремій ситуації може бути більше, ніж один наслідок, а також рівень небезпеки в кожній ситуації
різний.
На нашу думку, доцільно розподілити труднощі при опрацюванні стандартних фраз радіообміну за
такими групами:
побудова та вживання скорочень та абревіатур. Буквенні скорочення широко використовуються в
авіаційній термінології в якості текстових скорочень шифрів та науково-технічних термінів. Наприклад,
ІСАО – International Civil Aviation Organization – Міжнародна Організація цивільної авіації; NASA –
National Aeronautics and Space Administration – Національна адміністрація з повітряної навігації та
простору; CAA – Civil Aviation Authority – Повноважний орган цивільної авіації. Текстові скорочення
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вживаються при частому повторенні терміна з метою організації більш стислого та зв'язного тексту, що
потребує високої компетентності учасників фахової комунікації, у даному випадку – фразеології
радіообміну англійською мовою;
вживання стандартизованих дозволів (ATIS та диспетчерських дозволів), які передбачають чітку,
ясну та коротку інформацію для пілота. Наприклад, інформація щодо погоди на аеродромі (ATIS): Seattle
Tower information ''Foxtrot'' 23.55.Z wind variable from 090 to 220 at 4 gust 7 knots visibility 5 miles ceiling
6500 broken, 12000 overcast temperature 5 due point 4, light rain, altimeter setting 3003. RWY 16R for
approach RWY 16L for departure. Notice for airmen: all departures to San Francisco and Los Angeles will be
delayed, VFR flights to Vancouver via V4 not permitted due to weather. On initial contact report information
Foxtrot;
однозначність вказівок за етапами польоту (виключення полісемії): руління (Caution: there is a B-747
bogged down (sunk) near the holding point of RW 28 R; Caution: wake turbulence DC-8 departing ahead); зліт
(Take off is denial (denied) if not airborne at 17; be advised we may have had a bird strike after take-off);
маршрут (What is your estimated exit point?); посадка (Maintain FL 370 proceed to V, hold north-west,
inbound radial 288, all turns right, legs at your discretion);
слова, які спричиняють ймовірність плутанини; деякі з них мають схоже звучання, інші – схоже
написання. Наприклад, accept / except, successful / successive, cattle / kettle, arise / erase, derives /drives,
depleted/deleted. Ці слова можуть вживатися в авіаційному контексті в різних значеннях. Для порівняння:
Can you accept FL 410? Flight levels above 310 are occupied except for FL390. Extend traffic circuit. We have
structure damage due to explosion, extent unknown. Expect delay for 20 minutes. The fire is extinct.
вживання фонетичних омонімів (написання деяких слів настільки схоже ,що оператору важко його
розпізнати; інші слова вимовляються однаково, але мають різне написання; авіаційні фахівці часом
мають труднощі з цією категорією слів: cease (v) [sı:s] – перестати: An output pressure fluctuation should
cease when a demand is placed on the driven system; seize (v) – [sı:z] – схопити; заклинити (тех. про
підшипник, двигун):The engine seized up; brake – [breık] – (n) гальма, гальмувати: Brakes are released.
Break – [breık] – (n) отвір, тріщина, ламати, розбивати: To break clouds; to break rules.
Висновки. Отже, від того, наскільки ефективно вміє спілкуватися пілот із диспетчером та іншими
членами екіпажу, наскільки він володіє технікою спілкування, певною мірою залежить безпека польоту,
а також життя пасажирів. У процесі професійного спілкування пілоти постають перед безліччю
непередбачуваних ситуацій, у яких потрібно по-новому виконувати завдання взаємодії та
взаєморозуміння. Розв’язати такі проблеми за усталеним алгоритмом неможливо, хоч знання
традиційних підходів до виконання професійних завдань, звичайно, сприяє подоланню труднощів. На
нашу думку, доцільними є такі рекомендації для ведення ефективного радіообміну англійською мовою:
повторний запит інформації та вказівки, якщо виникає сумнів у використанні слова або фрази;
підтвердження інформації має бути точним та чітким, виключаючи неоднозначні фрази; не намагатися
чути те, що ви хочете почути; фактична інформація може відрізнятися від очікуваного, що може
спричинити конфліктну ситуацію; вимагання словесного підтвердження інформації та вказівок, особливо
у часи-пік.
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Москаленко О. И. Влияние полисемии и лексической омонимии на качество ведения радиообмена на
английском языке.
В статье проанализированы специфические черты английского языка ІСАО, как важной составляющей
части безопасности полетов; очерчены тенденции к англоязычной профессиональной подготовке
авиационных специалистов в летных учебных заведениях Украины; охарактеризовано холистические
критерии дескрипторы языковых умений и навыков в соответствии с квалификационной языковой
шкалой ІСАО; выделенные трудности в ведении радиообмена английским языком, связанные с влиянием
полисемии и омонимии.
Ключевые слова: ІСАО, английский язык, радиообмен, авиационные специалисты, международные
стандарты, полисемия, омонимия.
Moskalenko O. I. The Influence of Polysemy and Lexical Homonymy on English Radio Communication.
The article deals with the analysis of ICAO requirements in relation to the radio communication in English on
international airways. In the article the author proves the importance of role of ICAO fourth level of English in
the process of professional activity of aviation specialists. The specific features of ICAO Aviation English and
phraseology of radio communication as an important factor of safety of flights have been analyzed in the article;
the tendencies concerning professional preparation of English phraseology for aviation specialists at Flight
educational institutions of Ukraine have been outlined; holistic criteria and descriptors of linguistic skills and
proficiency have been described according to linguistic qualification scale of ICAO; priority directions of the
modern approaches in teaching of English phraseology at Flight educational institutions have been selected.
The article is devoted to the analysis of requirements of ICAO in relation to the levels of English on
international airways. The specific features of ICAO Aviation English as an important factor of safety of flights
have been analyzed in the article; holistic criteria and descriptors of linguistic skills and proficiency have been
described according to linguistic qualification scale of ICAO; priority directions of the difficulties, connected
with polysemy and lexical homonymy have been outlined.
Key words: radio communication, Aviation English, ICAO, Aviation English, radio communication, aviation
specialists, international standards, polysemy, homonymy.
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ПОЯВА ЕКСПЛЕТИВІВ У СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ ДЕЯКИХ ГЕРМАНСЬКИХ МОВ
У статті досліджено причини появи і позицію породження експлетивних підметів there та it і їх
відповідників у давніх германських мовах. Типологічний аналіз германських мов дозволив виявити дві
структурні позиції породження експлетива: [Spec, TP] для отримання відмінка й перевірки ознаки
принципу розширеної проекції (ПРП) та [Spec, СР] для недопущення вживання в цій позиції іншого
топікалізованого елемента. Встановлено, що уніфікація ПРП не є релевантною для всіх германських
мов, мови з порядком слів типу SVO мають ознаку ПРП; у мовах із V2-вимогою та порядком слів типу
SOV ця ознака задовольняється вибірково.
Ключові слова: експлетив, функціональна проекція, принцип розширеної проекції, германські мови,
граматичний підмет.
Постановка проблеми. У германських мовах поведінка підмета залежить від порядку слів. На
теоретичному рівні питання вживання підмета (граматичного), особливо на ранніх етапах розвитку мови,
є складною проблемою, зумовленою семантикою дієслова. На прагматичному рівні це питання пов’язано
зі збереженням балансу між економічністю мови й уникненням двозначності.
Принцип розширеної проекції (ПРП) Н. Хомського довгий час слугував операційним поняттям для
аналізу різних за типологічною будовою мов. Згідно з цим принципом кожне речення містить підмет у
канонічній для нього позиції – [Spec, TP], у якій призначається називний відмінок [1: 127]. Відсутність у
цій позиції іменної групи (NP) компенсується вставленням експлетива. За умови відсутності в ній NP й
експлетива, йдеться про елемент pro, який приховано забезпечує заповнення канонічної позиції
підмета [2: 100].
В останні роки утвердився погляд про неуніверсальність ПРП в германських мовах і навіть про
необхідність його скасування. [Spec, TP] – позиція, не завжди релевантна для підмета [2: 101]. Матеріали
ісландської, німецької та нідерландської мов ставлять під сумнів викладену вище точку зору. У цих
мовах діє V2-вимога, згідно якої фінітне дієслово розміщується в позиції вершини СР, а підмет – у
позиції [Spec, CP] [2: 103]. Крім того, ісландська мова дозволяє вживання підмета в давальному відмінку,
що не є можливим, оскільки, щоб потрапити до проекції С, підмет повинен пройти через позицію
специфікатора ТР, де призначається називний відмінок. У німецькій та нідерландській мовах додаток, а в
пасивному реченні підмет необов’язково пересувається до позиції [Spec, TP]. У цих мовах вживання
експлетива обмежене ініціальною позицією, він не функціонує як утримувач місця для підмета. В
африкаансі експлетиви необов’язкові навіть за відсутності тематичного підмета й нездатності NP
пересуватися до позиції [Spec, TP]. У цьому випадку позиція [Spec, TP] залишається незайнятою [2: 104].
На противагу цьому, у норвезькій, датській, шведській мовах уживання експлетива обов’язкове за умови
відсутності тематичного підмета в безособових пасивних реченнях (напр., there has been danced).
Виникає запитання: як мовці обирають між фонетично представленим і фонетично відсутнім
експлетивом?
Метою статті є дослідження процесу закріплення експлетива у функції граматичного підмета в
деяких германських мовах та визначення позиції його породження в структурі речення з позицій
генеративної граматики.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Однією з
характерних рис германських мов на ранньому етапі розвитку є можливість вживання нульового підмета.
Чим легше розпізнати підмет за формою й позицією, тим частіше він випускається. Саме тому існування
NP, які не пересувалися ліворуч, і відсутність експлетивів у ранньому германському реченні є
природним. Оскільки давньогерманські мови були флективними, ТР (tense phrase) перевіряло свої φознаки (категоріальні ознаки) в морфології дієслова. Однак експлетив з’являється в мові попри розвинуті
словозмінні системи. Потреби в перевірці Т ознаки не існує, отже, він повинен виконувати іншу
функцію. Однією з поширених точок зору є те, що експлетив виникає в позиції [Spec, CP] для
задоволення V2-вимоги за відсутності іншого топікалізованого елемента й лише з часом завдяки дії
механізму реінтерпретації починає вживатися в позиції [Spec, TP] [3: 185]. Передумовою появи ''чистих''
експлетивних підметів у позиції [Spec, vP] були лексикалізовані зовнішні аргументи дієслів. Якщо
проекція vР не містить у своєму складі елемента з релевантною N-ознакою, як у випадках із
безособовими реченнями й реченнями, які позначають явища природи, поява пустих елементів цілком
прогнозована. З іншого боку, поява експлетивів в екзистенційних реченнях, на перший погляд, могла б
© Полховська М. В., 2018
124

Філологічні науки. Випуск 1 (87).

видатися надлишковою, оскільки позиція [Spec, TP] містила проекцією vP як результат застосування
операції пересуву цілі в складі максимальної проекції (piedpiping), а vP, у свою чергу, обов’язково містила
NP (асоціатив / логічний підмет). Однак із втратою можливості пересуву ліворуч усього комплемента NP
втрачає екзистенційне трактування, пересуваючись ліворуч за межі vP. Вставлення експлетива в
екзистенційному реченні є операцією ''крайнього випадку'' (Last Resort), яка відбувається для перевірки
ознаки принципу розширеної проекції (ПРП) [4: 15].
Типологічне вивчення германських мов показує, що експлетив почав функціонувати в позиції
специфікатора СР. У процесі свого історичного розвитку скандинавські мови зазнали суттєвих змін і
перейшли від мов із варіативним порядком слів і багатством флективних підсистем до сучасних мов з
обов’язковим вживанням граматичного підмета [5: 61]. У давньонідерландській експлетив виникає в XIV
ст. в позиції СР для забезпечення вимоги V2, його не було при інверсії та в підрядних реченнях.
Експлетивне слово ther / der було експлетивним топіком до XVIII ст. З часом експлетивний топік
починає вживатися в одному реченні з логічним підметом і, завдяки механізму реінтерпретації, стає
експлетивним підметом [5: 66].
У ранньоновошведській мові відповідник англійського there – det спорадично траплявся лише в
ініціальній позиції речення; не було зафіксовано жодного випадку його вживання в інвертованих
реченнях. Це свідчить про те, що він розміщувався в дискурсивній позиції специфікатора СР.
Ранньоновошведська перестала задовольняти V2-вимогу в період XVI–XVII ст. із втратою дієслівних
флексій. З того часу експлетив вживається як у головних, так і в підрядних реченнях; речення будуються
за SVO-моделлю. Саме тому роль підмета стає важливішою, експлетив починає задовольняти вимогу
ПРП, вживаючись у тих контекстах, де не було тематичного підмета [2: 112].
Подібна картина характерна для ісландської мови. Експлетив вживається з дієсловами зі значенням
природних явищ, в екзистенційній конструкції (з перехідними дієсловами включно) і в безособових
пасивних реченнях, але тільки на початку речення для задоволення V2-вимоги в позиції СР. Експлетив
зникає, як тільки у цій позиції розміщується інший елемент, наприклад, у загальному запитанні [6: 234].
У сучасній ісландській, яка є симетричною мовою з V2-вимогою, експлетив є топіком як у головному,
так і в підрядному реченнях. Отже, речення з експлетивом проявляє чітку інформативну ознаку.
Синтаксична форма розглядається як рефлекс того, що нова для слухача інформація повинна залишатися
зовні проекції СР. Експлетив не припускає вживання в позиції специфікатора СР асоціативної NP, яка є
неозначеною (необов’язково структурно).
У датській мові, де в підрядних реченнях не працює V2-вимога, вживання експлетива пояснюється
необхідністю проекціювання позиції підмета в разі відсутності зовнішнього аргументу дієслова.
Експлетив має характеристику підмета.
Як свідчать пам’ятники давньоверхньонімецької мови, вживання експлетивів у той час було
рідкісним. Однак у середньоверхньонімецькій структурі речення утвердився відповідник експлетива it –
es, а відповідник there – es тільки почав уживатися в ініціальній позиції головного речення як
заповнювач позиції [Spec, CP]. Його поява й граматикалізація корелює із синтаксичним розвитком
речення, зокрема з регулюванням V2-вимоги в екзистенційних та безособових пасивних
реченнях [2: 110].
Відповідник англійського експлетива it виник раніше ніж there в усіх германських мовах (за винятком
ісландської). Разом із відповідниками він є характерною ознакою всіх сучасних германських мов, на
відміну від there, який у деяких мовах лише спорадично вживається в презентаційних структурах і
безособових пасивних реченнях [2: 110]. Інколи трапляються випадки взаємозаміни цих експлетивів,
напр..
(15) р.н.а. It behoveth but one stroke – ther behoveth but one stroke.
Актуалізація експлетива обов’язкова при зміні порядку слів з SOV- на SVO-модель, що
спричиняє посилення ролі позиційних підметів. Навіть на ранніх етапах розвитку в германських
мовах існували структури, які не задовольняли обов’язкову вимогу ПРП, і яку з часом кожна мова
адаптувала (чи ні) в певний період свого розвитку. У сучасних германських мовах експлетив
породжується в функціональних проекціях CP i vP (пор., ТP у Н. Хомського). За умови породження
у vР, експлетив пересувається ліворуч до позиції [Spec, TP] [7: 19], напр.:
Позиція породження експлетивів у германських мовах
Експлетив
vP
CP
Африкаанс
dar
Голландська
er
Англійська
there, it
Фризька
taδ
Німецька
da
es, was
Ісландська
þaδ
Шведська
det
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Незалежно від причини введення експлетива асоціатив породжується в складі VP, а експлетив
вставляється до вищої за рівнем функціональної проекції (vP або CP). Поява експлетива в структурі
речення залежить від можливості перевірки асоціативом φ-ознак ТР і варіюється в германських
мовах [8: 71]. В ісландській він трапляється в двох структурах: із зовнішнім аргументом (асоціативом) та
без нього. За наявності зовнішнього аргумента, який намагається поводити себе як суб’єкт, обов’язково
відбувається його пересув до вершини TР (зовнішній аргумент не може залишатися in situ). У такому
випадку експлетив уводиться до структури речення лише за умови недопущення вживання асоціатива в
позиції [Spec, СP] [8: 73]. Якщо в реченні є лише внутрішній аргумент предиката, експлетив може
залишатися in situ (vP) чи пересуватися до позиції [Spec, СP]. У цих реченнях поява експлетива
аргументована як недопущенням вживання асоціатива в проекції СР, так і гарантуванням наявності
підмета за відсутності зовнішнього аргумента [8: 74].
У сучасних материкових скандинавських мовах вживання експлетивних конструкцій обмежене
відсутністю зовнішнього аргумента. Введення в структуру експлетива зумовлюється необхідністю
вживання граматичного підмета, оскільки саме він перевіряє всі φ-ознаки Т [8: 75].
Англійські референційні підмети набувають статусу обов’язкових конституентів задовго до своїх
експлетивних відповідників. Вживання експлетивних підметів припадає на кінець давньоанглійського
періоду [2: 109]. У безособових реченнях закріплюється вживання it (hit), однак навіть протягом
середньоанглійського періоду there (þaer) часто відсутнє в екзистенційних реченнях (копулятивних
конструкціях із неозначеним підметом). Так, у 1150–1250 рр. воно трапляється лише в 29%
речень [2: 112]. На відміну від hit, яке вживається в реченні без підмета, þaer супроводжується логічним
підметом, витісняючи його в кінцеву позицію. Експлетив функціонує для надання позиції підмета
означеного статусу, а не просто для її заповнення.
У давньоанглійській мові вимоги обов’язкової реалізації підмета після операції озвучення не існувало.
Однак це не означає неіснування підмета взагалі. На початку свого розвитку в ролі граматичного
елемента (Х ст.) there використовувалося в позиції [Spec, CP], не дозволяючи дієслову займати ініціальну
позицію в реченні; у середньоанглійський період воно починає вживатися у позиції [Spec, TP],
задовольняючи принцип розширеної проекції. Вживання there можна розглядати як компроміс у
розв’язанні конфлікту між прагматичною структурою речення та фіксацією SVO моделі порядку слів у
реченні: логічний підмет, комунікативне ядро, залишається в постдієслівній позиції, тоді як формальний
підмет there розташовується в ініціальній позиції [9; 10: 34–35].
Висновки. Типологічне вивчення германських мов виявляє структурно ''низьку'' позицію породження
експлетива. В окремих мовах (німецька, ісландська) експлетив взагалі не може з’являтися в позиції
[Spec, TP], тобто в позиції, у якій він мав би породжуватися. У цих мовах він з’являється в позиції
специфікатора функціональної проекції СР. В інших германських мовах експлетив є формальним
аргументом, який пересувається до позиції [Spec, TP] для отримання відмінка й перевірки ознаки ПРП.
Проблема обов’язковості заповнення позиції [Spec, TP] в германських мовах залишається невирішеною.
Слушною, на наш погляд, є теза про нерелевантність уніфікації ПРП для цих мов. Зіставляючи порядок
слів у реченні та позицію підмета в германських мовах, можна зробити висновок, що мови з порядком
слів типу SVO мають ознаку ПРП; у мовах із V2-вимогою та порядком слів типу SOV ця ознака
задовольняється вибірково (підмет може породжуватися в позиції [Spec, CP]).
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Полховская М. В. Появление эксплетивов в структуре предложения некоторых германских языков.
В статье исследованы причины появления и позиции порождения эксплетивных подлежащих there, it, а
также их соответствующих элементов в давних германских языках. Типологический анализ германских
языков позволил выявить две структурные позиции порождения эксплетива: [Spec, TP] для получения
падежа и проверки признака принципа расширенной проэкции (ПРП) и [Spec, СР] для недопущения
употребления в этой позиции другого топикализированного элемента. Установлено, что унификация
ПРП нерелевантна для всех германских языков, языки с порядком слов SVO обладают признаком ПРП; в
языках с V2-требованием и порядком слов SOV этот принцип удовлетворяется выборочно.
Ключевые слова: эксплетив, функциональная проэкция, принцип расширенной проэкции, германские
языки, грамматическое подлежащее.
Polkhovska M. V. The Expletive Emergence in the Sentence Structure of Some Germanic Languages.
The article deals with the investigation of the reasons of expletive emergence in the structure of the sentence and
its generation position. The expletive appearance in the sentence structure depends on the possibility of the
associative φ-features checking in the TP projection and varies in the Germanic languages. In Icelandic, it
occurs in two positions: with or without an external argument (associative). The external argument, if present,
behaves as the subject, it moves to the position of the TP (the external argument cannot remain in situ). In this
case, the expletive is introduced into the sentence structure only not to allow the associative to move to the
position [Spec, СP]. If the sentence contains only the internal argument of the predicate, the expletive may stay
in situ (vP) or move to [Spec, CP] position. In these sentences, the appearance of the expletive is considered to
prevent the associative movement to CP projection, and to guarantee of the presence of the subject in the
absence of an external argument. In other Germanic languages, the expletive is a formal argument that moves to
the [Spec, TP] position to be marked with case and to check EPP-feature. The problem of compulsory filling of
the [Spec, TP] position in the Germanic languages remains unresolved. Comparing the sentence word order and
the position of the subject in the Germanic languages, we can conclude that SVO- type languages have a EPPfeature; in languages with the V2-rule and SOV word order, this feature is deleted selectively (the subject may
be generated in the [Spec, CP] position).
Key words: Expletive, Functional Projection, Extended Projection Principle, Germanic Languages,
Grammatical Subject.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ВЗАЄМОВІДНОСИН
РОМАНТИЧНОЇ ДІАДИ
У статті проаналізовано новітні підходи українських і зарубіжних науковців до структуризації
розвитку взаємовідносин романтичної діади. Автором запропоновано виділення стадії 'Ескалація
романтичних відносин' і відповідних етапів розвитку романтичних взаємовідносин діади з урахуванням
дискурсивних особливостей міжособистісної інтеракції. Відповідно до визначених етапів розвитку
взаємовідносин романтичної діади в межах стадії 'Ескалація романтичних відносин', автором було
уточнено визначення романтичного дискурсу.
Ключові слова: етапи розвитку романтичних взаємовідносин, романтичний дискурс, романтична діада,
комунікативні тактики і стратегії, романтична інтеракція.
Становлення взаємовідносин між чоловіком і жінкою – це складний і індивідуальний процес, і хоча й
існують орієнтовні норми послідовності побудови і розвитку усього континууму стосунків романтичної
діади, наразі представлено велику кількість різноманітних підходів, запропонованих українськими і
зарубіжними вченими до виявлення етапів і їх структуризації, які потребують суттєвого уточнення, що й
зумовлює актуальність даного дослідження. Мета дослідження – виділити стадію і відповідні етапи
розвитку взаємовідносин діади з урахуванням дискурсивних особливостей міжособистісної інтеракції з
метою уточнити визначення романтичного дискурсу.
Варто зазначити, що романтична діада – це група, яку утворюють адресант і адресат у процесі
інтеракції, що складається із двох закоханих осіб і відрізняється унікальними рисами. Будучи дуже
крихкою за своєю природою, діада руйнується, якщо один з членів вибуває з групи, тому вимагає більш
тісної, упорядкованої і позитивної взаємодії між її членами, ніж група будь-якого іншого типу. У той же
час в ній створюються умови для більш глибокого емоційного задоволення, ніж в будь-якій іншій
групі [1: 157].
Виклад основного матеріалу. Загалом, відповідно до існуючих орієнтовних норм побудови і
розвитку усього континууму взаємовідносин романтичної діади виділяють 5 етапів, починаючи від
знайомства і закінчуючи весіллям, а саме:
1 етап: знайомство або цукерково-букетний період 'метелики в животі'. Даний етап
характеризується першою зустріччю і знайомством діади під час випадкового або цілеспрямованого
побачення. Протягом цього етапу партнери намагаються показати себе у найкращому світлі, приховують
негативну інформацію, яка може вплинути на подальший розвиток романтичної діади і гіперболізують
позитивні риси з метою завоювати прихильність партнера. Саме в цей період жінки найбільш приділяють
увагу своєму зовнішньому вигляду: макіяж, зачіска, манікюр, одяг, враховуючи той факт, що перше, що
чоловік відчуває під час знайомства – це фізичний потяг, який згодом може переростати у бажання
будувати серйозні стосунки, а його відсутність призводити до розриву діади.
2 етап: невизначеність або перенасичення. Даний етап вважається найскладнішим у розвитку
взаємовідносин діади, тому що відповідно до статистичних даних найбільша кількість розлучень
припадає саме на цей період. Ейфорія від романтичних побачень починає згасати, нестерпне бажання
зустрічей зникає, буря емоцій і почуттів вщухає, і партнери починають тверезо оцінювати позитивні і
негативні якості свого прихильника. Власне на цьому етапі партнери ведуть себе більш розкуто і
природно, можуть проявляти пасивний інтерес тощо, а відносини можуть розвиватися двома шляхами:
або діада розриває свої стосунки або приймає негативні сторони один одного.
3 етап: поваги або бажання бути єдиним (єдиною). На цьому етапі відбувається інтимізація
міжособистісних відносин романтичної діади, тобто партнери зосереджені на інтенсифікації бажання
поглиблювати відносини, яке супроводжується інтелектуальним потягом.
4 етап: душевна близькість або дружба. Цей етап міжособистісних взаємовідносин романтичної
діади характеризується зміною інтелектуального потягу – душевним, тобто наступає душевна близькість
між партнерами, яка характеризується взаємодовірою і взаємоповагою, а також реальним вираженням 'Яобразу'.
5 етап: любов. Це самий довгоочікуваний період, адже партнери розуміють один одного з півслова, а
все розмаїття потягів (фізичний, інтимний, духовний, інтелектуальний) в межах романтичної діади
інтенсифікується, супроводжуючи величезне задоволення при спілкуванні.
© Романюк О. С., 2018
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Однак, не всі розподіляють етапи відносин між чоловіком та жінкою за загальноприйнятими
нормами. Так, наприклад, доктор Джон Готман вважає, що насправді існує три фази любові, дослідження
якого основані на точках вибору протягом становлення взаємовідносин у парі, коли любов може або
посилюватися або взагалі зникнути [2].
Фаза 1: Закоханість або лімеренція. Джон Готман асоціює цю фазу з терміном 'Limerence', який у
1979 році увела Дороті Теннов. Лімеренція позначає стадію любові, яка характеризується фізичними
симптомами гіперемії, тремтіння, серцебиття, збудженням, нав'язливим мисленням, одержимістю,
фантазією, сексуальним збудженням і страхом бути відкинутим.
В свою чергу, доктор Тереза Креншоу, підкреслює, що не кожен може виділяти каскад гормонів і
нейромедіаторів, що супроводжує захоплюючий перший етап любові, тому людина, яку ми вибираємо,
повинна пахнути правильно, відчувати себе добре, гарно виглядати, і тільки тоді, каскад починає роботу.
На даному етапі розвитку взаємовідносин величезний вплив мають наступні хімічні речовини:
фенілетиламін є природною формою амфетаміну, який виробляють наші тіла і називають 'молекулою
любові'; феромони, які впливають на чуттєвість, а не на сексуальність, створюючи незрозуміле відчуття
благополуччя і комфорту; окситоцин або 'гормон обіймів', який змушує нас наблизитися, і, коли ми
відчуваємо себе близько до когось, ми секретуємо його. Увесь каскад гормонів 'закоханості' і
нейромедіаторів фази 1 має високу вибірковість і багатогранність [3].
В свою чергу, Ванесса Ван Едвардс фазу 'закоханість' також пов'язує з різними гормонами і виділяє 2
етапи: 1) пристрасть або дике бажання, домінуючими є статеві гормони: тестостерон і естроген;
2) тяжіння, під час якого партнери переповнені почуттями і занурені з головою у відносини. На цьому
етапі за відчуття відповідають нейромедіатори: дофамін, який заставляє нас відчувати перемогу, коли ми
з нашим коханим; норадреналін, який змушує нас відчувати сильне серцебиття, червоніти і потіти, коли
наш залицяльник поруч [4].
Схожої позиції дотримується доктор Дебора Кошаба, яка вважає, що на ранній стадії закоханості
партнери перебувають під впливом гормонів, які викликають у них три емоції закоханості 'the Three E's
of falling in love', а саме: 'euphoric' (пер. з англ. ейфористичний), 'endangered' (пер. з англ. загрозливий), та
'exhausted' (пер. з англ. виснажений) [5].
Фаза 2: Зміцнення довіри. Любов у фазі 2 чергується з роздратуванням, зневірою, розчаруванням,
печаллю і люттю. Зміцнення довіри передбачає пріоритетність інтересів партнера над власними. Доктор
Джон Готман називає цей етап ''ATTUNE'', що в перекладі з англ. мови означає робити гармонійними,
налаштовувати, однак насправді, автор наголошує, що 'attune', це не лише слово, а акронім, який
позначає п'ять процесів цієї фази: 1) 'A' для 'Awareness' (пер. обізнаність, інформованість); 2) 'T' для
'Tolerance' (пер. толерантність, терпимість); 3) 'T' для 'Turning Toward' (пер. повертатися до) потреб
партнера; 4) 'N' для 'Non-defensive listening' (пер. необоронне слухання); 5) 'E' для 'Empathy' (пер.
співпереживання) [2].
Ванесса Ван Едвардс стверджує, що після дикого почуття пристрасті, а згодом й неймовірного
тяжіння наступає етап пристосування, який допомагає парам зміцнювати зв'язки і відчувати
прив'язаність один до одного. За цей етап відповідають наступні гормони: окситоцин і вазопресин, який
допомагає відчувати довготривалий зв'язок з партнером і подальшу відповідальність [4].
Фаза 3. Створення прихильності і лояльності. Важливий показник цієї фази є справедливість
розподілу влади у відносинах. Доктор Готман зазначає, що дуже важко встановити глибоку і тривалу
довіру у відносинах, в яких небажана асиметрія влади, тобто один з партнерів розподіл влади вважає
несправедливим [2].
В свою чергу Т. Ренц, орієнтуючись на причинно-наслідкові зв'язки між мотиваційною сферою
особистості і її потребами, цілями і завданнями, стратегіями і тактиками поведінки суб'єктів, виділяє 5
етапів розвитку романтичного спілкування, послідовність яких є лабільною і визначається індивідуально
для кожної романтичної діади:
1) ініціація: етап ініціації, представлений, перш за все, комунікативною ситуацією знайомства,
характеризується встановленням первинного контакту потенційних романтичних партнерів на основі
емоції інтересу. Спілкування є фатичним;
2) оцінювання: на етапі оцінювання партери реалізують цілу низку потреб: спілкування, обмін
інформацією, новизна, створення позитивного враження тощо, однак базовою є потреба в отриманні
попереднього враження про партнера, що обумовлює оціночну діяльність суб'єктів, які в процесі
спілкування співвідносять сформований образ реальної людини (враження про людину) з існуючим в
їхній свідомості ментальним образом романтичного партнера. Спілкування є фатично-інформативним;
3) пізнання: етап пізнання характеризується ростом інтенсивності спілкування, з метою реалізації
низки потреб: когнітивно-прагматичних та комунікативних у знанні і розумінні, новизні, запиті і обміні
інформацією, афіліації (від англ. affiliation – з'єднання, зв'язок; тобто потреба людини у створенні теплих,
емоційно-значимих стосунків з іншими людьми, прагнення до зближення), кооперації тощо. Спілкування
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є інформативним, інтимно-особистісним та зачіпає індивідуальні, моральні, пізнавальні, етичні та інші
сфери життя людини;
4) інтенсифікація відносин: на даному етапі реалізуються потреби в прихильності, переживанні,
афіліації, а також маніфестації почуттів, апеляції до інтимних почуттів, формування емоційного настрою,
корекція моделі світу тощо. Вищезазначені потреби зумовлюють певні комунікативні цілі, які полягають
в тому, щоб продемонструвати симпатію і прихильність, усвідомити свою роль в романтичній діаді,
узгодити картини світу, осмислити очікування партнера, розділити з ним емоції і почуття тощо.
Інтенсивність спілкування істотно зростає, діалог між партнерами стає все жвавіше, спілкування набуває
більш довірливий характер;
5) формалізація відносин: виділення етапу зумовлено наступними потребами: кохати і бути коханим,
потреба в цілісності і гармонії, приналежності / прихильності, близькості, безпеки і стабільності тощо.
Даний етап включає ряд знакових комунікативних ситуацій, що мають свою специфіку, пропозиція руки
і серця, заручини, дівич-вечір / парубоцька вечірка, реєстрація шлюбу / вінчання тощо [6: 10–17].
Однак, незважаючи на досконалість запропонованої структуризації етапів розвитку романтичного
спілкування, варто зазначити, що формалізацію відносин не доречно відносити до романтичних
стосунків, адже міжособистісні відносини романтичної діади на цьому етапі виходять далеко за межі
романтики на більш вагомий рівень.
Загалом, усі вищезазначені стадії або фази розвитку взаємовідносин між чоловіком і жінкою мають
суттєвий недолік, адже вони не завжди прогресують у почуттях, емоціях, переживаннях тощо, інколи
відбувається навпаки, партнери відчувають дисгармонію, виникають конфліктні ситуації, що спричиняє
погіршення стосунків. Це зумовило нас звернутися до теоретичної моделі розвитку міжособистісних
відносин, впроваджену Марком Кнеппом на початку 90-х років. Дослідник вважає, що афіліація може
змінюватися в сторону посилення або пониження. Модель Кнеппа складається з 10 етапів розвитку
взаємовідносин, які підпадають під дві взаємопов'язані стадії: 1 – розгортання відносин (об'єднання); 2 –
припинення відносин (розпад) (див. рис. 1).

Рис. 1.1. Етапи розвитку взаємовідносин романтичної діади за Моделлю Кнеппа
Як видно на рисунку, дослідник виділяє наступні етапи у стадії розгортання відносин: 1) ініціація;
найкоротший етап, партнери націлені створити перше враження позитивним. Фізична зовнішність
(плаття, парфум, зовнішній вигляд) відіграє велику роль; 2) експериментування або розвідка; партнери
дізнаються один про одного, намагаються знайти спільні інтереси, щоб вирішити, чи слід далі
продовжувати стосунки; 3) інтенсифікація; на цьому етапі відносини посилюються і стають
довірливими, менш формальними, партнери обмінюються особистою інформацією; 4) інтеграція; рівень
близькості прогресує для подальших відносин, партнери починають розділяти різні аспекти
професійного і особистісного життя; 5) об'єднання; на цьому етапі партнери оголошують про свої
відносини (заручини, одруження) і виконують свої обов'язки за законом.
В період розвитку міжособистісних відносин інколи виникають непорозуміння і конфлікти, в такому
разі відносини погіршуються і завершуються. Як видно на малюнку стадія розпаду відносин містить
також п'ять етапів: 1) байдужість; інтерес до партнера послаблюється; 2) обмеження; зустрічі і
контакти стають рідкими, встановлюються межі в спілкуванні, з'являється особистий простір;
3) стагнація; відносини більше не викликають зацікавленості і обмежуються випадковими зустрічами у
публічних місцях або через неминучі причини; 4) уникнення; на цій стадії партнери навмисно уникають
один одного, обмежують себе від будь-яких форм спілкування; 5) припинення; відносини повністю
завершуються, кожний з партнерів йде своїм шляхом [7].
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Відтак, проведений аналіз попередніх наукових
розвідок, а також досліджуваного нами матеріалу зумовив виділення стадії 'Ескалація романтичних
відносин' і відповідних етапів розвитку міжособистісних романтичних відносин партнерів:
1 етап – ініціація стосунків, представлений комунікативною ситуацією 'Встановлення інтеракційного
контакту', характеризується комунікативною стратегією створення першого враження, яка
імплементується за допомогою комунікативних тактик: контакто-встановлюючої, саморозкриття і
емоційно-налаштовуючої; Середня тривалість – 1-2 хвилини;
2 етап – перспективність / прагматичність стосунків, представлений комунікативною ситуацією
'Інтенсивне пізнання і оцінювання' і характеризується когнітивно-евалюативною комунікативною
стратегією, яка імплементується за допомогою прагматично-репрезентативної, прагматичноінтерогативної та евалюативної комунікативної тактик. Середня тривалість – 1-2 тижня;
3 етап – лімеренція / закоханість, представлений комунікативною ситуацією 'Інтенсифікація й
інтимізація комунікативного контакту' і характеризується лімеративною комунікативною стратегією, яка
імплементується за допомогою інтимно-афілятивної і міжособистісно-орієнтованої комунікативних
тактик. Середня тривалість – 1-2 місяці.
Отже, романтичний дискурс – це інтерактивна когнітивно-комунікативна трьохетапна діяльність, що
регулюється кооперативними стратегіями і тактиками через вербальні і невербальні засоби спілкування і
характеризується соціокультурними, прагматично-ситуативними, психологічними, віковими, гендерними
і психічними показниками романтичної діади.
Подальшою перспективою наукової розвідки є комунікативно-прагматичний аналіз романтичного
дискурсу, який передбачає послідовну інтерпретацію кожної трансакції з урахуванням вербальних і
невербальних складових комунікації.
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Романюк А. С. Концептуальные основы структуризации развития взаимоотношений
романтической диады.
В статье проанализированы новейшие подходы украинских и зарубежных ученых к структуризации
развития взаимоотношений романтической диады. Автором предложено выделение стадии 'Эскалация
романтических отношений' и соответствующих этапов развития романтических взаимоотношений
диады с учетом дискурсивных особенностей межличностной интеракции. Согласно описанных этапов
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развития взаимоотношений романтической диады в пределах стадии "Эскалация романтических
отношений", автором было уточнено определение романтического дискурса.
Ключевые слова: этапы развития романтических отношений, романтический дискурс, романтическая
диада, коммуникативные тактики и стратегии, романтическое взаимодействие.
Romaniuk O. S. Conceptual Basis of the Structuring of the Romantic Dyad Relationship Development.
The research presents the analysis of the latest approaches to structuring of the romantic dyad relationship
development made by modern Ukrainian and foreign scientists. The author of the article proposes to distinguish
the principal stage called 'Escalation of the romantic relations' and the relevant stages of the romantic dyad
relationship development, taking into account the discursive features of the interpersonal interaction, as follows:
Stage 1 – 'Initiation of the romantic relations', represented by the communicative situation 'Establishing the
interactive contact', characterized by a communicative strategy 'Making the first impression', which is
implemented by means of such communicative tactics as: contact-establishing; self-disclosure; emotionallyadjusting; Stage 2 – Perspective / pragmatism of the romantic relationships, presented by the communicative
situation 'Intensive cognition and evaluation', characterized by a cognitively evaluative communicative strategy,
which is implemented by means of the pragmatically representative, pragmatically interactive and evaluative
communicative tactics; Stage 3 – love / limerence, represented by the communicative situation 'Intensification
and intimacy of the communicative contact' and characterized by a limerent communicative strategy, which is
implemented with the help of the intimate-affiliated and interpersonal oriented communicative tactics. According
to the revealed and characterized structure of the romantic dyad relationship development within the stage
'Escalation of the romantic relations' presented by the author of the article, the definition of romantic discourse
was clarified as an interactive cognitive-communicative three-stage activity which was regulated by cooperative
strategies and tactics through verbal and nonverbal means of communication and characterized by
sociocultural, pragmatic-situational, psychological, age, gender and psychological indicators of the romantic
dyad.
Key words: stages of the romantic relationship development, romantic discourse, communicative tactics and
strategies, romantic interaction.
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КОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ СТЕРЕОТИПНОГО СПРИЙНЯТТЯ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
БРИТАНЦЯМИ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР
У статті представлено когнітивний вимір сприйняття країн Західної Європи британцями.
Детермінований культурним контекстом взаємодії, узагальнений перцептивний досвід відображений у
етнічних стереотипах британського когнітивного простору. Ментальний процес категоризації
навколишнього світу пояснює ''спрощення'' дійсності, організованої у свідомості представників
Великобританії у розрізі стереотипного уявлення. Категоріальні особливості сприйняття інших народів
формують культурно значуще знання у межах комунікативної компетенції співрозмовників.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, етнічний стереотип, категоризація, перцептивний досвід,
когнітивний простір народу, лінгвокультурний соціум, британська картина світу.
Постановка проблеми і зв'язок з науковими й практичними завданнями. Міжкультурна
комунікація визначається сприйняттям співрозмовниками один одного (В. Г. Зiнченко, А. Садохін,
С. Тер-Мінасова, Е. Хол), оскільки відмінною особливістю ефективної комунікації є обов’язкове
взаєморозуміння партнерів [1; 2; 3; 4]. Лінгвокогнітивний аспект міжкультурної комунікації полягає в
дослідженні вербальних і мисленнєвих маркерів культурної інформації задля досягнення
комунікативного співробітництва представників різних культур і запобігання комунікативному
конфлікту. Для продуктивної взаємодії з представниками інших культур необхідні певні знання, навички,
здібності, які формують пресупозиційний фон комунікації.
У зв’язку з процесами соціокультурного становлення, перерозподілу територій, боротьби країн за
незалежність проблема сприйняття національної ідентичності особистості в сучасному
багатокультурному та мультинаціональному світі набуває особливої актуальності.
Процес спілкування починається зі спостереження за партнером, його зовнішністю, голосом,
особливостями поведінки тощо, сукупність яких складає процес сприйняття, що у найзагальнішому
розумінні є відбором, організацію та інтерпретацію чуттєвих даних. Така вихідна й обов'язкова складова
частина комунікації є перцептивною стороною спілкування. При цьому термін ''перцептивний''
використовується не лише як фізичне, а й як пізнавальне сприйняття співрозмовника [3: 195]. Метою
дослідження є вивчення когнітивних особливостей гетеростереотипного сприйняття країн Західної
Європи британцями.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Етнічні тереотипи відображають узагальнене сприйняття
представників іншої культури (Ігошева О. І., А. Б. Насирова, Н. В. Яцишин). Когнітивний процес
заміщення інформації простішими ментальними структурами визначає метонімічні й метафоричні моделі
мислення, коли відомий чи зрозумілий аспект заміняє цілу категорію, спрощуючи сприйняття
(Дж. Лакоф, Е. Рош).
Отримуючи інформацію з навколишнього світу, людина систематизує й впорядковує її в зручній для
себе формі за допомогою категорій. Категоризація як когнітивний механізм сприйняття допомагає
''спростити'' дійсність, зробити її більш зрозумілою і доступною, що дозволяє опанувати величезний
потік інформації про людей, явища, події. Крім того, за допомогою категоризації стає можливим
будувати припущення й передбачення, структурувати і установлювати зв'язок між знаннями про людей і
навколишній світ вцілому, описуючи типові зразки поведінки й окремі вчинки людей, даючи їм
характеристику (М. М. Болдирєв, Дж. Лакофф, М. Тернер, Ж. Фокон'є). Якщо людина ділить певну сферу
навколишнього світу на категорії, то вона тим самим групує всі об'єкти даної категорії (речі, люди),
виходячи з їхніх спільних ознак, не враховуючи відмінностей. Одного разу створена і використана на
практиці категорія в результаті чинить постійний вплив на те, як людина пізніше буде сприймати своє
соціальне оточення.
Когнітивні параметри комунікації досліджуються в межах комунікативно-когнітивного підходу.
Вивчати мовні явища необхідно за їхньою участю у виконанні ними двох основних функцій –
когнітивної і комунікативної, які узгоджуються, взаємодіють одна з одною у виникненні, розвитку і
сучасному стані мови (О. С. Кубрякова, Л. І. Плотникова). Л. С. Виготський був одним з перших у
вітчизняному мовознавстві, хто стверджував, що мовна одиниця – це сутність, у якій об’єктивована
єдність мислення (когніції) й комунікації. Тому центральною проблемою комунікативно-когнітивного
напряму є питання про те, яка роль мовних одиниць у протіканні комунікативних і ментальних,
внутрішніх процесів людської свідомості; тобто, як слугує мовна система з усіма її складниками і
© Савчук І. І., 2018
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когніції, і комунікації, які взаємопов’язані та мають бути враховані під час дослідження мовних явищ,
що становить концептуальну базу цього напрямку (М. М. Полюжин). Мовлення з виникненням
когнітивної науки розуміється як ментальний процес, специфічний вид обробки інформації, що
накопичується у процесах пізнання й сприйняття світу і передається у спілкуванні за допомогою мови.
Крізь свідомість людини фільтрується навколишня дійсність і оформлюється мовними знаками. Саме
мова дозволяє конструювати культурно і соціально релевантні ментальні моделі й використовувати їх у
комунікації Вивчення лінгвістичних явищ у цьому аспекті має за мету аналіз тих структур людської
свідомості, в яких здійснюється зберігання знань про прагматично релевантні умови доцільності
використання лексичних одиниць, що неможливо здійснити без урахування когнітивних процесів
(Л. Р. Безугла, М. М. Болдирєв, С. А. Жаботинська, В. І. Заботкіна).
Викладення основного матеріалу дослідження. Категоризація є необхідним елементом процесу
сприйняття навколишнього середовища. Речі набувають ясність тільки в тому випадку, якщо
встановлено їх чітку відмінність від інших речей. У той же час суворо окреслені, жорсткі категорії
ускладнюють адекватне сприйняття світу й створюють проблеми, особливо в міжособистісному
спілкуванні. Однак, якщо подія не може бути піддано категоризації, то виникає занепокоєння або навіть
страх комунікантів з цього приводу, оскільки створюється ситуація невизначеності й неясності. Для того,
щоб легше осягати навколишню дійсність, необхідні гнучкі категорії [3: 195; 4: 7].
Під час взаємодії представники різних культур виходять з різного перцептивного досвіду. Однак
фізичний механізм сприйняття єдиний для усіх індивідів: органи чуття подають сигнал через нервову
систему у мозок, де й відбувається його ідентифікація й інтерпретація, які визначаються культурою.
Культура визначає суб’єктивну реальність і проявляється у сприйнятті й поведінці. Поведінка – реакція
людини на сприйняття навколишнього світу, яка культурно зумовлена. Кожна культура дає своє
уявлення про навколишню дійсність, що уможливлює розуміння своєї та чужої поведінки [3: 195].
Навколишній світ людини переломлюється у її свідомості крізь призму культури. Світ сприймається
не пасивно, а визначається системою світогляду, вірувань, культурних традицій, цінностей, уявлень,
стереотипів. У результаті формується спрощена модель навколишньої дійсності, яка допомагає індивіду
орієнтуватися у спілкуванні.
Знання та уявлення про інші культури утворюють структурований британський когнітивний
простір, який є національно детермінованим, оскільки в ядрі будь-якого колективного соціуму є
когнітивна база (мінімізовані уявлення) свого лінгвокультурного соціуму [1: 27]. Саме через категорію
''своє'' відображається ''чужий'' культурний простір.
Когнітивний простір народу представлено загальнонаціональним інваріантом та індивідуальними
уявленнями, які можуть співпадати та відрізнятися [5: 119]. Автор художнього тексту, що слугує
одиницею комунікації, є носієм не лише індивідуальної, а й суспільної свідомості. Вивчення його
суб’єктивного відображення об’єктивного світу уможливлює виявлення культурно-специфічних аспектів
свідомості носіїв певної мови [4: 6].
Культурно-релевантні знання є складовою міжкультурної компетенції індивіда і забезпечує
ефективне міжкультурне спілкування. Сукупність базових знань британців про інші народи слугують
основою для сприйняття, обробки й породження інформації в процесі взаємодії з їх представниками.
В умовах сучасного стану стосунків між країнами Західної Європи історично сформовані стереотипи
викликають зацікавленість як такі, що визначаються національним контекстом (К. Карнер, А. С'єрп).
Британський когнітивний простір вивчається на матеріалі сучасних англомовних текстів художньої
прози британських письменників. Автор виступає в ролі мовної особистості (Ю. Караулов) як єдності
індивідуального й колективного: він вербалізує у творі й характеристиках персонажів не лише особисте,
су'єктивне відображення об'єктивного світу, а й національний світогляд мовної і соціокультурної
спільноти, народу, частиною якого він є. Адже у свідомості представників однієї соціокультурної
спільноти (жителів Великобританії) відносно співпадають інтеракційні знання й ставлення до інших
народів, оскільки когнітивні моделі комунікативних подій культурно зумовлені [4: 12]. Надаючи
персонажам-представникам інших країн певну роль і характеристику, автор виражає національну
свідомість як єдність компонентів: релігійного, державного, загальнонаціонального, загальнонародного,
індивідуального.
У британській картині світу зафіксоване таке ставлення до країн Західної Європи: 1) нейтральне
ставлення – без надання оцінки: у фрагменті ''They always met at the Italian coffee house and they drank
Cola'' [6: 254]; 2) позитивне ставлення студента до дівчат зі Швеції представлено у фрагменті: ''There is a
Swedish girl called Danni whom I like very much. I think about all the gifts that lie waiting for me. I think about
the Swedish girls at the Centre. I think about spring and the days when the sun will be out.'' Представниці
Швеції асоціюються персонажем художнього твору з подарунком 'gifts’ та сонячною весною 'spring and
the days when the sun will be out' [7: 66]. Швеція осмислена через позитивно маркований образ весни й
сонця.
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Бельгійці зображені у художніх англомовних творах сміливими, войовничими: ''And somewhere below
us my father, plummeting towards a bomb- battered field in Belgium, praying that he will make it home to his
new fiancee'' [8: 82].
Іспанія асоціюється британцями з відпочинком, задоволенням: ''They had gone to Venice. He recalled
that happy holiday after election <...> 'Gilbert gaye me a most interestins account of the history of Venice''
[9: 238].
Французи сприймаються як акуратні, роботящі, забезпечені, поважні особи, що полюбляють хороше
вино: ''Coming back to the hotel I notice several young girls standing in front of brightly lit shop windows in the
Rue de France ... some of them are astoundingly pretty <...> I enroll at the university. The building is on the
Promenade des Anglias and looks like a small exclusive art gallery.'' Зображення персонажа представника
іншої нації як фізично привабливого віддзеркалює позитивне ставлення автора до нього. Людська
психіка сприймає красу як важливий елемент підтримки й розвитку міжособистісних стосунків, як
внутрішній фактор симпатії [3: 206]. ''Мadam D’Amico works for her son who is something – a shipper I think
– in the wine trade. She works like hell'' [7: 51–55].
Франція, Німеччина й Австрія асоціюються з поважністю, розкішшю, що проілюстровано у
фрагменті: ''Pianos and models, Paris. Vienna and Berlin. masters and mistresses, are not needed by a writer.
The cheapness of writing paper is, of course, the reason why women have succeed as writers'' [9: 257]. Автор
згадує столиці цих країн для утворення контрасту, для доведення, що письменниця не потребує чогось
дорогого, як ці країни, для творчості, а лише папір і ручку.
Найчастіше у творах британських авторів згадуються Франція, Німеччина, Іспанія, Австрія з усіх
країн Західної Європи, як такі, що є рівноправними, цікавими для Великобританії: ''I saw the German
Ambassador talking with one of the Austrian Archdukes. I particularly wanted to have a word with him, so I
went up and held out my hand'' [10: 175]. Англія, Франція та Іспанія – три ключові точки Європи, через які
європейський дух, як електричні флюїди, протікає на захід [2: 103].
Результати соціологічних опитувань британців свідчать про їхнє сприйняття французів як зверхніх, а
німців як надійних: ''British say the French are the most arrogant people in Europe - and the French agree.
It may come as no surprise that Britons consider France to be the most arrogant nation in Europe, or that
the Germans are almost universally judged the most trustworthy. The traditional antagonism between the UK
and France is reflected in the survey, with Britons judging their neighbours over the Channel to be the least
trustworthy and the most arrogant'' (The Telegraph, 2015).
Сприйняття представників країн Заходу характеризується невеликою низкою категоріальних ознак,
властивих певній країні. Така особливість пояснюється тим, що сприйняття людиною навколишнього
світу носить вибірковий характер [3: 193]. Сприйняття явищ дійсності фільтрується через впорядковану
систему категорій, установок, значущості отриманої інформації, очікувань, інтересів, почуттів, рис
характеру.
В умовах Брекзіту ставлення британців до сусідніх країн не змінилось на агресивне – відкриті
дипломатичні стосунки відзначаються стриманим і раціональним розмірковуванням про можливі
переваги та недоліки процесу відокремлення Великобританії: "The former Portuguese Prime Minister, who
held talks with Theresa May at Downing Street on Wednesday, declined to comment on the merits of Brexit,
saying it was not for him to "interfere" in the debate. But he added: "What is very important for me is that the
UK preserves and enhances its very strong commitment to multilateralism at a global level, namely with the
United Nations. The UK has been extremely supportive of our humanitarian appeals, the UK is very active in all
our debates, and that reassures me that – Brexit or no Brexit – the UK will remain a very important pillar of the
work of the UN as it has been from the beginning, as a permanent member and founder of the United Nations"
(Express, May 4, 2018). Помітною є їх толерантна зовнішня реакція на плани європейців: ''Joseph Garcia,
the territory’s Brexit minister, has said it is vital the Rock is included in Britain’s transition terms. Speaking last
month, he said: "We think not having Gibraltar in the transition is in nobody’s interests. "It is certainly not in
our interest and also not in the interest of those who live in Spain and come to Gibraltar to work'' (Express, May
4, 2018). Водночас спостерігається тенденція активного прояву британської культурної ідентичності
серед осіб, які підтримують Брекзіт: ''A British ex-pat living in Germany has taken his patriotism to the next
level by parking a full size double decker bus in his front garden - much to the anger of his neighbours. He said:
''The Germans absolutely love England and like my sense of humour, apart from my close neighbours who have
tried to report me because of my tank'' (Express, May 6, 2018). Так, дратуючи німецьких сусідів червоним
двоповерховим автобусом – символом Великобританії, чоловік позитивно висловлюється про
Німеччину, відображаючи традиційне поважливе ставлення.
Висновки та перспективи дослідження. Позитивне ставлення до країн Заходу пояснюється їх
просторовою близькістю: чим ближче у просторі знаходяться люди один до одного, тим вірогідніша їхня
привабливість. Вплив просторової близькості має вирішальне значення для встановлення
міжособистісних контактів, взаємної атракції. Просторова близькість впливає і на тривалість стосунків.
Спільноти, які живуть недалеко один від одного, знаходяться у схожому середовищі, користуються
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однаковою соціальною структурою і схожими культурними цінностями. В результаті установлюються
близькі контакти і стосунки між ними, стійка комунікація. Просторова близькість є ситуативною
зовнішньою умовою, яка сприяє спілкуванню [3: 205].
Отже, у міжкультурному спілкуванні необхідно враховувати категоріальні особливості сприйняття
інших народів як культурно значущого знання у межах комунікативної компетенції, щоб планувати й
корегувати комунікативну поведінку, обирати адекватні комунікативні стратегії заради уникнення
комунікативних невдач. Подальша перспектива розвідки вбачається у вивченні автостереотипних
уявлень у британській картині світу.
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Савчук И. И. Когнитивные механизмы стереотипного восприятия стран Западной Европы
британцами: лингвокультурный аспект.
В статье представлены когнитивные механизмы восприятия стран Западной Европы британцами.
Обобщенный перцептивный опыт, детерминированный культурным контекстом взаимодействия,
отражен в этнических стереотипах британского когнитивного пространства. Ментальный процесс
категоризации окружающего мира объясняет '' упрощение '' действительности, организованной в
сознании представителей Великобритании в разрезе стереотипного представления. Категориальные
особенности восприятия других народов формируют культурно значимое знание в рамках
коммуникативной компетенции собеседников.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, этнический стереотип, категоризация, перцептивный
опыт, когнитивное пространство народа, лингвокультурный социум, британская картина мира.
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Savchuk I. I. Cognitive Mechanisms in the British Stereotypical Perception of Western Europe Countries:
Linguistic and Cultural Dimensions.
The article presents the cognitive instruments in the British perception of Western European countries. The
problem set is rather topical since it reflects verbal, communicative and cognitive perspectives of intercultural
communication. Fiction text fragments by modern authentic British writers serve as research material. Being a
representative of the definite ethnocultural group the author verbalizes his personal as well as collectivist ideas
about other nations. To single out the imaginings of the British about Europeans the following methods have
been involved: cognitive interpretation, discourse and semantic analysis.
Culture defines the subjective reality thus reflecting an individual’s perception of native and foreign behavior.
Determined by the cultural context of interaction, generalized perceptual experience is reflected in the ethnic
stereotypes of the British cognitive space. Perception of the environment is filtered through the organized system
of categories, values, importance of the information, expectations, interests, feelings, character traits etc.
The mental process of categorizing the world explains the 'simplification' of reality organized in the minds of the
representatives of Great Britain in the context of the stereotyped representation. Belgians are represented as
brave in modern English fiction. Spain is associated by the British with rest and pleasure. France, Germany and
Austria are viewed as respectful, luxurious, while Germans are considered to be trustworthy and the French –
the most arrogant. Dominating positive attitude to Europeans is accounted by their close location. Categorical
peculiarities of the perception of other peoples form cultural meaningful knowledge within the communicative
competence of the interlocutors. The future perspective of the investigation is seen in learning autosterotyped
perception in British worldimage.
Key words: intercultural communication, ethnic stereotypes, categorization, perceptual experience, cognitive
space, linguocultural society, British picture of the world.
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КОНЦЕПТ SCIENCE В АВТОБІОГРАФІЯХ ЛАУРЕАТІВ НОБЕЛIВСЬКОЇ ПРЕМІЇ
В статті розглядається польовий устрій одного з ключових концептів автобіографічного дискурсу
лауреатів Нобелівської премії – концепту SCIENCE, описуються й аналізуються мовленнєві засоби його
репрезентації.
Представлено аналіз ядерних компонентів концепту й систему когнітивних метафор і метонімій, які
складають периферійний шар концепту SCIENCE.
Ключові слова: концепт, автобіографічний дискурс, вербалізація, концептуальна метафора.
Постановка проблеми. Стрімкий розвиток концептології та когнітивної лінгвістики протягом
останніх десятиліть поставив численні питання перед мовознавцями щодо природи, онтологічних рис,
характеристик і класифікацій концептів. Багато уваги приділяється вивченню концептів як
систематичних утворень з усіма їх рисами семантичного, культурологічного, мовно-історичного та
когнітивного характеру.
Аналіз основних досліджень і публікацій. У сучасній лінгвістичній науці існує декілька основних
концептологічних напрямків, які відрізняються різними підходами до визначення поняття. Найбільш
значущими є лінгвокультурологічний (А. Вежбицька, С. Г. Воркачов, В. В. Красних, Д. С. Лихачов,
В. А. Маслова, Г. Г. Слишкін, Ю. С. Степанов,) і когнітивний (Н. Д. Арутюнова, А. П. Бабушкін,
С. А. Жаботинська, В. І. Карасик, О. С. Кубрякова, З. Д. Попова, Й. А. Стернін, О. О. Селіванова) напрямки.
Саме в межах цих наукових шкіл концепт досліджується найбільш повно і глибоко, залишаючись при цьому
об'єктом суперечок і дискусій. Представники лінгвокультурології роблять акцент на його етнокультурній
зумовленості, а науковці, що працюють в галузі когнітивної лінгвістики, вважають основною ментальну
сутність концепту.
У когнітивній лінгвістиці концепт розуміють як оперативну змістовну одиницю пам’яті, ментального
лексикону, концептуальної системи та мови мозку, а також усієї картини світу, відображеної в людській
психіці [1]. Більшість дослідників розглядають концепт як основну структуру представлення знань [2; 3].
Природно, об’єктом лінгвістичних досліджень стали не лише якості й характеристики концепту як
категоріального явища, а й семантичні, дискурсивні, когнітивні та інші якості окремих концептів [напр.,
4; 2]. Однак, на сьогодні у сучасній лінгвістиці практично відсутні розвідки концепту SCIENCE, що
зумовлює актуальність дослідження. Доцільність аналізу концепту SCIENCE вбачається у визначенні
його місця в англомовній картині світу.
Об’єктом дослідження є феномен поняття науки, що репрезентується в англомовній картині світу
концептом SCIENCE, а предметом – вербальні засоби реалізації даного концепту в англомовному
дискурсі.
Мета статті полягає в аналізі концепту SCIENCE шляхом виявлення специфіки його вербалізації
засобами сучасної англійської мови. На основі проведеного аналізу нам вважається можливим
побудувати польову модель згаданого вище концепту.
Виклад основного матеріалу. Текстовим матеріалом дослідження слугували офіційні автобіографії
видатних науковців – лауреатів Нобелівської премії в галузі хімії та фізики [5].
Вербалізація – це вираження концепту або окремих його ознак засобами мови. Досліджуючи засоби
вербалізації концепту, доцільно застосовувати польову методику, що дає змогу відобразити
концептуальне поле SCIENCE у його лексичному втіленні з виокремленням ядерної та периферійної зон.
Ядро – це словникові значення лексеми, яка є іменем концепту, периферія представляє суб’єктивний
досвід, різноманітні прагматичні складові ядерної лексеми, конотації й асоціації. Структурно концепт
складається з компонентів (концептуальних ознак), що в процесі його вербалізації функціонують як
семи.
Концепт SCIENCE відзначається у текстах автобіографій нобелівських лауреатів найвищою
частотністю, що становить 49,4 % усіх виділених значимих текстових фрагментів, в яких актуалізуються
базові концепти. Словникове значення лексеми science виступає ядром концепту, оскільки матеріали
тлумачних словників засвідчують значні можливості у плані розкриття його змісту, виявленні специфіки
його мовного вираження. Science має такі значення:
1) a branch of knowledge or study dealing with a body or facts or truths systematically arranged and showing
the operation of general laws;
2) systematic knowledge of physical or material world;
© Сердійчук Л. П., 2018
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3) systematized knowledge of any kind, a particular branch of science;
4) the study of science, as research;
5) knowledge derived from scientific disciplines, scientific method, or any systematic effort [6: 1179;
7: 1357].
У семантиці аналізованої лексеми присутня спільна родова сема ''знання'' (knowledge), що позначає
відповідну денотативну сферу людського пізнання. Присутні також видові компоненти, що
конкретизують значення: сема ''систематично організований за певними законами / правилами''
(systematic / systematized); сема, що звужує значення ''окрема галузь знання'' (knowledge of any kind; a
particular branch of science); сема ''джерело знання'' (derived from scientific disciplines or any systematic
effort); сема ''процес отримання знань'' (the study of science, as research).
В автобіографіях нобелівських лауреатів концепт SCIENCE вербалізується наступним чином:
- за допомогою різноманітних термінологічних висловлювань, що безпосередньо відображають
змістовну суть науки (фізики / хімії або їх (під)галузей), якою займаються автобіографи, наприклад:
(1) The twenty-five years since the discovery of conducting polymers have taken me on a great ride …
(R. D. Kornberg);
(2) The polymer program has opened many new opportunities and has led the group from biomedical
applications to the synthesis of new membranes and barrier films (R. H. Grubbs);
(3) We were led to devise a complete carbon-by-carbon degradation of the nineteen-carbon ring structure
of cholesterol and to identify, by means of radioactive tracers, the arrangement of the acetic acid molecules
from which the system is built (J. W. Cornforth).
З наведених вище фрагментів зрозуміло, що аналізований концепт може вербалізуватися у межах
одного висловлення один раз (приклад 1), тричі (приклад 2): the polymer program, biomedical applications ,
the synthesis of new membranes and barrier films або більше; так, у прикладі (3) їх відзначено чотири: a
complete carbon-by-carbon degradation, the nineteen-carbon ring structure of cholesterol, radioactive tracers,
the arrangement of the acetic acid molecules. Отже, неодноразова репрезентація концепту мовленнєвими
засобами різного лексичного наповнення виявляється типовою для автобіографій нобелівських лауреатів.
Вважаємо, що подібна побудова висловлень сприяє ефективнішому вираженню концепту, для таких
висловлень пропонуємо ввести термін ''висловлення високої концептуальної щільності''.
Висловлення високої концептуальної щільності розуміємо як такі, де має місце неодноразова
вербалізація певного концепту за допомогою різних лексичних засобів у межах одного висловлення.
- за допомогою прямої номінації науки або галузі науки, в якій працює автобіограф:
(4) One of the important developments in the group was the growth of research in polymer chemistry
(R. H. Grubbs);
(5) I spent my first five years at Sussex … working on various problems in theoretical low-temperature
physics…( A. J. Leggett).
- за допомогою лексем і фраз, що означають етапи або процес отримання знань: idea, experiment,
research, study, invention, project, discovery/discover, theory, method. Наприклад:
(6)The wild ideas of yesterday quickly become today's dogma (S. L. Glashow);
(7) In early 1958 the Cosmotron suffered a severe magnet failure. As a consequence, we moved our
experiment to the Berkeley Bevatron (J. W. Cronin);
(8) I really loved being in Cambridge and felt that I was working on exciting projects (M. Chalfie);
(9) Because of my research group's discoveries, more than a dozen national and international awards
preceded the Nobel Prize for Chemistry in 1989 (T. R. Cech).
У наведених вище фрагментах актуалізації зазначеної семи концепту SCIENCE спостерігаємо
семантичні і концептуальні відношення між першою семою досліджуваного концепту й семою ''джерело
знання'', ''процес отримання знань'', які становлять, на наш погляд, концептуальну метонімію [8: 104]
типу THE PART FOR THE WHOLE [9: 38–39]. Тому доцільно віднести випадки актуалізації цієї семи
(приклади 6 – 9) до периферійного шару концепту SCIENCE.
До периферії концепту SCIENCE належить і концептуальна метонімія типу THE PART FOR THE
WHOLE – SCIENTIST/SCHOLAR IS PART OF SCIENCE. Дане поняття вербалізується шляхом прямого
використання відповідної лексеми scientist / scholar або її видового кореляту physicist, chemist, чи (що
спостерігається значно частіше) шляхом називання імен і/або посад науковців professor, Dean of the
school / faculty, physics / chemistry major:
(10) I greatly benefited from excellent faculty, especially John Holum, the organic chemistry professor, and
from the warm and friendly personalities of the other chemistry majors (P. Agre).
Периферійний шар концепту SCIENCE актуалізується рядом концептуальних метафор, серед яких
було виділено наступні:
- SCIENCE IS A JOB (POSITION). Дана концептуальна метафора репрезентується за допомогою
лексеми job, словосполучень job in … department/faculty/laboratory, а також лексем та словосполучень, що
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експліцитно називають посади, які обіймав або обіймає автобіограф і його колеги або наставники:
member, chairman, to join (a group / a laboratory), to work/working with. Наприклад:
(11) My immediate and exciting prospect after graduation from Yale was a job in the research department of
the Phosphate Division of Monsanto Chemical Company (R. MacKinnon).
Оскільки утворення концептуальної метафори є ментальним процесом, він може бути представлений
ланцюжком когнітивних кроків: scientific activity is a professional activityprofession means a place of
employmentemployment place is a job / position.
- SCIENCE IS COLLABORATION. Дана когнітивна метафора виявляється помітно частотною
(11,2 %) і характеризується значною різноманітністю мовленнєвих засобів репрезентації. Серед них
лексеми collaboration, словосполучення to work together, to be associated with, to assist і численні описові
фрази зі значенням ''спільна робота'', ''спільні дослідження''. У дискурсивному просторі така
репрезентація найчастіше відбувається водночас з репрезентацією вже розглянутої концептуальної
метонімії SCIENTIST / SCHOLAR IS PART OF SCIENCE, оскільки співпраця відбувається з
конкретними людьми, що називаються в дискурсі за іменами й посадами. Наприклад:
(12) Bob Richardson was eventually on my thesis committee, and I had the pleasure and honor to assist this
inspiring scientist and educator in a special public evening lecture on low temperature physics in 1978
(W. E. Moerner);
(13) In the supportive environment of JILA and the Department of Physics in Boulder, along with lots of
very hard work, the four of us, Sarah, Rich, Charlie, and myself, were able to make rapid progress and in less
than a year completed our first measurement of parity violation in cesium (R. R. Schrock).
Варто відзначити, що в межах одного висловлення можна спостерігати неодноразову вербалізацію
досліджуваного концепту. У прикладі (13) спостерігаємо актуалізацію аналізованої концептуальної
метафори, а також актуалізацію концепту SCIENCE в якості ядерної семи шляхом фрази completed our
first measurement of parity violation in cesium. Тобто, у межах одного висловлювання відзначається
вербалізація одного концепту і в ядерній, і в периферійній семі, що свідчить, на нашу думку, про високу
концептуальну щільність досліджуваного дискурсу і може розглядатися як його характерна риса.
Випадки такої щільної вербалізації концепту не є поодинокими (у прикладі (12) – дві когнітивні
метафори).
- SCIENCE IS WORK. Названа когнітивна метафора виявляється достатньо частотною (9,5 %), однак
не демонструє різноманітності засобів вербалізації. Як правило, вона репрезентована лексемою
відповідної семантики work, або to work, to work out, номінацією певного етапу роботи (to retire), описово
позначають ступінь залучення до наукової діяльності (to remain active).
(14) It was during this period in the mid-thirties that Bergmann and Fruton and their colleagues were
working out the specificity of proteolytic enzymes, work which has had a profound effect upon our knowledge of
how enzymes function… (W. H. Stein ).
- SCIENCE IS CAREER. Ця концептуальна метафора репрезентована у дискурсі шляхом
використання відповідної лексеми career, та маніфестації участі у певних наукових товариствах, членами
яких є автобіографи, наприклад fellow, member of …, chairman of, a також за допомогою назв посад, які
науковці обіймали протягом розвитку своєї кар’єри, а саме dean of…, head of…, professor (of), assistant,
assistant professor, як у наступних фрагментах:
(15) I have been Chairman of the organization since 1974 (R. E. Taylor).
- SCIENCE IS INTEREST {TO SCIENCE} Дана концептуальна метафора репрезентована за
допомогою виразів, які є експліцитними виразниками названого смислу, наприклад: interest in
physics/chemistry, to interest in science/physics/chemistry:
(16) Eventually our interests turned to the infrared vibrational modes of molecular impurities in alkali
halide crystals (William E. Moerner);
(17) My interest in science, and in chemistry in particular, was kindled by a remarkable teacher,
Carl W. Holl, Professor of Chemistry at Manchester College… (P. J. Flory).
Вказана когнітивна метафора може актуалізуватися разом з іншою когнітивною метафорою або з
ядерною семою концепту SCIENCE; у прикладі (16) спостерігаємо вербалізацію ядерної семи й
когнітивної метафори, прикладі (17) – двох когнітивних метафор. Вказані фрагменти належать до числа
висловлень високої концептуальної щільності.
- SCIENCE IS REWARDS. Вербалізаторами названої концептуальної метафори часто виступають
відповідна лексема award або її видові кореляти medal, prize, Nobel Prize; наприклад:
(18) Awards: Stuart Ballantine Medal (1962); Thomas Young Medal and Prize (1963); Morris N. Liebmann
Memorial Prize (1964) (A. L. Schawlow).
Зроблений вище аналіз показує різноманітність варіантів репрезентації концепту SCIENCE у дискурсі
лауреатів нобелівської премії. Особливості концептуалізації поля SCIENCE можна представити у вигляді
наступної діаграми, де кількість вербалізацій даного концепту (3624 значимих текстових елементи)
приймається за 100%:
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Рис. 1. Особливості концептуалізації поля SCIENCE в автобіографічному дискурсі лауреатів
нобелівської премії
Дана діаграма показує, що концепт SCIENCE в автобіографічному дискурсі лауреатів нобелівської
премії характеризується різноманітністю засобів вербалізації, серед яких вербалізація ядра концепту
відзначена у 30,0 % значущих текстових фрагментів. Більшою варіативністю лінгвістичних засобів
характеризується периферичний шар концепту (70 %), серед яких концептуальна метонімія відзначена у
29,0 % актуалізацій (2 метонімічні моделі), тоді як концептуальна метафора становить 41,0 %
репрезентацій зазначеного концепту, які представлені 6-ма варіантами концептуальних метафор.
Відзначено приклади неодноразової актуалізації даного концепту в межах одного висловлення шляхом
репрезентації ядерної семи і концептуальної метафори або двох концептуальних метафор.
Висновки. Наведені спостереження свідчать про значний дискурсивний потенціал концепту
SCIENCE в автобіографічному дискурсі лауреатів нобелівської премії в галузі фізики й хімії, його
значущість і про концептуальну щільність фрагментів, які актуалізують цей концепт. Подальшу
перспективу досліджень убачаємо в аналізі інших базових концептів, реалізованих у текстах
автобіографій лауреатів нобелівської премії, з позицій лінгвістичної теорії поля.
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Сердийчук Л. П. Концепт SCIENCE в автобиографиях лауреатов Нобелевской премии.
В статье рассматривается полевой устройство одного из ключевых концептов автобиографического
дискурса лауреатов Нобелевской премии – концепта SCIENCE, описываются и анализируются речевые
средства его репрезентации.
Представлен анализ ядерных компонентов концепта, а также система когнитивных метафор и
метонимий, составляющих периферийный слой концепта SCIENCE.
Ключевые слова: концепт, автобиографический дискурс, вербализация, концептуальная метафора.
Serdiichuk L. P. Concept SCIENCE in Autobiographies of Nobel Prize Winners.
The article focuses on the specific features of the concept SCIENCE determined as a result of linguistic analysis
of its main verbal manifestations in the chosen discourse kind. The article highlights the structural features of
the concept and analyses the ways of its layers’ verbalization.
It is shown that the concept SCIENCE in the autobiographical discourse of Nobel Prize winners finds a variety
of its verbalization means.
The core of the concept is represented by the concept name: a particular branch of knowledge and source of
knowledge, which is noted in 30 % of important text fragments. The peripheral layer is characterized by a
greater variability of linguistic means of its verbalization, the conceptual metonymy can be found in 29 % of
verbal presentation and introduced by two metonymic models, whereas the conceptual metaphor has 41%
representations of a specified concept and is presented by six conceptual metaphor models. Numerous cases of a
repeated verbalization of this concept within a single utterance by means of representing a nuclear seme and a
conceptual metaphor or two conceptual metaphors have been noted and specified as a particular discourse
phenomenon typical of the studied discourse.
The analysis of the work testifies to a great variety of verbalization means observed for discourse expression of
the concept under study.
Key words: concept, autobiographic discourse, verbalization, conceptual metaphor.
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СТРУКТУРНО-СМИСЛОВІ КОМПОНЕНТИ КОНЦЕПТУ IDENTIDAD В ІСПАНСЬКІЙ МОВІ
У статті визначено фреймові та польові моделі концепту IDENTIDAD; виявлено принципи організації
компонентів у його семантичній структурі. Концепт IDENTIDAD розглядається на матеріалі
іспаномовних лексикографічних джерел. Розглянуто мовні засоби, що використовуються для
репрезентації концепту IDENTIDAD. Проаналізовано полісемантичні значення іспанських іменників,
дієслів та прикметників, що актуалізують ознаки досліджуваного концепту.
Ключові слова: концепт, семантична структура концепту, модель побудови концепту, когнітивний
підхід, ядро, периферія, лексико-семантичне поле.
Постановка проблеми. Зіставлення мовних одиниць, що номінують концепт, аналіз їх словникових
дефініцій, мовних контекстів, дозволяє нам виявити концептуальні характеристики та зміст концепту
IDENTIDAD. Концептуальні особливості проявляються завдяки значенням мовних одиниць, що
використовуються для вираження цього концепту, їх словникових тлумачень та мовних контекстів. Саме
тому було проаналізовано мовні засоби вираження концепту IDENTIDAD з огляду на мову і мовлення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з теми. У сучасній когнітивній лінгвістиці ''концепт''
прийнято вважати сформованим поняттям, однак в концепціях різних наукових шкіл та окремих учених
зміст зазначеного поняття має свої варіативні значення. Численні українські (А. Д. Бєлова,
І. О. Голубовська, С. А. Жаботинська, О. М. Кагановська, А. М. Приходько, О. О. Селіванова) та іноземні
лінгвісти (Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, А. П. Бабушкін, М. М. Болдирєв, С. Г. Воркачов,
Ю. В. Желєзнова, В. І. Карасик, Г. В. Колшанський, О. С. Кубрякова, В. А. Маслова, М. В. Піменова,
З. Д. Попова, Ю. Є. Прохоров, Н. К. Рябцева, Г. Г. Слишкін, Ю. С. Степанов, Й. А. Стернін) займались
питанням аналізу концепту, виявленню його структури, змісту та класифікації. Методика
концептуального аналізу полягає в розумінні та можливості трактування концепту, виявлення його
змісту, розмежування цих понять. Дослідники мають одностайну думку про те, що концепти, як будь-які
ментальні утворення, мають структуру, але думки різняться, коли йдеться, що настільки чіткими є межі
між його компонентами. Одні дослідники говорять про те, що концепт як смисловий інваріант має чітку
структуру, інші вважають його структурну організацію парадоксальною і тому визначають її як відносну
структурованість. У своєму дослідженні дотримуємося думок З. Д. Попової та Й. А. Стерніна про те, що
структура концепту може бути описана лише після того, як буде встановлено й описано його зміст
[1: 114]. Зміст концепту утворено когнітивними ознаками, що відображають окремі ознаки
концептуалізованого предмета чи явища та описується як сукупність цих ознак. Він внутрішньо
упорядкований за польовим принципом: ядро, ближня периферія, дальня периферія [1: 115]. Ядро
концепту – це найчастіше ключова лексема, що називає концепт. В ядрі знаходиться етимологія імені
концепту та зміст відповідного поняття, а на периферії розташовуються абстрактні ознаки, похідні від
ядерних. Належність до тієї чи іншої зони змісту визначається перш за все інтенсивністю ознаки у
свідомості носія відповідного концепту [1].
Фреймове моделювання вважається одним із продуктивних способів встановлення структури
концепту. Фрейм – це ієрархічна структура, верхні рівні якої заповнені інформацією, інваріантною для
всього класу об’єктів, які визначаються цим фреймом. Нижні рівні фрейму, термінали, заповнюються
змінними даними, що характеризують особливості окремих об’єктів, які належать до певного класу.
Якщо застосувати таку структуру фрейму для дослідження концепту, то можна простежити, що мовний
матеріал, розподілений за терміналами, слотами та підлотами, легко піддається семантичному
аналізу [2: 15].
Актуальність даної розвідки зумовлено тим, що лінгвокогнітивне моделювання дає можливість
визначити провідні структурно-семантичні ознаки одного із основних світоглядних концептів
іспаномовного лінгвосоціуму, адже незважаючи на численні розвідки, спрямовані на дослідження
структури різних концептів, структура концепту IDENTIDAD ще не знайшла свого відображення в
когнітивній лінгвістиці.
Метою статті є дослідження змісту концепту IDENTIDAD на основі лінгвокогнітивного
моделювання.
Об’єктом виступає мовний матеріал номінативного поля досліджуваного концепту.
Предметом дослідження виступає семантика мовних одиниць номінативного поля концепту
IDENTIDAD.
© Сєчіна С. І., 2018
143

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

Матеріал дослідження поняттєвої складової концепту слугували статті енциклопедичного,
синонімічного, тлумачного словників, що містять ключову лексему identidad.
Виклад основного матеріалу. У сучасній когнітивний науці аналіз тлумачних та енциклопедичних
джерел є загальновживаним методом реконструкції інваріантної моделі концепту та її можливих
варіантів. Для виявлення номінацій, що репрезентують поняттєвий сегмент концепту IDENTIDAD, було
здійснено аналіз дефініцій тлумачних та енциклопедичних словників іспанської мови.
Етимологічні витоки досліджуваного концепту беруть свій початок від латинського слова identĭtas,
що означає el mismo (утотожнений), lo mismo (однаковий) [3]. Лексема identidad має такі значення:
1. якість нічим не відрізнятись від інших у чому-небудь; бути таким самим; 2. сукупність ознак,
притаманних мовній особистості (індивіду) або (мовному) колективу, які вирізняють їх з поміж інших;
3. усвідомлення (уявлення), яке мовна особистість має сама про себе і про те, що її відрізняє від інших;
4. факт припущення бути кимось або чимось [4].
Синонічний ряд лексеми identidad в іспанській мові дозволяє краще зрозуміти її значення та зміст:
sinonimia, similitud, semejanza, analogía, afinidad, personalidad, coincidencia, unidad, igualdad,
identificación, filiación, equivalencia, exactitud [5].
Для дослідження змісту концепту IDENTIDAD на сучасному етапі розвитку іспанського
лінгвосоціуму та його структурної організації ми користуємось польовою моделлю концепту, згідно з
якою концепт має польову структуру: ядро в центрі (прототипічний пласт з найбільш чуттєво-наочною
конкретністю), ближню та дальню периферію (абстрактні ознаки концепту) (рис. 1).

Ядро концепту IDENTIDAD формує якість бути ідентичним (cualidad de ser idéntico), що у більш
широкому розумінні означає ''invariabilidad de estado ó estado de un objeto que permanece inalterable, sin
sufrir la más minima modificación'' [6]. Diccionario de la lengua española додає, що це також ''completa
igualdad, equivalencia o alto grado de parecido asi en la naturaleza como en todas las demás propiedades que
tienen dos ó mas objetos entre si'' [7]. Сualidad de ser idéntico є вихідною точною для створення ближньої
периферії концепту IDENTIDAD, а саме ''сonjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad
que los caracterizan frente a los demás'' – сукупності ознак, притаманних мовній особистості (індивіду) або
(мовному) колективу, які вирізняють їх з поміж інших та нерозривно пов’язані з поняттям ''identidad
nacional'', яке є актуальним для нашого дослідження [7]. Кожний носій іспанської мови усвідомлює свою
приналежність, тобто ідентифікує себе з національним цілим. В той же час він визнає та поважає мову і
культуру, знає історію нації, в якій себе ідентифікує, поділяє інтереси, прагнення, цілі, ідеали, потреби
своєї національної групи.
Дальня периферії концепту IDENTIDAD включає всі його додаткові, інтерпретаційні ознаки та
оцінний компонент. Сюди ми можемо віднести:
1) ''conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás'' – усвідомлення
(уявлення), яке мовна особистість має сама про себе і про те, що її відрізняє від інших. Ця ознака
складається з таких компонентів, як підтвердження особистості: carné, carnet, documentación,
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credencial,tarjeta de identidad, documento, certificado, cédula de identidad, comprobante, justificante, permiso,
licencia, autorización, pasaporte, visado, salvoconducto, pase, pasavante, partida de nacimiento, de defunción;
ідентифікація:
analogía,
relación,
parangón,
parentesco,
hermanamiento,
suplencia,
correlación,correspondencia, vinculación, conexión, contacto; консолідація: apaciguamiento, paz,
aproximación, concordia, acuerdo, pactó, arreglo, unión, armonía, reanudación, componenda, olvido, adhesión,
amistad, compañerismo, continuación, aproximación, conciliación, fraternidad, hermandad, restablecimiento,
renovación, cordialidad, inteligencia, mediación, intercesión, negociación.
2) ''hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca'' – факт припущення бути кимось або
чимось, що формується наступним чином: особистість: personalidad, ecuanimidad, justicia, honradez,
alma, trascendencia, importancia, fundamento, carácter, valor, quid, propiedad, cualidad, intimidad,
particularidad,
mente,
conciencia,
humor,
inteligencia,
pensamiento,
espíritu,
consciente,
inconsciente,subconsciente, emotividad, inhibición,pasión, vivencia, abstracción, asociación, cognición,
conocimiento,duda, idea, imaginación, percepción, noción, voluntad,representación, tensión, obsesión,
frustración, fantasía; однаковість (тотожність): uniformidad, igualdad, coincidencia, homogeneidad,
armonía; схожість: semejanza, parecido, similitud, exactitud, equivalencia, paralelismo, paridad, símil,
comparación, afinidad, sinonimia, proximidad, aproximación, cercanía,vecindad, concordancia, contigüidad,
consonancia, equiparación, imprecisión.
Ядерні та інтерпретаційні ознаки концепту IDENTIDAD ми досліджуємо шляхом сполучуваності
його номінацій з атрибутами та предикатами за різними когнітивними класифікаційними ознаками,
наприклад походження, характеру стосунків, розміру, стану, матеріального статусу. Ми поділяємо думку
Й. А. Стерніна та З. Д. Попової про те, що до аналізу сполучуваності імені концепту з прикметниками та
дієсловами варто підходити не як до кінцевої, а як до вихідної точки, тому що ці ознаки можуть також
відноситись і до інших концептів. Проаналізувавши різні приклади сполучуваності лексеми identidad,
нами були виявлені комунікативно-релевантні ознаки досліджуваного концепту.
Аналіз атрибутивної сполучуваності імені концепту IDENTIDAD дав можливість виділити
прикметники, що характеризують ідентичність за ознаками: часу (nueva, eterna, ancestral, antigua);
походження (española, mexicana, chileña, lationamericana, mestiza); характеру (cultural, sexual, colectiva,
étnica, pública, aútentica, única, natural, patriotera, individual, personal, oficial, civil, nacional, universal,
política); гендерності (generacional, masculina, femenina); почуттів (humilde, libre, misteriosa, modesta,
alegre, vulnerable, encantadora, dichosa); якостей (verdadera, desconocida, secreta, racial, falsa, oculta,
integrante, doble, conocida, rota, fraccionada, transitoria, rara, progresiva, torpe, fantasiosa, positiva,
negativa, indepediente, ambigua, objetiva, sagrada); ознак (revelada, distinta, propia, literaria, híbrida,
sincrética, preservadora, clara, posible, estricta, extraviada, falaz, significativa, desviada, desparramada).
Предикативна сполучуваність виявляється з дієсловами із семантикою: берегти: preservar, defender,
proteger, resguardar, conservar; створити: construir, tejer, dotar, componer, inventar, imaginar, formar,
establecer, esclarecer, frisar, forjar; присвоїти: adquirir, expropiar, facilitar, poseer,suplicar, quedarse con,
adoptar, otorgar, usurpar, heredar; підтвердити: acreditar, afirmar, averiguar, precisar, validar, comprobar;
розкрити: discifrar, adivinar, enunciar, aclarar, desvelar, descubrir, verificar, revelar; дослідити: analizar,
buscar, preguntar, concluir, encontrar, saber, conocer, interesar, explorar, adivinar, polemizar, indagar, medir;
приховати: enmascarar, ocultar, esconder, disfrazar, solapar; змінити: falsear, cambiar, falsificar, constituir,
confundir, alterar, reparar, desintegrar; відновити: recuperar, renovar; зміцнити: asegurar, fortalecer;
відхилити: perder, ignorar, separar, expulsar, derrumbar, desvanecer, borrar, renegar, dejar.
Аналіз контекстів сучасної іспаномовної художньої літератури (півострівної, мексиканської,
чилійської) дозволив виділити концептуальні метафори, які є спільними для іспанців, чилійців та
мексиканців, і саме ці метафори складають образну характеристику концепту IDENTIDAD в
полінаціональній іспанській мові.
В епоху, коли стираються географічні кордони соціальний та культурних систем, а мовна особистість
все більше усвідомлює зникнення цих кордонів, глобалізація, як суть та квінтесенція сучасного етапу
розвитку, провокує ряд думок щодо приналежності себе до певної нації, усвідомлення свого місця в ній.
Бажання приєднати себе до певного колективу, який має свою власну мову, культуру, традиції,
вербалізується метафорою ''quien soy'', яка в контексті глобалізації набула особливо важливого значення.
Такі вислови, як ''no sé quien soy'', ''no puedo creer cómo puedo ser así, ¡¡he cambiado tanto!!'', ''tengo crisis
de identidad'' є ключовими для її розкриття та розуміння. Перебуваючи в межах одного лінгвосоціуму для
мовної особистості важливим є не втратити свою персональну ідентичність, яка робить її унікальною та
індивідуальною, вирізняє з поміж інших. Метафора ''conócete a ti mismo'' розкривається за допомогою
виразів: ''encontrarse a sí mismo'', ''no sé cómo soy, no sabría definirme", ''yo soy el que soy'', ''yo soy mis
recuerdos, mis experiencias, mis creencias, mis proyectos, mis deseos..'', які дають поштовх до
самоідентифікації та пошуку своїх унікальних рис та якостей [так само].
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Моделювання ієрархічної структури фрейму для побудови концепту IDENTIDAD дає можливість
уточнити яким чином мовний матеріал розподіляється на термінали, слоти та підлоти, які легко
піддаються семантичному аналізу.
Верхні рівні фрейму заповнені інформацією, яка є інваріантною для всього класу об’єктів, які
належать до Терміналу 1 та Терміналу 2. Фрейм ''IDENTIDAD'' представлено двома терміналами:
''personalidad'' та ''nación''. Вони заповнюються змінними даними, які описують особливості окремих
об’єктів, що належать до даного класу. Термінал 1 розпадається на слоти: ''vida'' та ''el ser humano'', які, в
свою чергу, репрезентуються підслотами: ''acción'', ''fases vitales'', ''сlases de vida'' і ''temperamento'',
''esencia''. Термінал 2 розпадається на слот ''país'', а він в свою чергу на два підслоти: ''patria'',
''nacionalismo''.
Термінал 1. ''Personalidad''. Слот 1. ''Vida'' зібрав усі найбільш важливі особливості та
характеристики життя мовної особистості.
Підслот 1. ''Аcción'' заповнюється лексемами, які описують дії носія мови, які він проживає щоденно,
знаходячись в мовному колективі: vivir, existir, perdurar, subsistir, perpetuarse, mantenerse, ser, respirar,
alentar, ir tirando, durar, prevalecer, sobrevivir, florecer, revivir, medrar, permanecer, vegetar, estar, hallarse,
quedarse, habitar, residir, convivir, coexistir, conservarse, bullir, latir, activar, fecundar, concebir,
desarrollarse, nacer, parir, crecer, madurar, declinar, envejecer, morir.
Підслот 2. ''Fases vitales'' представлено лексемами, що характеризують етапи життя в певному віці та
на певному етапі розвитку: reproducción, fecundación, concepción, desarrollo, embarazo, parto, nacimiento,
lactancia, crecimiento, infancia, niñez, puericia, mocedad, pubertad, juventud, adolescencia, nubilidad,
madurez, edad adulta, declive, ancianidad, vejez, senectud, edad provecta, decrepitud, muerte.
Підслот 3. ''Сlases de vida'' містить такі лексеми, що визначають якість та стиль життя, а саме
contemplativa, buena vida, ''dolce vita'', vida ordenada, apacible, familiar, doméstica, burguesa, cómoda,
confortable, sedentaria, regular, privada, retirada, solitaria, recoleta, religiosa, monástica, interior, cotidiana,
campesina, irregular, agitada, mundana, ciudadana, pública, social,alegre, aventurera, bohemia, viajera,
errante, mala vida, ajetreada, de perros, aperreada, sexual, profesional, tren de vida, nivel de vida, estándar de
vida.
Слот 2. ''El ser humano'' характеризує феномен мовної особистості, її емоції, асоціації різного
характеру. Це експлікація смислу та процеси витлумачення свідомості носія мови в межах певного
лінгвосоціуму.
Підслот 1. ''Temperamento'' складається з лексем, які визначають риси та якості темпераменту:
personalidad, fondo, naturaleza, espíritu, índole, genio, humor, peculiaridad, modo de sentir, agudeza,
perspicacia, intuición, conocimiento, inteligencia, astucia, fuerte, equilibrado, controlar, tierno, tranquilo,
melancólico, explosivo, violento, colérico, nerviosos, agresivo, artístico, sanguíneo, apasionado, alegre,
impulsivo, inteligente, flemático, irascible, ardiente, emocional, dócil, sensible, inquieto, fogoso, peculiar,
irritable, débil, romántico, sereno, calmado, tímido.
Підслот 2. ''Еsencia'' є мовним представленням механізмів пізнання сутності та її аналізу. Реалізується
лексемами: sustaаncia, espíritu, ser, alma, trascendencia, importancia, fundamento, valor, cualidad, intimidad,
particularidad, meollo, médula, importante, íntimo, particular, personal, principal, básico, valioso,
fundamental, cardinal, imprescindible, preponderante, inherente, natural, innato, intrínseco, congénito.
Термінал 2. ''Nación''. Слот 1. ''País'' інтерпретує націю як механізм соціально-політичної
класифікації та ідентифікує тип колективної солідарності.
Підслот 1. ''Patria'' містить лексеми, які описують приналежність себе до певної нації: cuna, pueblo,
estado, potencia, comarca, lugar, región, establecerse, patriotero, devoto de la patria, héroe, fidelidad a la
patria, patrioterismo, amor a la patria, heroísmo, poblar, habitar, quedarse, permanecer, echar raíces,
arraigar, establecerse, residir, localizarse.
Підслот 2. ''Nacionalismo'' об’єднує лексеми, які номінують об’єднання носіїв мови у спільноту певних
людей, що відрізняє їх від інших. Підслот включає в себе regionalismo, tradicionalismo, lealtad, localismo,
autonomismo, separación, independentismo, secesión, revolución, exaltación, fanatismo, xenofobia,
intransigencia, intolerancia, "chauvinismo", "jingoísmo", nacionalizar, socializar, confiscar, embargar,
requisar, decomisar, incautarse, apropiarse, asentarse, afincarse, radicarse, adquirir derechos.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, структуру концепту IDENTIDAD
представлено cинтезом ядра і периферії, у якій виділяється понятійна, образна та ціннісна складові.
Концепт IDENTIDAD характеризується великою значимістю в житті та діяльності носіїв іспанської мови
та відіграє важливу роль у формуванні концептуальної та мовної картин світу. Побудова досліджуваного
концепту за допомогою моделювання ієрархічної структури фрейму дала можливість проаналізувати
розподіл мовного матеріал на термінали, слоти та підслоти. Перспектива подальших досліджень полягає
в актуалізації концепту IDENTIDAD у мовних картинах світу іспанців, мексиканців та чилійців.
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Сечина С. И. Структурно-смысловые компоненты концепта IDENTIDAD в испанском языке.
В статье определено фреймовые и полевые модели концепта IDENTIDAD; выявлены принципы
организации компонентов в его семантической структуре. Концепт IDENTIDAD рассматривается на
материале испаноязычных лексикографических источников. Рассмотрены языковые средства,
используемые для репрезентации концепта IDENTIDAD. Проанализированы многозначное значение
испанских существительных, глаголов и прилагательных, актуализируют признаки исследуемого
концепта.
Ключевые слова: концепт, семантическая структура концепта, модель построения концепта,
когнитивный подход, ядро, периферия, лексико-семантическое поле.
Siechina S. I. Structural-Semantic Components of the Concept IDENTIDAD in Spanish Language.
The concept IDENTIDAD is of great importance in the daily life and activities of Spanish language speakers and
plays an important role in shaping the conceptual and linguistic pictures of the world. The present article is
dedicated to study the structural-cognitive approach, the concept and the structural-semantic features of the
word IDENTIDAD. The models of the construction of the concept (field, frame) were determined, while the
principles of the organization of the components in the semantic structure of the concepts were revealed as well.
The present publication presents the structure of the concept IDENTIDAD on the material of Hispanic
lexicographic sources. The language tools used to represent the concept IDENTIDAD were also considered.
Spanish nouns, verbs and adjectives that state the features of the concept IDENTIDAD were defined and
analyzed. To identify both the conceptual characteristics and content of the concept, a comparison of linguistic
units, vocabulary definitions and language contexts were performed. Conceptual peculiarities manifested the
value of the linguistic units used to express this concept, vocabulary and linguistic contexts. This is the reason
why the linguistic means were analyzed in speech to express the concept IDENTIDAD. The material of the study
of the conceptual component consisted in articles of encyclopedic, synonymous and explanatory dictionaries
containing the key token IDENTIDAD. The structure of the concept IDENTIDAD was represented by the
synthesis of the core and the periphery, which distinguished the conceptual, figurative and value components.
The construction of the concept under study was possible by modeling the hierarchical structure to analyze the
distribution of linguistic material by terminals, slots and subplots.
Key words: concept, semantic structure of the concept, model of constructing a concept, cognitive approach,
core, periphery, lexical-semantic field.
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ПЕРІТЕКСТОВІ ЕЛЕМЕНТИ РОМАНУ Р. ІВАНИЧУКА "ЧЕРЛЕНЕ ВИНО"
У статті здійснено цілісний аналіз перітексту роману Р. Іваничука "Черлене вино". З’ясовано, що
заголовок-символ (кривава боротьба за християнську віру) є наскрізним; епіграф виконує кілька функцій;
внутрішні заголовки розділів експліцитно розгорнуті в тексті. Виокремлено три види авторських
приміток: перекладні (з латинської, польської, німецької мов); етнографічні, які витлумачують назви
будівельних матеріалів та споруд; історичні, що інформують про реалії минулого та називають
представників соціальних станів. Письменник використовує подвійне позначення місця ("Львів –
Олесько") й дати написання твору ("1974–1976").
Ключові слова: паратекст; передтекстовий, поміжтекстовий, післятекстовий комплекси перітексту.
Постановка проблеми. Завдяки ґрунтовним дослідженням у галузі наратології, теорії мовної
комунікації, герменевтики, рецептивної естетики художній твір нині трактується як художня цілісність,
що має комунікативну природу: мистецьке повідомлення створюється конкретним адресантом (автором)
за допомогою вербальних засобів і передається цими ж засобами адресату (імпліцитному /
експліцитному, компетентному / некомпетентному, активному / пасивному), який намагається
декодувати, розпізнати буквальний та естетичний смисл повідомлення. У зв’язку із цим основний текст
художнього явища (його внутрішній зміст, "найкоротший когнітивний шлях адресата для розуміння
тексту" [1: 78]) не мислиться поза зовнішнім текстом, паратекстом та його елементами, які оточують,
передують, замикають, а іноді і вплітаються у його художню тканину [2: 9], – ім’я письменника,
заголовок, епіграф, післямова, примітки, коментарі тощо. Обґрунтовано Ж. Женетт вважає ці складові
навколотекстовими, пороговими [3: 78], адже художній текст, що має естетичну вагу й художню
цінність, апріорі є самодостатнім, проте паратекстуальні елементи, наділені відносною автономністю в
ієрархії "текст – паратекст", виконують важливу прагматичну функцію – формують горизонт читацьких
очікувань, заповнюють смислові лакуни, скеровують напрям руху читацької рецепції й естетичної
оцінки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи паратекстуальності, започатковані
Ж. Женеттом, стали поштовхом до вивчення прагматичних аспектів паратексту, здійснених на матеріалі
повісті І. Франка "Захар Беркут" (М. Сокол), романів В. Кантора "Крепость" (К. Метоліді) та Д. Лессінга
"Ущелина" (Л. Мірошниченко), п’єси Б. Шоу "Пігмаліон" (Л. Котнюк), низки творів одного автора –
О. Забужко (В. Мислива), В. Малика (Г. Максименко), Ю. Мушкетика (Н. Павлюк), В. Стайрона
(О. Дубініна), В. Шевчука (Н. Сизоненко), окремих жанрових форм – історичних романів (О. Мізінкіна)
та художньо-біографічної прози (Т. Черкашина).
У книзі "Паратексти: пороги інтерпретації" французький літературознавець Ж. Женетт виокремив два
конституенти паратексту – перітекст та епітекст. Перітекст є локаційним елементом, найтісніше
пов’язаним з художнім текстом і його структурою, це "матеріальна частина такої ж субстанції, як
текст" [4: 157] – заголовок, підзаголовок, заголовки глав, передмова, епіграф, присвята, примітки.
Дистанційованим від художнього твору є епітекст, який функціонує поза його матеріальними межами –
слово від видавця, рецензії критиків, оприлюднені відгуки, інтерв’ю з автором, щоденникові записи чи
листування автора. Об’єктом нашого дослідження є перітекст роману "Черлене вино" [5] Р. Іваничука.
Незважаючи на те, що історична романістика Р. Іванчука залучалася до активної літературознавчої
рецепції такими дослідниками, як С. Андрусів, М. Беліченко, В. Бурченя, В. Дончик, М. Жулинський,
Ю. Покальчук, М. Слабошпицький тощо, лише в поодиноких наукових публікаціях принагідно
згадувалися й потрактовувалися такі елементи перітексту роману Р. Іваничука "Черлене вино", як
заголовок та внутрішні заголовки. Цим і зумовлена актуальність статті, мета якої – здійснити цілісний
аналіз перітексту роману Р. Іваничука "Черлене вино" як структурного явища, навколотекстового
рамкового простору.
Виклад основного матеріалу. Аналізуючи наративні особливості художньо-біографічної прози,
зокрема характер взаємодії автора й читача на текстовому рівні, дослідниця Т. Черкашина запропонувала
таку класифікацію паратексту (заголовкового комплексу, за С. Сисоєвим): 1) передтекстовий комплекс:
ім’я (псевдонім) автора, заголовок, підзаголовок, присвята, епіграф до всього твору, передмова;
2) поміжтекстовий комплекс: епіграфи до частин, книг, розділів; примітки; внутрішні заголовки;
3) післятекстовий комплекс: післятекстові примітки, епілог, післямова, позначення дати й місця
написання твору, коментарі, додатки, зміст [6: 7]. Оскільки в наведеній класифікації ідеться про
© Сизоненко Н. М., 2018
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елементи з найближчого навколотекстового середовища, то варто їх співвідносити не з паратекстом, а з
перітекстом як його компонентом.
Конфігурація, наявність / відсутність названих елементів перітексту узалежнена від формозмісту
конкретного художнього твору, авторських інтенцій, особливостей індивідуальної поетики того чи того
митця. Окрім того, певні елементи перітексту можуть висуватися на передній план, домінувати,
віддзеркалювати як культурну свідомість певної доби (скажімо, для доби сентименталізму та
Просвітництва характерним був дублетний заголовок), так і маркувати поетику певних родо-жанрових
утворень (за спостереженнями О. Мізінкіної, найчисленніший пласт заголовків українського історичного
роману складають ті, у яких міститься вказівка на головного героя [7: 30]).
Спираючись на наведені вище теоретичні підходи до паратексту, цілісне дослідження структури
перітексту роману Р. Іваничука "Черлене вино" та його елементів уявляється можливим, якщо
враховувати жанрово-видові параметри художнього тексту й особливості індивідуальної поетики
письменника.
Передтекстовий комплекс роману становить ім’я автора, заголовок та епіграф. Ім’я автора орієнтує
компетентного читача на високохудожні зразки історичної прози, адже, як відомо, Р. Іваничук є автором
двадцяти історичних романів, серед яких і "Черлене вино" (1976), поцінований Державною премією
УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1985).
З погляду читацької рецепції, заголовок "Черлене вино" опосередковано орієнтує на історичний
контекст, містить лінгвістичну "прив’язку" до подій минулого у вигляді компонента "черлений";
викликає в потенційного читача зацікавлення, адже декодувати його семантику, бодай виокремити
"натяк" на зміст твору перед його прочитанням, не вдається. У такий спосіб автор ніби запрошує читача
до вдумливого читання, розуміння як буквального, так і прихованого смислу повідомлення (змісту).
Очевидною видається нам експресивно-образна природа заголовка роману, трактованого
О. Мізінкіною як символічний [7: 29], а за класифікацією, запропонованою А. Волковим (заголовокголовний персонаж, заголовок-персонаж, заголовок-тема, заголовок-проблема, заголовок-ідея, заголовокобраз-предмет, заголовок-місце дії, заголовок-час дії, заголовки-тропи, заголовки-риторичні фігури
тощо) [8: 211–213], заголовок-троп. Для з’ясування семантики номінації "черлене вино" як цілісного
образу-символу, необхідно звернутися до денотативного та конотативного значення його компонентів.
У свідомості більшості реципієнтів за червоним (червленим, черленим, тобто темно-червоним) як
колористичним символом закріплено значення "крові" й "вогню", у ньому – усі сторони життя людини:
повнота життя, свобода та енергія; ворожнеча, помста й агресивність. Амбівалентною є й семантика
компонента "вино", що символізує, з одного боку, вологу життя, істину, а з іншого – кров жертви,
жертовність: традиційно вважається, що християнин, який вкушає кров Христа (вино), очищається від
усілякої скверни, почувається захищеним від демонічних сил та гріхопадіння. Отже, і червоний, і кров
поєднують два семантичні полюси, які виявляють свою контекстуальну антонімічність – життя і
кровопролиття. На денотативне значення компонентів накладається вторинне, конотативне значення –
асоціювання певного періоду національної історії із черленим вином – кривавою боротьбою за
християнську віру в XV столітті на українських землях (у тексті – Червона Русь – історична назва
Галичини та Холмщини, колишнього Галицького князівства). Окрім того, темно-червоний (черлений) –
традиційний колір зброї, військового спорядження воїнів-дружинників Київської Русі.
У тексті роману заголовок неодноразово повторюється (дистантний повтор), є наскрізним, проте
семантика "кривава боротьба" матеріалізується і в синонімічних варіантах на кшталт "черлена кров" та
"червоне вино". Низку лексичних варіантів запропонував автор і для вираження семантики "агресія",
"кров": "спалахнуло червінню", "криваве лобне місце", "кривавий похід", "червоний замок",
"почервоніло болотне поле".
Амбівалентність значень, закріплених за заголовком (життя і кровопролиття), відображена і в
образах-символах "червоний пісок" та "кетяги кущів калини": "Та ніхто не знає того, що легка трость
стає тяжчою від залізного келепа, коли виписуєш на папері слово, яке повинно увічнити діла нині
живучих, яке повинно жити ще й тоді, коли на місці калюж крові зарясніють кетягами кущі калини, а
поламані вістря списів переміняться у червоний пісок" [5: 43] (розрядка наша – С. Н.). Поєднання цих
образів, але в зворотному порядку, спостерігаємо наприкінці роману (у розділі п’ятнадцятому):
"ламалися мечі й падали долу, щоб потім стати червоним піском, лилася кров, з якої колись зарясніють
кетягами кущі калини…" [5: 165]. Візуальна картина-рефрен ніби розмикає межі художнього хронотопу
роману, є проспекцією історичного майбутнього України: криваву боротьбу неодмінно змінить
оновлення й друге народження.
Заголовок, як і епіграф, у художньому тексті налагоджує діалог, з одного боку, між автором і
читачем, а з іншого – між автором, "чужим словом" і тестом. Епіграфом до роману обрано цитату з
найдавнішої пам’ятки давньої української літератури "Слова о полку Ігоревім": "… Ту кривавого вина не
доста; ту пир докончаша храбриї русичі; свати попоіша, а самі полегоша за землю Рускую" [5: 5]. На
наше переконання, епіграф, що передує власне текстові, виконує такі функції: 1) конкретизує ідею тексту
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– любов до рідної землі та його народу як сенс існування людини, національне єднання перед загрозою
чужоземних завойовників; 2) актуалізує проблему повторюваності, циклічності історії; 3) є проспекцією
про долю персонажів та розвиток сюжету; 4) виконує формотвірну функцію: задає і водночас породжує
відповідну архітектоніку, лексико-стилістичну форму художнього тексту.
До поміжтекстового комплексу історичного роману "Черлене вино" можемо віднести внутрішні
заголовки, які об’єднують 15 архітектонічних частин – розділів, а також примітки. Система внутрішніх
заголовків, що є факультативним компонентом, як стверджує Т. Черкашина, "деталізує загальний
заголовок і допомагає структурувати оповідь" [6: 9]. В аналізованому романі Р. Іваничук використовує
внутрішні заголовки змішаного типу: рубрикація супроводжується словесним заголовком, як, наприклад,
"Розділ другий. Привиди в Луцькому замку". Чимало внутрішніх заголовків мають текстову "прив’язку",
експліцитно розгорнуті в тексті.
Найчастіше автор вдається до внутрішніх заголовків-тем ("Скоморохи", "Привиди в Луцькому
замку", "Коронація", "Мор", "І буде так…"), заголовків-ідей ("На задвірках Вавилона", "Не вбивай
невинного!", "Королівські милості"). Окрему групу становлять внутрішні заголовки-тропи, зокрема
заголовки-метафори ("Вигостри своє серце"), заголовки-парадокси ("Зраджений зрадник").
Нечисленну групу становлять внутрішні заголовки-персонажі та заголовки-головні персонажі. Серед
них можемо виокремити ті, що мають пряму вказівку на ім’я персонажа, як у заголовку до розділу
третього ("Осташко Каліграф"), так і ті, що містять лише натяк на головних персонажів, як у розділі
четвертому ("Трістан та Ізольда"), який можемо трактувати як заголовок-алюзію. У такий спосіб автор
спрямовує читацьку рецепцію на встановлення поміжтекстових зв’язків. До алюзійних зараховуємо й
внутрішній заголовок "Голий король" – прозорий натяк на літературний образ із казки Г. Х. Андерсена
"Новий одяг короля"". Суголосним епіграфові є заголовок-цитата "Ту пир докончаша…", який інформує
читача про фінальний елемент тексту роману. Трапляються й заголовки, побудовані у формі
риторичного питання ("Кому повім печаль свою?").
Дистанційованість реципієнта як від художнього хронотопу тексту, так і від подій, здійснених у
минулому, неминуче потребує "провідника" у світ реалій історичної доби, культури та побуту
конкретного етносу. Цю функцію виконують примітки. Цей допоміжний елемент найтісніше пов’язаний
з основним текстом, оскільки репрезентує "голос автора", спосіб його мислення й вербального
оформлення думки.
В аналізованому романі виокремлюємо три види приміток: перекладні, етнографічні та історичні.
Перекладні примітки, які відтворюють українською денотативне значення одиниць різного рівня
мови оригіналу, спрямовані на розширення інформаційної структури художнього тексту. Оскільки в
романі йдеться про кровопролитну боротьбу між польськими та українськими можновладцями за
Олеський замок, опір галицьких і волинських земель імплементації католицизму, то перекладні примітки
стосуються лексем ("Das Hühnchen – курчатко" [5: 23]), вільних синтаксичних словосполучень ("ein
Becher Wein – келих вина!" [5: 88]), стійких сполучень слів ("niech żyje król! – хай живе король!" [5: 88]),
крилатих висловів ("divide et impera – розділяй і владарюй" [5: 24]) латинської, польської та німецької
мов. Зрідка автор подає вторинні тексти, цитовані в основному, у перекладі інших авторів, як, наприклад:
Гей, в таверну – та й забудем,
Що є землі десь і люди,
Де боїться смерті кожен,
Вакху ж годить, як лиш може! (З латинської переклав А. Содомора) [5: 56].
Основне завдання етнографічних приміток – характеризувати побутові реалії конкретного етносу:
одяг, страви, будівлі, предмети домашнього начиння, звичаї, традиції тощо. У "Черленому вині" можемо
виокремити етнографічні примітки, пов’язані з назвами будівельних матеріалів ("арас – шпалера,
гобелен" [5: 24], "руський мармур – алебастр" [5: 144]) і споруд ("купецькі гости – заїжджі двори для
купців" [5: 5], "меркаторії – гостині двори" [5: 36]).
Використані в тексті роману історичні примітки покликані ознайомити читача з реаліями минулого
("сулиця – один кінний воїн з кількома помічниками. Кожний власник землі відповідною кількістю
сулиць сплачував старості податок за землю" [5: 67]; "стадії – 125 кроків" [5: 59], "екзерциція – муштра"
[5: 70], "бичий" – податок з нежонатих" [5: 89], "пиха – цеховий знак" [5: 58]), а також з назвами
представників соціальних станів ("інстигатор – прокурор" [5: 113], "васерляйтери – начальники
водогону" [5: 113], "зварич – солевар" [5: 14], "трефніс – блазень" [5: 23], "вибранці – рекрути" [5: 67]).
Післятекстовий комплекс роману "Черлене вино" становить позначення дати й місця написання
роману: "Львів – Олесько. 1974–1976" [5: 166]. Якщо позначення часового проміжку, протягом якого
автор працював над романом, у потенційного читача не викликає запитань, то вказівка на подвійне місце
написання твору потребує уточнень. В одному з інтерв’ю (епітексті) письменник зізнається: "Не було
такого місця, щоб писав про нього не бачивши" [9]. В іншому наголошує: "Спершу сиджу в архівах чи
бібліотеках, на маленьких карточках я собі списую різні відомості, дати, імена − маю цілу шафу цієї
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картотеки" [10]. Отже, Львів – місце "народження" художнього полотна, Олесько – місце
найактивнішого пошуку історичного матеріалу.
Висновки й перспективи подальших досліджень. Проаналізувавши перітекст роману "Черлене
вино" Р. Іваничука, можемо стверджувати, що письменник через елементи перітексту прагне інтригувати
читача, долучити його до інтелектуально-аналітичної роботи в напрямі декодування смислових потенцій
твору до і після його прочитання. У процесі розшифрування функціонального навантаження елементів
перітексту реципієнт виходить на більш якісний рівень осягнення формозмісту тексту й інтерпретації
індивідуальної поетики автора. Перспективним є дослідження епітекстового конституента паратексту
роману "Черлене вино".
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Сизоненко Н. М. Перитекстовые элементы романа Р. Иваничука "Черленое вино".
В статье осуществлен целостный анализ перитекста романа Р. Иваничука "Черленое вино". Выяснено,
что заголовок-символ (кровавая борьба за христианскую веру) является лейтмотивным; эпиграф
выполняет несколько функций; внутренние заголовки разделов эксплицитно развернуты в тексте.
Выделены три вида авторских примечаний: переводные (с латинского, польского, немецкого языков);
этнографические, которые истолковывают названия строительных материалов и сооружений;
исторические, которые информируют о реалиях прошлого и называют представителей социальных
сословий. Писатель использует двойное обозначение места ("Львов–Олесько") и даты написания
произведения ("1974–1976").
Ключевые слова: паратекст; передтекстовый, междутекстовый, послетекстовый комплексы
перитекста.
Syzonenko N. M. Peritextual Elements of the Novel by R. Ivanychuk "Deep Red Wine".
The text part of an artistic phenomenon is not conceived out of the paratext and its elements – the name of the
writer, title, epigraph, afterword, notes, comments, etc. The article deals with a holistic analysis of the peritext of
R. Ivanychuk’s novel "Deep Red Wine " as one of the constituents of the paratext by methods of analysis and
synthesis, hermeneutical and receptive as well as system and analytic ones. It is found out that the title-symbol
(bloody struggle for the Christian faith) is cross-cutting; the epigraph performs several functions; the internal
headings of the sections are explicitly expanded in the text. Three types of author’s notes are identified: the
translated (from Latin, Polish, German); the ethnographic, which interpret the names of building materials and
structures; the historical, informing about the realities of the past and the names of representatives of social
classes. The author uses the double naming of the place ("Lviv–Olesko ") and the date when the work was
written ("1974–1976 "). After analyzing the peritext of the novel "Deep Red Wine" by R. Ivanychuk, we can state
that the writer, through the elements of the peritext, seeks to intrigue the reader, to involve him in intellectualanalytical work in the direction of decoding semantic potentials of the work before and after reading it.
Decoding the functional yield of the elements of the peritext the recipient moves to a more qualitative level of
comprehension of the form content of the text and the interpretation of the author’s individual poetics.
Кey words: paratext; before text, intertextual, after text complexes of peritext.

152

Філологічні науки. Випуск 1 (87).

УДК 811.111:81'373.43
Л. Ф. Соловйова,
кандидат філологічних наук, доцент
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
larisasolovyova23@gmail.com
ORCID: 0000-0002-7052-944X
РЕЛЯТИВИ ОЦІНКИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
У статті з’ясовано лінгвістичний статус релятивів оцінки, представлено структуру функціонального
поля релятивів, ядром якого є вигуки;описано модально-оцінні релятиви оцінки, що прилягають до ядра
поля; проаналізовано надслівні релятиви оцінки;що являються периферійними структурами поля;
досліджено релятиви оцінки зі структурою речення, які займають крайню периферію поля, описано
однослівні та надслівні релятиви оцінки як конституенти ідіоматичної та неідіоматичної зон
функціонально-семантичного поля.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій з означеної проблеми. У сучасних лінгвістичних
розвідках значна увага приділяється дослідженню оцінки та засобам її вираження в різних мовах. Так,
отримує розвиток аналіз функціонального аспекту категорії оцінки [1], засобів вираження категорії
оцінки [2; 3], лінгвостилістичні засоби її вираження [4], прагматика засобів її вираження [5], що свідчить
про актуальність розвідок, направлених на виявлення, опис та класифікацію мовних засобів, що
виражають оцінку.
На сучасному етапі розвитку лінгвістики поняття релятивів залишається у центрі уваги мовознавців.
Наприклад, розглядаються гендерні відмінності використання релятивів (комунікативів) у мовленні
персонажів сучасної британської драми [6]. У той же час залишається ціла низка питань, пов’язаних з
дослідженням функціонального аспекту дослідження релятивів оцінки, що робить необхідним
подальший аналіз цих одиниць.
Наше дослідження релятивів оцінки в сучасній англійській мові має на меті визначити їх
лінгвістичний статус, описати модально-оцінні, однослівні та надслівні релятиви оцінки, ідіоматичні та
неідеоматичні релятиви.
Виклад основного матеріалу дослідження. У розвідці під релятивами ми розуміємо одиниці
комунікації, що є реакцією на слова мовця або на ситуацію спілкування в цілому, які поділяються на
однослівні та надслівні, виражають згоду / незгоду з думкою співрозмовника та цілий ряд позитивних та
негативних емоцій, таких як радість, захоплення, зневага, відчай. Специфічна синтаксична функція
релятивів виражається в тому, що вони виступають як самостійно інтонаційно оформлені нечленовані
фрази. Категоріальні ознаки релятивів оцінки, а саме незмінюваність, нечленованість, семантичне
оформлення інтонацією, оцінна реакція на слова мовця, не дозволяють віднести їх до окремої частини
мови, так як вони не відповідають критеріям визначення частин мови і не виконують номінативної
функції.
Наше дослідження враховує дослідження принципів організації окремих слів у семантичні поля [7],
адже польовий підхід до аналізу вокабулярних одиниць уможливлює вивчення їх семантичних зв’язків та
дозволяє дослідити особливості їх використання як у реальній, так і відтвореній комунікації.
Сукупність релятивів розглядається як функціональне поле, де, як і у всякому подібному полі, існує
ядро, що включає одиниці з найбільш яскравими і необхідними категоріальними ознаками, і периферію.
Ядро поля релятивів в сучасній англійській мові становлять, безумовно, вигуки, дослідження
особливостей яких здавна привертали увагу вітчизняних і зарубіжних лінгвістів [8; 9], які підкреслюють
здатність вигуків виконувати експресивну функцію та слугують для безпосереднього прояву почуттів і
вольових інтенцій.
Емоційні вигуки як правило, мають дифузійну ситуативно-обумовлену семантику. Наприклад, вигук
ah! може виражати обурення, загрозу, іронію; відчай, біль, переляк; здогадку, пригадування, розуміння;
впізнавання, радість при зустрічі з ким-н. Імперативні вигуки відрізняються більшою конкретністю
значень: bally-ho! – ''ату!'', hark! – ''Чу!'' hist! – ''Тихіше!''.
До ядра поля прилягають релятиви, що походять від різних частин мови. Деякі з них висловлюють
спонукання: there! ''на / те / !'', ''бери!'', shoot! ''валяй / те/!'', shake! ''по руках!'', gangway! ''Відійди в бік!'',
question! ''Ближче до справи!'' [10].
Численні релятиви, що прилягають до ядра поля, є модально-оцінними: ''My, you look lovely, dear!''
(L. Tushnet). ''The bathroom’s next door.'' ''Lovely'' (J. Fowles). ''Out here? Half an hour? I get him up at four,''
''Fine'' (J.Fowles). ''Father’s car is up – we’ll call for you.'' ''Delightful!'' said Winifred (J. Galsworthy). Як
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бачимо з вищенаведених прикладів релятиви є емоційно-оцінною реакцією на слова співрозмовника та
виражають захоплення, схвалення.
Проте, модально-оцінні релятиви походять не тільки від прикметників та займенників. Багато з них
мають прототипи-омоніми серед іменників, що демонструють наступні приклади: ''Christ, he'll be
shouting me up those stairs three times a day which as we both know, my heart won’t stand /.../'' (H. Hudson).
''Jesus,'' her husband said, looking at the pair on his steps. ''That the new tenants?'' (H. Hudson).
Згода / незгода з реплікою співрозмовника часто має характер раціоналістичної оцінки
(правильність::неправильність, правдивість:: неправдивість, доцільність::недоцільність), так як у
прикладах, що наведені нижче: ''You’re a pretty bright boy, aren’t you?'' ''Sure,'' said George
(E. Hemingway). ''You will go down in history,'' I said. ''Boy, wouldn’t I'' (R. P. Warren).
З іншого боку, рідше зустрічаються саме релятиви оцінки, що не походять від будь-яких частин мови.
Наприклад: The act ended. The applause rose and fell in thick waves. ''Keeno'',Tony Acosta breathed. ''Oh,
keeno'' (R.Chandler). It was only three days to the weekend. Whoopee! (1. Murdoch).
Якщо більшість релятивів виражає або позитивну, або негативну оцінку, існують релятиви, які
можуть виражати як позитивну, так і негативну оцінку в залежності від ситуації: blimey!, crickey!, garn!,
gee! та ін. зі значенням ''ну і ну'', ''оце так!'', ''ось так номер!''.
Далі від ядра до периферії знаходяться релятиви зі структурою словосполучень різних моделей:
"That's really awfully kind of her," she said. "Oh hell and fireflies," I said and went out to the kitchen and
gobbled a quick drink ... (R.Chandler). "Great post-holes!" thinks I, "but here's a family thinks a heap of
cooking receipts /.../" (O.Henry).
Багато релятивів-словосполучень, що виражають як загальну, так і окрему оцінку, є омонімічними
змінним словосполученням, утворюючи з останніми пари омофраз, наприклад, a pretty pair of shoes!
"гарна (гарненька) справа!"; comic opera! "сміх!", "сміхота!", "цирк!"; great guns! "ну й ну!". Наведемо
приклади:."Let me sit a little longer." "No dice. Time we moved on" (M. Mane). "A finely developed figure, do
not you think?" "First race" (E. Waugh).
Периферійні одиниці розглянутого поля представляють собою надслівні структури, що володіють
головною категоріальною ознакою аксіологічних релятивів – функцією емоційної оцінної реакції на
слова співрозмовника або ситуацію комунікативного акту. Однак, у порівнянні з одиницями, що входять
до ядра поля, вони позбавлені деяких інших категоріальних ознак, а саме стійкості (закритості) складу,
немодельованості. Характерні риси периферійних релятивів оцінки проявляються в їх здатності
включати в свій склад нові компоненти: a pretty pickle! – a pretty pickle of a mess! "ось тобі і на!",
"гарненька справа!"; all my eye! – all my eye and Betty Маrtin! "нісенітниця!", "дурниця!"; bу the powers! –
by all the powers! "сили небесні!"та заміщати деякі компоненти: for God's (goodness’, heaven’s, land’s)
sake! "заради Бога!"; God’s name (arms, blood, body, bones, bread, head, wounds)! "Боже мій!", "Ось тобі і
на!", "клянуся Богом!"; a pretty go (business, thing, pass, time of it, pair of shoes, kettle of fish)! "нічого собі
історія!", "гарненька справа!", так як у прикладах, наведених нижче: "Ireland!" said Soames, deeply. "A
pretty pair of shoes!" (J.Galsworthy). "A pretty kettle of fish!" he muttered. Where it'll end I can not tell!
"(J. Galsworthy)."Suppose Mr. Golspie leaves us? I can not help thinking about that, you know, sir." "Why
should he? My hat!" (J. B. Priestley). "Did you never hear of Foggartism, Uncle Hillary?" "No, what's that?"
"My aunt!" said Michael (J. Galsworthy). "They will not date." "Will not they? My gun!" (J. Galsworthy). "My
word, Laura! You do look stunning," said Laurie (K. Mansfield).
Надслівні релятиви оцінки представлені в основному словосполученнями з ядром-іменником. В
залежності від числа компонентів, від того, до якого лексико-граматичному класу належать підлеглі
компоненти, а також в залежності від їх лінійної послідовності, можлива наступна класифікація
структурних моделей оцінних релятивів-словосполучень: двокомпонентні, представлені наступними
моделями: N+N: Jesus Christ!, Christopher Columbus!, Gordon Bennet!, Odds Bodikins!; N’s+N: Christ’s
foot!, hell’s bells!, bull’s eye!, fool’s errand!, a piper’s tale!; A+N: merciful Heavens!, dear heart!, top hole!, hot
dog!, good egg!, hard cheese!!; Adv.+N: quite the cheese!, just the job!; Num.+N: first race!, First chop!, First
flight!; Prep.+N: For shame!, For dust!, For the birds!; Pron.+N: my aunt!, my hat!, my gum!, my foot!, no dice!,
what rot!; трикомпонентні, представлені моделями: N + Conj. + N: song and dance!, gas and garters!, a cat
and fiddle!, death and lightning!; N + Prep. + N: a pack of nonsense!, a tale of a tub!, a hill of beans!, the
wagging of a straw!, monkey on a pole!; N + Prep. + Pron. : shame on you!, bully for you!, knackers to that!, hell
with that!!; Pron. + A + N: my giddy (sainted) aunt!, my aching back!, same old story!; чотирьохкомпонентні:
N + Рrep. + A + N: a tale of a roasted horse!, a tale of the long bow!; п’ятикомпонентні N + Prep. + N + Prep.
+ N: a tale of the man in the moon!
Число моделей релятивів оцінки без іменника у структурі є незначним: А + A (all right!); Adv. + A
(very neat!); Adv. + Adv. (very well); A + Pron. (Poor me!); Part. + Adv. (Not likely!).
Крайню периферію розглянутого поля займають релятиви оцінки зі структурою речення. Більшість
релятивів-речень, що не виконують функцію оцінки, не підлягає актуальному членуванню на тему і
рему. Цією ознакою вони відрізняються від звичайних омонімічних їм речень: The penny drops! "ясно!",
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"зрозумів!", "дійшло!"; The cap fits! "не в брову, а в око!"; The boat has left! "пізно!", "поїзд пішов!"; How
old is Ann? (Відповідь на дурне питання). Для подібних релятивів характерна висока ступінь
ідіоматичності, що виключає можливість їх членування на тему і рему, так як це призвело б до
буквального сприйняття їх компонентів.
Однак багато релятивів-речень з семантикою оцінки підлягають, на наш погляд, актуальному
членування на тему і рему завдяки більш низькому рівню ідіоматичності. До них слід віднести: релятивиречення з темою, вираженою особовими займенниками: You’re like Aunt Fanny! "У тебе руки диряві!";
We’ve had enough adventures! "Тільки цього ще бракувало!"; релятиви-речення з темою, вираженою
займенниками this, that, everything: This will not buy baby (the baby) a frock (a new dress) "так справа не
піде", "я втрачаю час"; That’s strictly for the birds! "Це все на користь бідних!", "Це нічого не дає!";
Everything is apples! "Все йде чудово!", "Повний порядок!"; релятиви-речення з імпліцитною темою: Can
not be bad! "Дуже добре!", "Чудово!"; Hurry up and get born! "He поводься як дитина!".
У функціонально-семантичному полі релятивів оцінки необхідно розрізняти ідіоматичну та
неідіоматичну зони. Дане розрізнення пов'язано з диференціацією одиниць досліджуваного класу за
принципом наявності або відсутності ідіоматичних властивостей семантики [10].
В результаті образного і функціонального переосмислення компонентів ряд релятивів оцінки
набувають властивостей ідіом: переносне цілісне значення, експресивність, структурну стійкість,
відтворюваність. Іншими словами, релятиви, що володіють категоріальним ознаками фразеологізмів,
зараховавуються до ідіоматичної, а позбавлені цих ознак – до неідіоматичної зоні поля. При цьому
конституенти як ідіоматичної, так і неідіоматичної зон функціонально-семантичного поля релятивів
оцінки можуть бути не тільки надслівними, але і однослівними.
Наприклад, однослівні релятиви оцінки ідіоматичної зони: Beans!, Blazes!, Boy!, Brother!, Bully!,
Champion!, Cobblers!, Dust!, Fiddle!, Moonshine!, Nuts!, Swell! ."Gripes, you should have been on the Jericho"
(J.Lindsay). "And why don’t you call us India and Toby, Henry?" "Swell. If you call me Dunk" (J.Krantz), а
також надслівні, наприклад: Hot dog!, First chop!, Aunt Fanny!, Rainbow hunt!, Some beetle!, The cat’s
pajamas!, A tale of the man in the moon!, That's the stuff!, Everything is sevens and elevens! ,"My hat! What a
misfortune to be in love!" (J.Galsworthy). "He’s a lieutenant commander in the Navy," Ginnie said. "Big deal."
Ginnie giggled (J.D.Salinger).
Відповідно релятиви оцінки неідіоматичної зони поділяють на однослівні, наприклад: God!,
Nonsense!, Absurdity!, Disgrace! "The devil!" he said a dozen times in an hour (Th.Dreiser). "Of course, that
would have been the natural solution ...." Portal shook his head. "Extraordinary" (A. Christie) та надслівні,
наприклад: Shame on you!, What an idea!, Stuff and nonsense! "Good for him! He must have had taste"
(J.Galsworthy). "It seems a bit revolting?" "Not a bit!" (R.Aldington).
Висновки та перспективи. Отже, релятиви оцінки характеризуються такими категоріальними
ознаками як незмінність, нечленованість, семантико-прагматичне оформлення інтонації та виконують
функцію реакції на репліку співрозмовника або ситуацію спілкування загалом.
До периферійних надслівних релятивів оцінки відносимо словосполучення і речення, при цьому
релятиви-речення з семантикою оцінки підлягають членуванню на тему і рему. Функціональносемантичне поле релятивів оцінки утворюють функціонально-семантичне поле з двома зонами:
ідіоматичною та неідіоматичною.
Подальша перспектива розвідки вбачається нам у визначенні когнітивно-прагматичних характеристик
аксіологічних одиниць, що дозволить повніше дослідити їх природу і функції, їх дискурсивні
характеристики. Цікавим видається і виявлення лінгвокультурологічних та етнолінгвістичних
особливостей аксіологічних номінацій, а також зміна оцінних стереотипів в англомовній
лінгвокультурній спільноті, перш за все, британській та американській.
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Соловьёва Л. Ф. Релятивы оценки в современном английском языке: функциональный аспект.
В статье определён лингвистический статус релятивов оценки представлена структура
функционального поля релятитов, ядром которого являются междометия, описаны модальнооценочные релятивы, прилегающие к ядру поля; проанализированы сверхсловные релятивы оценки.
являющиеся периферийными структурами поля; исследованы релятивы оценки со структурой
предложения, занимающие крайнюю периферию поля; описаны однословные и сверхсловные релятивы
оценки как конституэнты идиоматической и неидиоматической зон функционально-семантического
поля.
Ключевые слова: оценка, релятив, однословный релятив, сверхсловный релятив, идиоматический
релятив, неидиоматический релятив.
Solovyova L. F. Response Words of Evaluation in Modern English: Functional Aspect.
The article focuses on investigating the categorial features of the units belonging to functional-semantic class of
response words of evaluation that express positive and negative axiological categories in Modern English. The
linguistic status of response words is defined. Response words are viewed in the article as the units of
communication which form the reaction to the words of the interlocutor or the situation itself. They comprise
one-word or above-word ones which express agreement or disagreement with the communicant’s point of view
and the variety of positive and negative emotions such as joy, delight, contempt, despair. The article deals with
the structure of the functional field of the response words, the nucleus of which is comprised by interjections.
The specific character of interjections is the ability to perform an expressive function and serve for the direct
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manifestation of feelings and volitional intentions. The modal-evaluative response words adjacent to the nucleus
of the functional field are taken into account. Above-word response words as peripheral structures of the field
are described. Response words with the sentence structure occupying the extreme periphery of the field are
investigated. Idiomatic response words and non- idiomatic response words as the constituents of idiomatic and
non-idiomatic zones of the functional-semantic field are specified. The further perspective of the research lies in
determining the cognitive-pragmatic characteristics of axiological units. Linguo-cultural and ethnolinguistic
peculiarities of axiological nominations may be identified. The changes of stereotypes in the English-speaking
linguo-cultural community may be singled out.
Key words: evaluation, response word, one-word response word, above-word response word, idiomatic response
word, non- idiomatic response word.
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"НЕ ВМІЛИ БУДУВАТИ ВЛАСНОЇ ДЕРЖАВИ, ОПИНИЛИСЯ В ЧУЖИХ РУКАХ": ХУДОЖНЯ
КОНЦЕПЦІЯ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ УКРАЇНЦІВ У ПОВІСТІ ЛЕОНІДА ПОЛТАВИ "НАД
БЛАКИТНИМ ЧОРНИМ МОРЕМ"
У статті розглянуто особливості художнього моделювання історичної дійсності 1917–1920 рр.
Леонідом Полтавою у повісті "Над блакитним чорним морем", з’ясовано різновидну специфіку
художнього тексту. Письменник системно проаналізував причини провалу дій Центральної ради та її
союзників, які створили умови для "совєтського" тоталітаризму та втілення основного принципу
більшовиків devide et impera у життя, вміло поєднавши історичний фактаж і літературу, науку та
мистецтво.
Ключові слова: література діаспори, повість, художня концепція, відтворення історичної дійсності,
документальна домінанта, авторське висвітлення, хронотоп.
Постановка проблеми. Свідоме ігнорування совєтської імперією українського національного досвіду
протягом 1917–1920 рр., стеоретипне номінування радянськими істориками учасників визвольних змагань
бандитами, врешті-решт відмінність хронології та існування різних моделей пам’яті про громадянську
війну та теренах радянської України та поза її межами відіграли вирішальну роль у становленні
паралельного еміграційного історично-літературного канону.
Протягом десятиліть тоталітарного буття з історії красного письменства народу України було свідомо
вилучено цілий літературний пласт, зокрема багатоманітно обдаровані творчі особистості українців
західного світу довгий час залишалися невідомими на батьківщині не з власної вини. До їх числа належить
Леонід Полтава – Єнсен, Пархомович (1921–1990) – високоосвічений інтелігент, людина різноманітних
гуманітарних уподобань, який досі залишається автором малознаним в Україні. Леонід Полтава –
різножанровий письменник, проте значне місце у творчій спадщині митця посідає проза. "Минуле,
розмірковування над науково-технічною революцією і політичним устроєм усього світу, інтриги,
пригодництво, осмислення історії – усе це притаманне епіці Леоніда Полтави" [1: 305].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз стану вивчення творчості письменника показує:
індивідуальний художній набуток Леоніда Полтави та його багатолітня різновекторна самовіддана праця на
літературній, публіцистичній, історичній, журналістській нивах досі не мають ґрунтовного аналізу в
українських наукових виданнях; відчувається брак не лише концептуальних статей, присвячених його
мистецькому доробку, а й опублікованих творінь митця. Поодинокі згадки про його епічні твори знаходимо
в наукових працях Ю. Григорієва, І. Кошелівця, І. Левадного, Л. Йолкіної.
Наукові статті Олександра Чорнобаєва присвячено дослідженню роману Леоніда Полтави "1709",
автором проаналізовано основні засоби творення образу І. Мазепи на рівні позасюжетних елементів,
сюжетних ходів, функціонування інших образів [2] та досліджено жанрову модель роману Леоніда Полтави
"1709" [1].
Повість "Над блакитним Чорним морем" Леоніда Полтави несправедливо залишається поза увагою
сучасного літературознавця на теренах наукового простору "материкової" України. Чи не єдиною спробою
осмислення твору крізь літературознавчу призму є передмова до видання Романа Коваля (письменника,
президента Історичного клубу "Холодний Яр"). На його слушну думку, цей твір "можна вважати
документом епохи" [3: 4]. Проблему для автора статті становить історичний дискурс твору, звідси випливає
мета цієї короткої студії – проаналізувати особливості моделювання історичної дійсності 1917–1920 рр. у
повісті.
Виклад основного матеріалу. Особливість творчості письменників діаспори полягає в тому, що вони
мали повну свободу творчості на відміну від радянських митців. Інформаційний простір був цілком
відкритий для роботи майстрів пера. У своїй повісті "Над блакитним Чорним морем" Леонід Полтава
словами одного з персонажів стверджує, що служити Україні можна й на чужині. Для цього треба здобути
знання, працювати інтелектуально. На слушну думку Олександра Чорнобаєва, фактично це і є постулат
самого Леоніда Полтави [1: 305].
Існування різних часових вимірів й асоціативність мислення є невід’ємною компонентою теоретичної
моделі документально-художнього твору. Світло письменницького юпітера спрямоване на відтворення
мистецтвом слова історичних подій 1917–22 років, проте для повісті характерні ряд історичних екскурсів,
зокрема, читач дізнається про турецький напад на село Сінчу у 1617 р., поетапне нищення російським
царатом козацької вольниці – Запорізької Січі, історію козацького війська. Ці фрагменти не є чужорідними
© Тимощук Н. М., 2018
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елементами в художній тканині твору, вони майстерно доповнили репортажну оповідь митця,
охарактеризувавши причини підневільного вікового становища батьківщини та наголосивши на
нескореності українця-козака як репрезентанта української нації. Свідченням високої національної
свідомості українських мас є, зокрема, їх реакція на чутку про переговори між регулярною армією УНР й
офіцерами білої гвардії: "не чекаючи наслідків переговорів наступного дня весь Кримський корпус вивісив
жовто-блакитні прапори … а вояки причепили до своїх шапок шлики… " [3: 39]. Наукові джерела
засвідчують достовірність зображуваних подій. Такі переговори дійсно мали місце у 1920 році. Головою
української делегації був полковник Іван Литвиненко. "Митець прискіпливо ставився до оцінки різних
моментів в історії України, вивчаючи й досліджуючи матеріали в іноземних архівах і бібліотеках. Він
опрацьовував документи історичні, культурологічні, музикознавчі, театральні й інші. Тому художнім,
зокрема
прозовим
творам,
притаманна
достовірність,
відповідність
історичній
правді,
хронікальність" [1: 305].
Основну сюжетну лінію "повісті про власне безголів’я в 1917–20 роках" (Л. Полтава) склали події
періоду громадянської війни в Україні, Туреччині, Болгарії та Чехії. Саме відтворення малознаних сторінок
з життя українців у Галліполі, Долині Рож і смерті та Болгарії надає творові значної історичної ваги,
"ставить цю книгу в ряд надзвичайно цінних документальних свідчень про трагедію українського народу"
[3: 4]. На нашу думку, сторінки з описами доброзичливого ставлення турків до українського народу стали
справжнім історичним відкриттям для пересічного читача. Автор ізмоделював доброзичливість турецького
народу до своїх недавніх ворогів. Прикметним є номінування українців "бусурманами", вони
використовують такі словосполучення "кардаш козак", "якші козак", тобто земляки, добрі козаки, добрі
люди.
Леонід Полтава на сторінках повісті "Над блакитним Чорним морем" системно проаналізував причини
провалу дій Центральної ради та її союзників, які створили умови для "совєтського" тоталітаризму та
втілення основного принципу більшовиків devide et impera у життя. Автор використав два підходи до
реалізації свого задуму – дослідницький та естетичний, вміло поєднавши історичний фактаж і літературу,
науку та мистецтво.
Хронотоп документально-художнього твору завжди наділений реальністю, оскільки просторові
координати відповідають справді існуючим топографічним пунктам і невіддільні від подій і дат з життя
героїв. Однак документальна домінанта не цілком усуває ймовірність авторського висвітлення. Художній
простір повісті не є прямим фотографічним безпосереднім відображенням реального часопростору. У
художній тканині "Над блакитним Чорним морем" моделювання дійсності носить концептуальний
характер: Леонід Полтава не лише констатує реальні події та явища, у творі превалює систематизуюча
точка зору, яка виявляє авторське індивідуальне неповторне бачення зображуваних подій і героїв, що й
спричинює виявлення особистісного чинника. Малочислені, проте влучно-доречні, публіцистичні
вкраплення якнайкраще репрезентують суб’єктивність мислення митця. Автор глибоко переконаний, що
"Москва України так не пустить" [3: 15], "біла армія хоче знищити Україну" [3: 32], адже вона "нічого не
здобула для прогнилої царської Росії, але дуже нашкодила Україні та всій антикомуністичній
боротьбі" [3: 18].
На сторінках повісті насильству як головному методу діяння більшовиків і денікінців протиставлено
ліберальність, бездіяльність керманичів УНР (компаративістичні мобілізаційні епізоди найяскравіше
репрезентують стилі управління різних військових сил). "Нарешті український уряд проголосив
мобілізацію!", однак 50000 юнаків, які прийшли до Лохвиці залишилися поза увагою Директорії. "Крім
приватних людей, ніхто ними не цікавився, ніхто з уряду до них не прийшов. Посиділи вони отак два тижні
і під кінець почали розходитися ... Стався злочин супроти Республіки ..." [3: 22]. Далі Леонід Полтава
описав "блискучу" мобілізацію українського населення до армії Денікіна у серпні 1919 року: "За непослух –
розстріл. Так мобілізовував ворог! Ще недавно ця ж наша молодь сама просилась у своєї Армії та ніхто до
неї тоді не прийшов" [3: 32].
У творі також прочитується пересторога однієї з найбільших трагедій українського народу –
голодомору, зокрема, автор зазначає: "… кожен хотів того хліба задурно" [3: 20]. Безперечно, мотив голоду
не є головним у художній тканині твору, проте автор повертається до нього, моделюючи напівголодне
буття нащадків українських козаків у Долині рож та смерті. "У розрухах, викликаних голодом, – зазначає
Ортега-і-Гасет, – народні маси звичайно шукають хліба, а їхній звичайний засіб – це руйнування пекарень".
Крізь призму безхліб'я Леонід Полтава показує моральну деградацію маси, аналізує мотиви злочину заради
їжі.
Аналізуючи події цього часу, Леонід Полтава одним із небагатьох літераторів прямо звинуватив у цій
трагедії керівників УНР – Михайла Грушевського та Володимира Винниченка – у відсутності політичної
далекоглядності [4: 45], бо вони не змогли швидко створити армію із добровольців-українців, які зрештою,
не дочекавшись мобілізації, об’єдналися в загони, яких тоді налічувалася велика кількість: "На очах Остапа
стався злочин супроти Республіки, і не відомо, кого треба було судити за нього! Місцева влада мала наказ
не втручатись у мобілізацію, лише допомогти тій молоді; військова влада тоді напевно не знала, що мала
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таку резервову силу! Кілька тисяч тих селянських хлопців врешті-решт самі приєднались до повстанських
загонів, а інші пішли знову до плугів тоді, коли треба було братись за зброю" [3: 22–23].
Превалююче місце у масштабній галереї персонажів твору посідають історичні постаті, представники
різних воюючих таборів (Гетьман Скоропадський, Симон Петлюра, Троїцький, Нестор Махно, Кутєпов
тощо), що зумовлено, безперечно, специфікою жанру. Роман Коваль зазначає: "Леонід Полтава (введенням
"збірного образу Остапа" – Н.Т.) вніс певні замішання і дещо послабив документальну вартість своєї праці"
[3: 4]. На нашу думку, всі вигадані персонажі, домислені епізоди з їх життя тісно пов’язані з історичною
конкретикою перших десятиліть ХХ ст., саме вони надають повісті художньої вартості. Через кожну
"неісторичну" особистість, людську долю, вчинок, моральну позицію Леонід Полтава синекдохально
відтворив образ цілого народу в документально-історичній конкретиці буття.
Документально-художня картина винищення українського суспільства доповнена ґендерним фактором.
Зіна Морачевська постала як одноосібна, розрізнена представниця жіночого світу. Центральний жіночий
образ твору вкладено у стереотип "сильної жінки": їй притаманні надзвичайна працездатність, фанатична
відданість національно-ментальним ідеалам; вона закликає на барикади, виступає ініціатором і духовним
"ідеологом" – активістка визвольних змагань, і цим самим є одним із творців національної історії.
Прикметно, що традиційні жіночі іпостасі героїні як коханої, дружини чи господарки з її неодмінними
супутниками kinder – kirche – kьxen (діти, кухня, церква) у текстовому пласті твору відсутні. За Леонідом
Полтавою, Зіна Морачевська – дівчина-воїн, відважний ватажок повстанського загону, вона – безстрашна
Лісова Квітка.
Принагідно зазначимо: тема "жінка в історії, визвольній боротьбі, її важка доля" не є превалюючою,
тому ґендерний аспект тут ледь окреслений, на перший план виведений національно-історичний дискурс.
Твору притаманна об’єктивне третьоособове наратування, така форма оповіді викликає в читача враження
саморозгортання сюжету, відсутності будь-яких упереджених міркувань. Третьоособова форма оповіді
майстерно доповнена голосами персонажів, які експлікуються в діалогічному та полілогічному мовленні,
котре сприяє психологізації та драматизації твору.
Особистісний чинник, зумовлений індивідуальною свідомістю митця та часовою дистанцією, у
документально-художній тканині "Над блакитним чорним морем" є досить вагомим: реципієнту
пропонується авторське бачення зображуваних подій. Леонід Полтава переконаний: "історія не кінчається
сьогодні" [3: 53]. На його думку, укоріненість у буття, природна "сродність" працьовитого хлібороба у
поєднані з генетично закодованою волелюбністю та нескореністю – ось що може протистояти процесам
руйнації українського буття. Автор наголошує, що військова поразка у 1917–1920 рр. не була фатальною в
українській історії, він щиро вірить у незалежне майбуття України, адже "різні дороги (такою дорогою, за
Леонідом Полтавою, є наука1 – Н. Т.) ведуть до заповітної мети, що кожна вимагає зусиль і що його
найбільш покривджений у Європі народ – може найщасливіший у світі, бо він має за що
змагатись" [3: 103].
Висновки. У повісті "Над блакитним Чорним морем" Леонід Полтава майстерно відтворив
громадянську війну як історичну реальність, вміло змоделювавши політичні, суспільні, культурні та
ментальні процеси доби. Письменник детально вивчив її природу, дослідивши поведінку маси як основного
творця історії у неспокійну добу 1917–1920 рр. Звісно, автор не був безпосереднім свідком цих страшних
подій, однак художніми засобами нагадав співвітчизникам про ці визвольні поривання. Нині твір Леоніда
Полтави став надзвичайно актуальним, проблеми, порушені автором близькі сучасному українцеві, повість
"можна вважати проекцією на сьогодення" [4: 46].
У подальшій роботі над вивченням повісті "Над блакитним Чорним морем" Леоніда Полтави необхідно
більш детально розглянути особливості моделювання історичної правди художніми засобами слова,
специфіку творення героїв.
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"Збройно ми тимчасово програли боротьбу. Берімося за навчання. Ми збудуємо Україну знанням! Є
багато доріг, як здобути намічену ціль, нашою дорогою тут буде наука" [1: 103].
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Тимощук Н. Н. ''Не умели строить собственного государства, оказались в чужих руках":
художественная концепция освободительной борьбы украинского народа в повести Леонида Полтавы
"Над голубым Черным морем".
В статье рассмотрены особенности художественного моделирования исторической действительности
1917–1920 гг. Леонидом Полтавой в повести "Над голубым Черным морем", выяснено многообразную
специфику художественного текста. Писатель системно проанализировал причины провала действий
Центрального совета и его союзников, которые создали условия для "советского" тоталитаризма и
воплощение основного принципа большевиков devide et impera в жизнь, умело соединив исторический
фактаж и литературу, науку и искусство.
Ключевые слова: литература диаспоры, повесть, художественная концепция, воссоздание исторической
действительности, документальная доминанта, авторское моделирование, хронотоп.
Tymoshchuk N. M. "They Did not Know How to Build Their Own State, so They Were in Someone Else's
Hands": Artistic Concept of the Liberation Struggle of the Ukrainian People in the Leonid Poltava Novel
"Above the Blue Black Sea".
The peculiarities of the artistic modeling of historical reality of 1917–1920 by Leonid Poltava in the novel "Above
the blue Black Sea" are considered in the article, the specificity of the artistic text is also clarified by the
researcher. The novel "Above the blue Black Sea" Leonid Poltava is unfairly left out of contemporary literary
criticism in the scientific Ukrainian space. The main plot is the events of the Civil War period in Ukraine, Turkey,
Bulgaria and the Czech Republic.
Leonid Poltava has systematically analyzed the causes of the failure of the Central Council and its allies; he is sure
that they have created the conditions for "soviet" totalitarianism and the embodiments of the Bolsheviks basic
principle the devide et impera in life. The author has used two approaches to realizing his plan; they are a research
and aesthetic ones; Leonid Poltava has skillfully combined historical facts and literature, science and art.
The prevailing place in the large gallery of characters is occupied by historical figures, representatives of various
warring camps (Hetman Skoropadskyi, Symon Petliura, Troitskyi, Nestor Makhno, Kutiepov, etc.). It is, of course,
determined by the specifics of the genre. In our opinion, all the fictional characters, episodes from their lives are
closely linked to the historical specifics of the first decades of the twentieth century. They give the novel a
significant artistic value. Leonid Poltava recreated the image of the whole people in the documentary-historical
concretization of being through every "non-historical" personality, human destiny, action and moral position.
The work is characterized by an objective third-form narrative; such a narrative causes the reader to experience
the self-deployment of the narrative, the absence of any biased considerations.
In conclusion, Leonid Poltava skillfully recreated the civil war as a historical reality, modeled the political, social,
cultural and mental processes of that days in the novel "Above the blue Black Sea". The writer studied its nature in
detail, investigating the behavior of the masses as the main creator of history in the turbulent age of 1917-1920. Of
course, the author was not a direct witness of these terrible events, but the artistic means reminded compatriots of
these liberation burials. Now the work of Leonid Poltava has become extremely relevant, the problems raised by
the author are close to modern Ukrainians.
Key words: literature of the diaspora, novel, artistic concept, reconstruction of historical reality, documentary
dominant, author describing, chronotope.
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ЗАПОЗИЧЕННЯ З РОМАНСЬКИХ МОВ У ПІВНІЧНОУКРАЇНСЬКИХ ПАМ'ЯТКАХ XVI–
XVII СТ.
У статті проаналізовано запозичення з романських мов, котрі функціонували в північноукраїнських
пам'ятках XVI–XVII ст. ділового стилю. Описано тематичні групи лексики, наповнені аналізованими
іншомовними елементами, виявлено семантичні процеси, що відбувалися в цих словах (розширення,
звуження, переінтеграція семантики), простежено їх подальший розвиток в українській мові загалом й
північноукраїнському наріччі зокрема.
Ключові слова: пам'ятка, запозичення, етимологічне джерело, лексико-семантичний варіант,
романізми, румунізм.
Постановка проблеми. В українському мовознавстві проблема запозичень не є новою,
малодослідженою, вивчали її різноаспектно: результати мовних контактів (поява тюркізмів, полонізмів,
германізмів, латинізмів, мадяризмів тощо); вплив запозичень у різні мовні періоди; жанрово-стилістичне
функціонування запозиченої лексики. Цим питанням присвячено як окремі монографічні, дисертаційні
розвідки, статті, так і праці, опосередковано дотичні до проблеми. Однак сьогодні поставлена проблема
через свою широту, різносторонність вивчення є актуальною і має практичне та теоретичне значення:
потреба в словнику запозиченої лексики, вироблення єдиної методології дослідження запозичених
лексем, виявлення й установлення реального відсотка запозичень в українській мові в різні періоди.
Аналіз досліджень і публікацій. Запозичена лексика української мови неодноразово ставала
об'єктом вивчення, зокрема проникнення іншомовних слів у староукраїнський період досліджували
Л. Гумецька, М. Рогаль, В. Русанівський, І. Шаровольський, Д. Шелудько, С. Грабець, М. Карплюк,
В. Курашкевич, Т. Лер-Сплавинський, М. Лесів, Й. Сятковський, С. Урбанчик С. Гриценко та багато
інших. Вплив романських мов принагідно чи спеціально висвітлювали І. Огієнко, С. Дель Гаудіо та ін.
Більш детально ознайомитися зі списком літератури з цієї проблематики можна в монографії
С. Гриценко [1: 334–412].
Мета статті – проаналізувати запозичення з романських мов, які функціонували в
північноукраїнських пам'ятках ділового стилю XVI–XVII ст., виявити тематичні групи, наповнені
романізмами, з'ясувати їх семантичні особливості та простежити подальший розвиток в українській мові.
Виклад основного матеріалу. У північноукраїнських актових книгах XVI–XVII ст. функціонували
запозичення з багатьох мов, різних тематичних пластів, використовувалися іншомовні назви як на
позначення предметів, відповідників яким не було в українській мові, так і з'являлися дублети питомим
номерам. За нашими спостереженнями, найбільший вплив на староукраїнські тексти ділового стилю
північноукраїнського наріччя мали польська, латинська, німецька мови, відчутними також були
тюркські, чеська, грецька. У невеликій кількості представлені запозичення з романських мов, зокрема з
італійської, французької, які потрапляли до староукраїнських пам'яток переважно через посередництво
інших мов, зокрема польської, німецької; по одній лексемі засвідчено в студійованих джерелах з
іспанської та румунської.
Запозичення можна аналізувати за історичним (з якої мови безпосередньо потрапило слово до мовиреципієнта) та етимологічним (у якій мові слово утворилося) джерелами. У наших студіях
характеризуємо за етимологічним джерелом, який перебачає врахування мови-джерела запозичення та
мов-посередниць, тому лексеми, запозичені через посередництво польської мови з інших,
відокремлюються від власне полонізмів, наявність польського, чеського тощо відповідника свідчить про
можливий, але не єдиний шлях проникнення цих слів до української мови.
Вибираючи слова романського походження, зіткнулися з проблемою розмежування італізмів і слів,
запозичених з французької мови, а також не завжди є чітка межа між романізмами та латинізмами,
зумовлено це тим, що багато слів мають спільний корінь і форму в латинській і французькій та
італійській мовах, оскільки саме латинь у минулому була основою цих мов.
Найбільшу кількість досліджуваних слів віднесли до назв тканин і виробів з них, різних видів
одягу, прикрас та оздоблення до нього, взуття. Це назви речей, які переважно належали
представникам заможних верств населення, одяг був всіляких видів, виготовлений із різної тканини,
різноманітно оздоблений. Еволюція таких лексем на північноукраїнських землях була різною: одні
вийшли з ужитку разом із реалією, яку вони позначали, інші функціонують і нині в поліських говірках, а
частина почала позначати інші реалії, від окремих слів засвідчено похідні утворення. Із проаналізованого
© Титаренко В. М., 2018
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матеріалу випливає, що в становленні аналізованої тематичної підгрупи велику роль відігравали
запозичення з різних мов, зокрема й романських. До слів італійського походження належить ко(л)дра: …
побра(л) и кгва(л)то(в)нe пограби(л) … постe(л) – подушо(к) атласовы(х) три, прeстира(д)ло ру(б)ковоe
зъ фа(р)ботами, ко(л)дру – тая по(с)тe(л) ко(ш)товала золоты(х) по(л)ски(х) сe(м)дeсятъ (Житомир
1605, ДМВН: 47); (Житомир 1650, ДМВН: 193) (п. kołdra, свн. kolter, іт. coltrа [2: ІІ: 482]) 'ковдра',
звукова зміна ltr > łdr відбулася на польському ґрунті [3: 245]. У студійованих пам'ятках слово виявлено
з одним значенням, хоч у XVI–XVII ст. воно було полісемічним: крім зазначеного, мало семантику
'білизна для спання', 'простирадло' [4: 14: 173]. Лексема без семантичних змін успадкована українською
мовою, але в подальшому в слові відбулися фонетичні процеси відповідно до законів мови-реципієнта.
Один раз у текстах ужито назву cаянъ: Скрыню великую чорную з шатами, в которой дей было: саянов
оксамитных чотыри: оден чорного оксамиту рытого з трема брамами злотоглавовыми (Володимир
1573, АрхЮЗР 8 / ІІІ: 245) (п. sajan, іт. sojone [5: 294]) 'жіночий плащ', лексема зі зміненою семантикою
функціонує в сучасних поліських говірках: саян 'картата домоткана вовняна спідниця, андарак', 'спідниця
зі смугастої матерії' [6: 145]; 'домоткана вовняна спідниця', 'домоткана полотняна спідниця' [7: 179].
Засвідчено одиничний випадок уживання номена чамара: чамара бруна(т)ная фалє(н)дышовая,
шлямами по(д)шитая, которая, дє(и), коштовала злоты(х) соро(к) (Житомир 1609, ДМВН: 125)
(п. czamara, ісп. camarra, іт. cimarra [8: I: 214]) 'верхній чоловічий одяг подібний до куртки', лексема з
розширеною семантикою функціонує в середньополіських говірках: чемара 'теплий одяг на ваті', 'довгий
чоловічий одяг у вигляді свити з брижами в стані' [6: 169], а в західнополіських виявлено похідне
демінутивне утворення чемерка 'різновид верхнього одягу з овечого сукна (свити), що розрізнявся
кроєм', 'верхній довгий одяг із тканини фабричного виробництва' [7: 34, 181]. Із італійської або
французької походить номен пасаманъ: …сукня бєлоголо(в)ская с пасамано(м) оксамитны(м) (Житомир
1650: 194) (п. pasamon, іт. passamano 'позумент', фр. pasamon 'тс.' [2: IV: 303–304]) 'тасьма для обшивання
одягу'. У поліських говірках назва вживається зі значенням 'смуга на шкірі від удару батогом або
палицею; подряпина' [9: ІІ: 29]. Лексема сε(р)вεта: штуку полотна, ωбрусъ, тузин сервεтъ, звεрцадло и
пару рукавицъ дадутъ... (Володимир 1635, ТУ: 303) (п. serweta, іт. servito [10: 486]) 'серветка' зберігається
в західнополіських говірках із значенням 'настильник' [9: ІІ: 141]. Італійського джерела сягають слова, які
в подальшому вийшли з активного вжитку: буратикъ: патрхилев два буратику злоткового (Луцьк 1621,
АрхЮЗР 1/6: 502) (стп. burat, фр. burat, іт. buratto [4: 3: 97]) 'узорчаста декоративна тканина'; манεля: …в
трете(м) деяме(н)то(в) чески(х) ки(л)ка, манеле, в которы(х) было камене(и) рубино(в) осмь и пере(л)
шесна(д)ца(т) (Володимир 1599, ТУ: 231) (п. manela, іт. maniglia [10: 321]) 'жіночий браслет'; товалня,
тувалня: тува(л)ня ру(б)ковая з ли(ш)твами, куплена за по(л)третя золото(г)[о] по(л)ского (Житомир
1605, ДМВН: 36, 47) (п. towalja, tuwalja, іт. tovaglia [10: 574]) 'широкий рушник'; феритъ: …одданъя и
веръненъя презъ вашу милостъ поводовой стороне тканъки перъловое, старосвъицъкое, зъ феритами
счиро золотыми (Володимир 1638, АрхЮЗР ІІІ/1: 364) (п. feret, іт. feretto [5: 336]) 'пряжка'; штаметъ:
о(т) поставу штамету – гроше(и) двана(д)ца(т) (Луцьк 1569, ТУ: 141) (п. sztamet, іт. stame/stamento
[10: 555]) 'ґатунок шерстяної тканини'.
Із французької до цієї групи належить частовживане боты / бути: А на другомъ возе зна(и)шли: …
боты сафuновыє похожалыє… (Луцьк 1565, ТУ: 112); (Житомир 1590, АЖГУ: 53; Житомир 1605,
ДМВН: 58; Житомир 1650, ДМВН: 193) (п. buty, bot, стч. bot, фр. botte [3: 48]) 'чоловіче й жіноче взуття,
боти', номен активно використовується в поліських говірках, зокрема в середньополіських: боти 'високе
гумове взуття, яке взувають на черевики в негоду або взимку', 'гумові чоботи', 'гумові чоботи з
короткими халявами', 'жіночі гумові чоботи з короткими халявами, з каблуками, часто збоку застібнуті
на кнопку', 'високі гумові калоші', 'обшите хутром невисоке гумове взуття', 'черевики', 'важкі теплі
чоботи', 'дитячі або жіночі напівчеревики', 'короткі шкіряні чоботи', тут засвідчено також похідні
утворення ботик, ботинки [6: 22] та західнополіських: бути 'дерев'янки: взуття на дерев'яній підошві зі
шкіряним верхом' [7: 170]. Французької сягає слово гарусъ: о(т) штуки гарусу – гроше(и) десе(т) (Луцьк
1569, ТУ: 142) (п. haras/garasz, свн. (h)arraz, від фр. особової назви Arras [8: I: 518–519]) 'ґатунок
кольорової шерстяної тканини, виготовленої в м. Арряс (суч. Франція)', яке не успадкувалося в
українській мові.
Виявлене одне запозичення з іспанської мови: фарботы: прεстира(д)ло ру(б)ковоε зъ фа(р)ботами
(Житомир 1605, ДМВН: 47) (стп. farbot, forbot, ісп. farpado [10: 125]) 'бахрома' у подальшому вийшло з
активного лексикону української мови.
У текстах пам'яток уживаються романські запозичені назви їжі, напоїв. Використовується одна
лексема давньоіталійського походження – ма(л)мазεя, ма(л)мазыя: о(т) куфы му(ш)кателу, ма(л)мазе(и)
и вина – по злотому че(р)леному (Луцьк 1569, ТУ: 141); (Володимир 1624, ТУ: 273) (п. małmazja, діт.
malvasia [8: II: 131]) 'ґатунок грецького та італійського вина' та одна румунського – брынъдза: брынъдзы
кунъvы дvи vзєли (Житомир 1635, АЖГУ: 161) (стп. bryndza, рум. brînză [10: I: 83]) 'овечий сир', останній
номен зберігається в сучасній українській мові без зміни семантики, у літературному варіанті відбулося
спрощення звукосполуки ндз → нз (бринза, діал. бриндза) [11: 1: 236].
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Військова лексика теж поповнювалася запозиченнями з італійської та французької мов, зокрема до
цієї групи віднесли італізм ко(р)нетъ: панове поручники оденъ козацкое а другий дракганское компании,
тотъ зъ хорогвою Польскою, а овъ зъ корнетомъ Немецкимъ, скочивши до брамы и браму выбивши,
вуйшли (Володимир 1645, АрхЮЗР 3/І: 392); (Житомир 1646, АрхЮЗР 6/І: 541–542 [Цит. за: 4: 15: 22])
(п. kornet, франц. cornet, іт. cornetta [8: I: 797]) 'корнет: загін кінноти'. Згодом у слові відбулася
переінтеграція семантики: 'у царській армії – перший офіцерський чин у кавалерії, що відповідав
підпоручикові в піхоті, а також особа, що мала такий чин; хорунжий' [11: 4: 294], нині номен належить
до пасивного словника нашої мови. Виокремлено кілька слів на позначення вогнепальної і холодної
зброї, її деталей: французького джерела сягають слова карабинъ: …кгва(л)то(в)не пре(з) челя(д)ника
свое(го) вытя(г)ну(л)… у Петра Сторожа – карабинъ, купены(и) за золоты(х) пя(т)на(д)це(т)
(Володимир 1628, ТУ: 285) (п. karabin, нім. karabin(er), франц. carabine [8: I: 630]) 'рушниця з коротким
стволом' (у сучасному вжитку перебуває без зміни семантики 'гвинтівка полегшеної ваги, з коротким
дулом' [11: 4: 99]). Лексема пєта(р)да: …тєпєрєшниє протє(с)туючиє… мєли и(м) а(р)мату и(х)
воє(н)ную всю, то є(ст): д(л) дєсє(т) оправи(т), пороху и олову до нєє да(т), такжє пєта(р)ды
уроби(т) (Житомир 1618) [12: 107] (п. petarda, фр. pétarde (з прованс. petarrada) [8: II: 533–534]) 'гармата
для розбивання стін' зазнала розширення семантичних варіантів і на сучасному етапі є багатозначною:
'старовинний розривний снаряд у вигляді металевої посудини, наповненої порохом', 'сигнальний
розривний снаряд, який кладуть на колію, щоб зупинити поїзд у разі небезпеки', 'наповнений порохом
паперовий снаряд, що використовується для феєрверку' [11: 6: 343]. Поширеним в аналізований період
був номен пистолєтъ: При которомъ збитъю, зморъдованъю… сутъ побраныє и кгвалътовнє
погърабълєныє, а мєновитє: … писътолєтовъ пару за золотыхъ тридъцєтъ (Володимир 1627, ТУ: 279);
(Житомир 1635, АЖГУ: 136) (п. pistolet, фр. pistolet є демінутивною формою від pistole 'пістолет' [2: IV:
416]) 'пістолет', який без значних семантичних змін уживається в сучасній українській мові. Запозичення
рапира: …теды выше(и) помененые при(н)ципалове с помо(ч)никами своими… кгва(л)товне и поту(ж)не
в ки(л)кадеся(т) чоловека з розными бронями, шпадами и рапирами, и килефами напа(д)ши, оны(х)…
побили… (Володимир 1638, ТУ: 309) (нім. Rapier, франц. rapière [2: V: 27]) 'зброя з довгим і гнучким
клинком та держаком' у процесі розвитку не зазнало відчутних семантичних змін: 'колюча зброя з довгим
і гнучким чотиригранним клинком та держаком; тепер використовується тільки в навчальному та
спортивному фехтуванні' [11: 8: 452]. З італійської мови запозичено номени дарда: всхъ зъ оружемъ
розмаитымъ вахтарскимъ, то естъ зъ шефелинами, зъ усписами, зъ дардами // зъ рогатинами…
безъобронного чоловка… збили (Володимир 1598, АрхЮЗР 3/І: 142–143) (стп. darda, dard, фр. dard, іт.
dardo [10: 85]) 'дарда: спис на дерев'яному держаку', який згодом став архаїзмом, та мушкεтъ: …з
великою гаръматою, з длами, з гако(в)ницами, з ручницами, з мушкетами, сага(й)даками, с копями,
рогатинами, а з и(н)шими бронами… (Житомир 1609, ДМВН: 161); (Житомир 1635, АЖГУ: 128, 179;
Київ 1643, ДМВН: 237) (п. muszkiet, іт. moschetto [2: ІІІ: 544]) 'мушкет', який перейшов на периферію,
оскільки позначає 'старовинну ґнотову рушницю великого калібру' [11: 4: 834].
Усі з вищепроаналізованих лексем романського походження відсутні в Словнику староукраїнської
мови XIV–XV ст., що свідчити, що вони проникали в XVI–XVII ст. разом із предметами, які позначали.
Висновки. Проаналізований нами матеріал засвідчив, що слів романського походження в
староукраїнських пам'ятках ділового стилю, писаних на Поліссі, порівняно з полонізмами, латинізмами,
германізмами, тюркізмами не багато. Наповненість тематичних груп обмежена, насамперед, це побутова
лексика (назви тканин й виробів із них; прикраси, поодиноко взуття), військова лексика (назви зброї),
спорадично назви їжі та напоїв (вина). Запозичення з цих мов представлені конкретною лексикою, що
свідчить про те, що проникали вони разом із реалією, яку позначали. На основі лексикографічних джерел
установлено, що з'являлись ці номени переважно через посередництво інших мов (польської, німецької
тощо). Потрапивши в староукраїнську мову, адаптовані романізми зазнавали тих само процесів, що й
питома лексика, зокрема активно вживані слова розширювали, звужували семантику; після зникнення
реалії, відходили на периферію (архаїзувались), частина з певними семантичними змінами нині
зберігається в північноукраїнському наріччі.
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Тытаренко В. Н. Заимствования из романских языков в североукраинских памятниках XVI–XVII вв.
В статье проанализированы заимствования из романских языков, которые функционировали в
Североукраинских памятниках XVI–XVII вв. делового стиля. Описаны тематические группы лексики,
наполненные анализируемыми иноязычными элементами, обнаружены семантические процессы,
происходившие в этих словах (расширение, сужение семантики), прослежено их дальнейшее развитие в
украинском языке вообще и в североукраинском наречии.
Ключевые слова: памятник, заимствования, этимологический источник, лексико-семантический
вариант, романизм, румынизм.
Tytarenko V. М. Borrowings from Romance Languages in the Northern Ukrainian Monuments of the XVI–
XVII Centuries.
Borrowing is one of the most productive ways of expanding the vocabulary of any language. These questions are
devoted to individual monographs, dissertations, articles and works indirectly touching the problem. However,
today there is a need for a dictionary of borrowed vocabulary, the development of a unified methodology for the
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study of borrowed tokens, the detection and establishment of a real percentage of the borrowings in the
Ukrainian language at different periods.
Different ways of the descriptive method have been used, by means of observations tokens of foreign origin have
been discovered, with the help of methods of generalization and classification. In the article selected borrowings
are distributed according to thematic groups and the interpretation of observation results is also used. We also
used applying techniques of comparable and comparative-historical method.
The material that was analyzed by us has shown that borrowings from the Romance languages in the old
Ukrainian monuments of business style, written in Polissya, in comparison with the Polonisms, Latins,
Germanisms are not so many. The content of the thematic groups is limited, first of all, it is a household
vocabulary (the names of fabrics and articles of them, ornaments, singly shoes), military vocabulary (the names
of weapons), sporadically the names of food and drinks (wine). Borrowings from these languages are
represented by a specific vocabulary, which testifies to the fact that they penetrated together with the reality that
was designated. On the basis of lexicographic sources, it was established that these terms appeared mainly
through the intermediation of other languages.
Having fallen into the old Ukrainian language, adapted romanisms were subjected to the same processes as the
specific vocabulary, in particular the active words used to be expanded, the narrowing of semantics; after the
disappearance of reality, went to the periphery (archaic), part with certain semantic changes is now preserved
in the north-Ukrainian dialect.
Key words: monuments, loanword, etymological source, lexico-semantic variant, romanisms, romances.
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ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД З. ФРОЙДА В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ ДІАЛОГУ
М. М. БАХТІНА: ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ПРОЕКЦІЯ
У статті проаналізовано погляди М. М. Бахтіна на питання діалогу, акцентується увага на розрізненні
бахтінських та фройдівських категорій "діалог", "особистість". Психоаналітична теорія З. Фройда
розглядається в контексті діалогічного розуміння Бахтіна, в ранніх працях якого "Автор та герой в
естетичній діяльності", "До філософії вчинку" та "Фрейдизм" проблема особистості та проблема
культури поєднуються ідеєю діалогу. Діалог, як форма мислення та пізнання дійсності, розглядається
не лише як розмова двох його учасників, а як поліфонія голосів, що існують в різних часах.
Ключові слова: психоаналітичний метод, літературний твір, Я, Інший, автор, герой, діалогізм.
Вступ. Праці З. Фройда відігравали особливу роль в духовному розвитку Європи перших десятиліть
ХХ століття. Специфічно висвітлює їх значення інтелектуальний та філософський контекст 1920-х років,
а саме перші роботи М. М. Бахтіна, які відносять до перед-діалогічного етапу його творчості. Це,
передусім, стаття "До філософії вчинку" (1919–1921 рр.) та велика незавершена праця "Автор та герой в
естетичній діяльності", яка була написана до 1924 року. Книга Бахтіна "Фрейдизм", що вийшла з друку
1926 року, стала платформою для сприйняття ідей Фройда в контексті літературознавчої проблематики.
Бахтін був першим, хто відкрив діалогічність людської свідомості. Ключова для мислителя тема діалогу
визначає характер функціонування та розвитку усього культурного універсуму. Мета статті – з’ясувати
специфіку ідей Фройда та Бахтіна у розумінні сутності діалогічності, відшукати перетини та принципові
відмінності у їх концепціях в площині літературознавчої зацікавленості дослідження діалогічної природи
художньо-естетичної комунікації.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і
практичними завданнями. У ХХ столітті, як надзвичайно значуща, постає проблема діалогу. Філософи,
психологи, філологи та інші науковці зайнялися дослідженням цього питання. Починає приділятися
увага не двом учасниках діалогу, а поліфонії (поняття запропоноване М. М. Бахтіним стосовно творчості
Ф. М. Достоєвського) голосів, по-різному локалізованих у часі. Багатогранність, існування поза часом –
ці аспекти популяризуються серед науковців. М. М. Бахтін, одна з провідних тез якого звучить: "Жити –
значить бути постійно в діалозі. Життя – це і є діалог", – вніс вагомий вклад у розвиток питання про
важливість діалогу в людському житті, невід’ємність його від культурного розвитку.
За Бахтіним, діалог являє собою обмін мовленнєвими діями між його учасниками. Мова є актом
комунікації між "Я" та іншим, реакцією-відповіддю на попереднє висловлювання в рамках певного
контексту. У своїй праці "До методології гуманітарних наук" М. М. Бахтін наголошує на розумінні,
протиставленні, порівнянні, наближенні та зіставленні свого через призму сприйняття іншого та навпаки.
Розуміння виступає як співставлення з іншими текстами та переосмислення в новому контексті (з
особистої точки зору, історичної, суспільної): "…Кожне розуміння є співвідношення даного тексту з
іншими текстами. Коментування. Діалогічність даного співвіднесення…" [1]. У Бахтіна відсутнє поняття
"чужого", існують лише "я" та "інший". Автор виступає у нього як "я", а читач – це "інший". Автор та
читач об’єднані діалогом, що розгортається в просторі тексту. На відміну від Бахтіна, Фройд досліджує
інший вид діалогічного спілкування – між свідомим та підсвідомим, між "я" та "воно", коли пацієнт,
перебуваючи під контролем лікаря, веде діалог з собою, шукає те потаємне, що сховане у підсвідомому.
Виклад основного матеріалу. Говорячи про діалогічність, Бахтін наголошує на важливості динаміки
діалогічності, у якій він виділяє декілька етапів [1]:
– точка відліку: даний текст;
– рух назад: минулі контексти;
– рух вперед: початок нового контексту.
Слова покладені в основу кожного діалогу. Вони служать для вираження внутрішніх переживань
(суб’єктивності) у площині зовнішній (об’єктивність). Навіть коли людина не озвучує власні думки,
переживання, це не означає, що вона не "проживає" їх про себе. Внутрішня мова – це процес так само
матеріальний, як і зовнішня мова (ми думаємо, відчуваємо, мислимо та виражаємо бажання за
допомогою слів). Саме аналіз психоаналітичного вчення Фройда підводить до питання про важливість та
значення словесних реакцій у людській поведінці [2: 111]. Ті конфлікти, проблеми чи ситуації, в які
занурює нас психоаналіз, є відображенням складних взаємовідносин між словесними та несловесними
реакціями людини. За Фройдом, словесні реакції визначаються як свідомість, несловесні – як несвідоме.
© Трохимчук О. В., 2018
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Адже людська думка поєднує в собі не лише об’єкт, який прагне пізнати, а й внутрішнє власне буття
(суб’єктивність).
На думку Бахтіна, словесне висловлювання, покладене в основу психоаналітичної теорії Фройда, є
продуктом складної соціальної ситуації, в якій це висловлювання виникло [2: 157]. В момент співпраці
аналітика та пацієнта спостерігаються труднощі їх взаємин, так як між ними абсолютно можливими
можуть бути відмінності в статі, віці, професії, в соціальному становищі. Переносячи соціологічний
аналіз в теорію літератури, Бахтін у критичному нарисі ''Фройдизм'' наголошує на необхідності
відмовитися від двох неправильних поглядів, які досить звужують межі мистецтва [3: 247]. Першим
поглядом є надмірне перебільшення важливості та значущості художнього твору, його фешитизації.
Мінус полягає в тому, що твір аналізується таким чином, ніби ним обмежується усе мистецтво. Ні автор,
ні читачі, ні герої твору ніяк не розглядаються. Наступний погляд, за яким відбувається аналіз твору
протилежним чином, полягає у вивченні психіки автора або читача.
Різновидом першого погляду є формальний метод, за яким поетичний твір є передусім словесним
матеріалом. При чому слово не розглядається як соціологічне явище, воно постає лінгвістичною
одиницею. Але дана точка зору обмежена, бо, залишаючись в межах зовнішньої сторони мистецтва,
матеріал безпосередньо зливається з оточуючою його нехудожньою стороною. Скільки б не піддавався
аналізу матеріал, неможливо визначити чіткі межі естетичного значення. Якщо розглянути другу точку
зору, також зіштовхуємося з вузькоглядністю, так як неможливо лише з точки зору психологічного
віднайти естетичне.
Обидва погляди обмежені, мають недолік, намагаючись в частині знайти ціле. Художню творчість
неможливо розглядати ізольовано, відірвано від суспільства чи від психіки людини. Потрібно дійти
консенсусу, поєднати взаємовідносини автора, героїв та читача, які закріплені в художньому творі.
Слова, будучи мовними знаками, які функціонують в різних контекстах, змінюють своє значення.
Контекст або соціальна ситуація, в якій вони застосовуються, є суттєвими компонентами діалогу.
Співрозмовники відчувають безпосередній вплив з боку соціальних контекстів. "…Кожне слово (кожен
знак) тексту виводить за його межі…" [1]. В системі цілісності твору поряд з словами невербальні засоби
вираження такі, як інтонація, тон тощо, мають принципово важливе значення. Текст – не лише набір слів
та символів, це інтонаційне оформлення текстової частини. "...Твір ніби окутаний музикою інтонаційноціннісного контексту, в якому він розуміється та оцінюється (звичайно контекст цей змінюється епохами
сприйняття, що створює нове звучання твору)…" [1: 390]. Єдність вербальних та невербальних елементів
дозволяє досягти цілісності літературного твору.
М. М. Бахтін писав: "Перше завдання – зрозуміти твір так, як розумів його сам автор, не виходячи за
рамки його розуміння. Вирішення даної задачі досить складне та вимагає зазвичай залучення суттєвого
матеріалу. Наступна задача – використати своє тимчасове культурне позазнаходження. Включення в наш
(чужий для автора) контекст" [4: 349]. Текст живе як суто авторське творіння, відповідає баченню, ідеям
та принципам автора. І лише після "точки відліку" життя читач може пронести даний текст через власну
свідомість, досвід, емоції. Тоді наступає наступний етап діалогічності – рух назад, в основу якого
покладений минулий досвід. Потім у контексті з сучасним та майбутнім наше уявлення про текст
змінюється, модернізується, оновлюється. Слова, забуті сьогодні, виникають знову в пам’яті завтра. В усі
етапи розвитку діалогу з підсвідомості випливає безмежна кількість забутих слів, які несуть в собі сенс
та вагомість. "…До діалогічних форм відноситься довіра до чужого слова, побожне (шанобливе)
прийняття (авторитетне слово), учнівство, пошуки глибинного сенсу, згода, його безкінечні градації та
відтінки, нашарування сенсу на сенс, голосу на голос, посилення шляхом злиття, поєднання багатьох
голосів з доповненням цього розумінням, виходом за межі зрозумілого і т. д." [5: 300], – зазначає
М. М. Бахтін. Також науковець наголошує на тому, що згода є однією з найважливіших форм
діалогічних стосунків. Не тільки прочитати, а й переосмислити, пропустити текст через себе – ось що
важливо. Так само й в психоаналізі, важливо прийняти думку іншого, зрозуміти і, можливо, погодитися з
нею. Адже аналітик має стати компаньйоном, товаришем у серйозному процесі пошуку істинного,
вірного. Тільки довірившись йому, пацієнт зможе "заглянути" в себе, в ті потаємні двері, які раніше він
самостійно або не міг, або боявся відкрити.
Важливим аспектом дослідження діалогу є його глибина проникнення. Важливе не лише осягнення
тексту, а ще й уміння виразити себе, складна діалектика внутрішнього та зовнішнього, вираженого та
розуміння вираженого. Важливо зуміти поєднати оточення та середовище з власним кругозором, іншими
словами, об’єднати кругозір того, хто пізнає, з кругозором того, кого пізнають. "…Речі та думки зроблені
з однієї матерії, так що свідомість не вносить ніякої нової реальності в світ. Вона – тільки інша точка
зору на ті самі речі та явища…" [2: 158], – говорить представник суб’єктивної психології Вільям Джемс у
статті "Чи існує свідомість".
Проникнути у суть твору допомагає постать автора, творця твору, який вміщує в себе всі образи,
події. Йому відомо все те, що невідомо жодному з його героїв. За Бахтіним, відношення (ставлення)
автора до героя – це "стосунки напруженого позазнаходження автора усім моментам героя,
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просторового, часового, ціннісного та змістовного позазнаходження, що дозволяє зібрати воєдино героя,
який всередині самого себе розсіяний та розкиданий в даному світі пізнання та етичного вчинку, зібрати
його та його життя і заповнити тими моментами, які йому самому і в ньому недоступні, ..." [6]. У Фройда
пацієнт – живий об’єкт, який під контролем аналітика веде діалог з собою, шукає те потаємне, що
сховане в підсвідомому. Бахтін розглядає особистість в цілому. Для нього біологічна складова не є
ключовою, як це є у Фройда. Він говорить про цілу філософію особистості, яка "пронизує" усі аспекти та
грані людського життя, ніщо не залишаючи поза увагою.
Спільним для Фройда та Бахтіна є непряме висловлювання. Можна припустити, що діалогічність
мовлення провокує наростання думки. Іншими словами, в процесі обміну інформацією з’являються нові
думки, розмова набуває нового сенсу та нового бачення. Сенс того, що говориться, проявляється не лише
"прямим словом", а й "непрямим висловлюванням". У цьому неабияка цінність вчення Бахтіна про
діалогізм. Непряме висловлювання – це обмовки, помилкові дії та ін. Фройд висвітлював ці питання,
намагався глибоко їх дослідити та пояснити. Усі помилкові дії (Fehlleistungen) він поділяв на обмовки
(Versprechen), помилки при читанні (Verlesen), описки, невірно почуте (Verhören), забування (Vergessen)
та ін. [7: 13]. Цим помилковим діям мало хто приділяє увагу. Проте коли йде мова про сенс помилкових
дій, то мається на увазі намір, мета. Найчастіше вони являють собою психічні акти, які виникають як
результат протидії двох різних намірів. У праці "До філософії вчинку" Бахтін звертається до поняття
"вчинку" та наголошує на тому, що для вираження його зсередини та єдиного буття, в якому цей вчинок
здійснюється, необхідна вся повнота слова: його зміст та сенс (слово-поняття), його наочність,
вираження (слово-образ) та емоційна сторона (інтонація слова) у їхній єдності.
Бахтін говорить про вагому відстань між світом "теоретичної думки" та світом "живого вчинку та
його осягнення" [3]. Теоретична думка – емоційно нейтральна, нейтрально забарвлена. Цей світ в теорії
охоплює опис об’єктивної реальності з точки зору умовного суб’єкта, позбавленого людських якостей, як
то мова, емоційно вольова активність, вчинки. Світові живого вчинку, навпаки, притаманна відсутність
усього неживого, типового, того, що не має власного обличчя. Живе життя повинно бути таким, щоб
його можна було особисто переживати. У Бахтіна ця особливість має назву "участістного пізнання", адже
головна відмінність між двома світами – світом теоретичної думки та живого вчинку, є "участність",
тобто участь в житті. Світ теоретичної думки – це світ, де відбувається осмислення, міркування,
обговорення, але відсутня безпосередня участь у житті. Ту відстань, яка існує між обома світами, можна
подолати єдністю відповідальності за власне життя. Бахтіним у праці "До філософії вчинку" введене нове
поняття "не алібі в бутті". В ньому автор говорить про те, що кожна людина проживає унікальне життя,
ніким раніше не прожите, вчинки здійснюються лише самою людиною, не кимось іншим, і ніхто не може
дати людині гарантію того, що життя проживається правильно і що воно є повноцінним. Усе життя
людини – це тільки її вчинки, вибір, бажання. Людина не має права ухилитися від реалізації свого місця в
бутті, не може сказати про свою відсутність в момент певного вчинку, вибору. Так як нездійснення
вчинку – це теж вчинок. У Фройда прослідковується інша точка зору: пацієнт, "живий об’єкт",
намагається уникнути відповідальності за свої вчинки, він прагне сховатися від усіх, від себе самого, не
бажає відшукати причини своїх дій.
Літературознавство зіштовхується з проблемами, пов’язаними зі стосунками "Я" та іншого, власного
прочитання та театрального вираження, намаганням проникнути у світобачення іншого, дотриманням
дистанції та встановленням власної позиції. Уміння вжитися (проникнути) в предмет або поведінку
героя, побачити його зсередини має важливе значення. Бахтін учить читача виділяти момент
об’єктивізації, тобто набувати здатності відділити почуте від себе. Зрозуміти предмет – означає
зрозуміти своє ставлення до нього.
Висновки. Михайло Бахтін говорить про діалогічність "художнього мислення і художнього образу
світу", про "внутрішньо діалогізований світ" [8: 186]. Жити, на його думку, це вести діалог: ставити
запитання, відповідати, слухати, заперечувати, схвалювати і т.п. Ми часто навіть не помічаємо того, що
постійно перебуваємо у діалозі: самі з собою, читаючи книги, слухаючи новини, насолоджуючись в
театрі виставою тощо. Кожна думка чи подія веде до безкінечного діалогу. До цього прагне й Фройд
(проте трохи вужче), говорячи про необхідність, важливість та обов’язковість трактування та аналізу
того, що відбулося з особистістю. Фройд виділяє біологічну складову як рушійну силу в розвитку
особистості. Для Бахтіна особистість є багатогранною, цілісною. Співпраця автора та читача, пацієнта та
аналітика як співрозмовників, вплив сучасності на текст минулих років, суб’єктивний досвід в
інтерпретації прочитаного – все це розширює наш кругозір, відкриває нові горизонти. Словесні реакції та
їхнє значення в цілому в людській поведінці є важливим питанням в психоаналізі Фройда. Усі душевні
явища та конфлікти стають серйозними взаємовідносинами між словесними та несловесними реакціями
людини. Постійно виникає необхідність застосування діалогічної точки зору. Думка, яка породжується
словами, – є подвійним дзеркалом, обидві сторони якого повинні бути ясними та зрозумілими. До цього
прагне і Бахтін, для якого діалог стає персоналістичною філософією буття.
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Трохимчук О. В. Психоаналитический метод З. Фрoйда в контексте философии диалога
М. М. Бахтина: литературоведческая проекция.
В статье анализируются взгляды М. М. Бахтина на проблему диалога, акцентируется внимание на
различении бахтинских и фрейдовских категорий "диалог", "личность". Психоаналитическая теория
З. Фрейда рассматривается в контексте диалогического понимания Бахтина, в ранних произведениях
которого "Автор и герой в эстетической деятельности", "К философии поступка" и "Фрейдизм"
проблема личности и проблема культуры сопрягаются через идею диалога. Диалог как форма мышления
и познания действительности рассматривается не только как разговор двух его участников, а и как
полифония голосов, что существуют в разные времена.
Ключевые слова: психоаналитический метод, литературное произведение, Я, Другой, автор, герой,
диалогизм.
Trokhymchuk O. V. Z. Freud's Psychoanalytic Method in the Context of M. Bakhtin's Dialogue Philosophy:
Literary Projection.
As the title implies the article deals with Z. Freud's psychoanalytic method in the context of M. Bakhtin's
dialogue philosophy. In the article M. Bakhtin's views on the question of dialogue are analyzed, attention is
focused on distinguishing between Bakhtin and Freudian categories "dialogue", "personality". Z. Freud's
psychoanalytic theory is considered in the context of Bakhtin's dialogical understanding. In his early works "The
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Author and the Hero in Aesthetic Activities", "To the Philosophy of Action" and "Freudianism", the problem of
the individual and the problem of culture are linked through the idea of dialogue. Dialogue as a form of thinking
and cognition of reality is considered not only as a conversation of two of its participants, but as a polyphony of
voices that exist at different times. Baktin opposes the categories I and the Other in the dialogue introduces the
variations of Me to Others: "I-for-myself", "I-for-Other" and "Other-for-me". A word that is dialogical in nature
is a part of both internal and external speech. A look at literature, which makes it possible to constantly explore
its boundaries, expand the boundaries of the unknown and seek the meaning of the written, allows you to
comprehend deeper issues of dialogic relationships.
Key words: psychoanalysis, literary work, I, Another, author, hero, dialogism.
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ПОЛІСЕМАНТИЧНІ ГЕОГРАФІЧНІ ТЕРМІНИ ЖИТОМИРЩИНИ НА ПОЗНАЧЕННЯ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ 'МІСЦЕ ДОБУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ
ГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ'
У статті розглянуто семантичні ряди географічних термінів на позначення 'місця добування
матеріалів для господарських робіт' та визначено територію локалізації цих термінів у Житомирській
області. Окреслено не лише регіони поширення досліджених географічних апелятивів, але й побутування
цих лексем в інших значеннях у говірках Житомирщини. Географічні номени покласифіковано з погляду
називання географічних реалій. Виокремлено найпоширеніші лексеми, маловживані та поодинокі.
Ключові слова: географічний термін, полісемантичний термін, лексема, номен, сема, говірка.
Постановка проблеми. Важливим напрямком дослідження в українській ономастиці залишається
зібрання, вивчення та систематизація народних географічних термінів, записаних від носіїв визначеної
місцевості. На території Житомирської області побутує значна кількість географічних термінів на
позначення 'місця добування корисних копалин', оскільки в області добувається чимала кількість
природних матеріалів: камінь, пісок, глина, вапно, кварцит, торф, вугілля. Об'єктом опису обрано
матеріальну сферу, актуальну для людини. Пов'язані з цією сферою географічні терміни ввібрали та
законсервували в собі лексеми різних хронологічних періодів. Лексико-семантична група (ЛСГ) 'місце
добування матеріалів для господарських робіт' позначає природні географічні реалії, утворені природою,
але які активно освоює людина.
Використане поняття 'полісемантичні географічні терміни' вказує на те, що до уваги береться не лише
територія поширення аналізованих номенів на позначення 'місця добування матеріалів для
господарських робіт', але й їх уживання та локалізація в інших значеннях. Для детального та системного
збору інформації було розроблено питальник із одинадцяти питань, які позначали 'місця добування
різних корисних копалин'. За матеріалами експедицій та анкетування (2012–2015рр.) записано 46 слів
(фонетичних форм) і 12 словосполучень на позначення 'місця добування різних корисних копалин' на
території Житомирщини.
Аналіз основних досліджень та публікацій. Географічна термінологія була і залишається одним із
пріоритетних об'єктів досліджень зарубіжних та вітчизняних науковців. Поміж основних напрацювань у
вивченні географічної термінології варто назвати монографію М. І. Толстого ''Славянская
географическая терминология: Семасиологические этюды'' (1969 р.). Відмітимо інші ґрунтовні праці
дослідників слов'янських мов у цьому напрямку: Й. Шутц ''Die geographische Terminologie des
Serbokroatischen'' (1957 р.), П. Нітче ''Die Geographische Terminologie des Polnischen'' (1964 р.). У студіях
Р. Н. Малько (на матеріалі чеської і словацької мов), Е. О. Григоряна (на матеріалі болгарської і
македонської мов), Е. М. і В. Г. Мурзаєвих (на матеріалі російської мови), І. Я. Яшкіна (на матеріалі
білоруської мови) також відображено спостереження над географічною номенклатурою в різних
аспектах.
З-поміж українських дослідників відзначимо лексикографічні роботи С. Грабця ''Географічні назви
Гуцульщини'' (1950 р.), Я. Рудницького ''Географічні назви Бойківщини'' (1962 р.), Є. О. Черепанової
''Народная географическая терминология Черниговско-Сумского Полесья'' (1984 р.), О. К. Данилюк
''Словник народних географічних термінів Волині'' (1997 р., 2013 р.), Т. В. Громко, В. В. Лучика,
Т. І. Поляруш ''Словник народних географічних термінів Кіровоградщини'' (1999 р.), С. В. Шийки
''Словник народних географічних термінів Ровенщини'' (2016 р.). В. П. Шульгач автор-упорядник
''Словника географічних термінів Західного Полісся'' (1998 р.).
Географічні терміни Житомирщини були об'єктом дослідження в працях Т. О. Марусенко
''Материалы к словарю украинских географических апеллятивов (названия рельефов)'' (1968 р.),
П. С. Лисенка ''Словник поліських говорів'' (1974 р.), М. В. Никончука ''Матеріали до лексичного атласу
української мови (Правобережне Полісся)'' (1979 р.), ''Сільськогосподарська лексика правобережного
Полісся'' (1985 р.), ''Транспортна лексика правобережного Полісся в системі східнослов'янських мов''
(1990 р.), ''Лексичний атлас правобережного Полісся'' (1994 р.).
Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Хоча вивченню географічних термінів
Житомирщини присвячено значну кількість досліджень, проте середньополіські географічні апелятиви
на позначення 'місця добування матеріалів для господарських робіт', які функціонують на території
Житомирської області, спеціально не вивчалися. Системний опис таких номенів відсутній.
© Черненко Т. Ю., 2018
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Мета. У статті проілюстровано функціональне багатство діалектної лексики Житомирської області на
позначення ЛСГ 'місце добування матеріалів для господарських робіт' у ХХІ ст. Запропоновано
класифікацію зібраних географічних термінів із погляду називання географічних реалій.
Виклад основного матеріалу. Для діалектів Житомирщини характерна строкатість вимови, яка
виявляється у вживанні значної кількості фонетичних форм однієї лексеми. Вони можуть функціонувати
паралельно в межах одного населеного пункту або протиставляти говіркові зони. У роботі окреслено
регіони поширення всіх зібраних лексем, фонетичних форм та словосполучень. Виділено найпоширеніші
номени, маловживані та спорадичні. Названо населені пункти, де паралельно функціонує кілька лексем,
форм чи словосполучень на позначення однієї реалії.
З погляду називання географічних реалій зафіксовані терміни області групуються:
1. Місце добування корисних копалин: копа́льня, ру́дня, ша́хта, шпат.
2. Місце добування каменю: грані́тний кар'є́р, камі́нний кар'є́р, ка́м'яний кар'є́р, кар'є́р.
3. Місце добування глини: гли́на, гли́ниця, гли́нище, гли́нка (гли́нки, гли́нкі), гли́нник, глино́вище,
гли́няк, гли́няний кар'є́р, гли́няник, гли́нянник, гли́нянка, глі́на, глі́нина, глі́нка (глі́нкі), глі́няна я́ма, глі́няний
кар'є́р, ґлі́ніщє, ко́панкі, рудоко́п, су́глинкі, я́мки́.
4. Місце добування білої глини: гли́нище, гли́нки, гли́няник, ко́панка.
5. Місце добування піску: кар'є́р, ко́панкі, пеща́ний кар'є́р, пєща́ний кар'є́р, писо́к, піски́ (піскі́), піси́ще,
піскови́к, піско́вня, пісови́сько, пісо́чний кар'є́р, піща́ний кар'є́р, піщови́й кар'є́р.
6. Місце добування глини і піску: кар'є́р, ко́панка.
7. Місце добування вапна: вапни́ще, вапня́к, вапня́рка, по́клади.
8. Місце добування торфу: торфи́ща, торфо́ви́ще, торфя́ник, торфя́нік, торфя́нка.
9. Місце добування кварциту: кварци́і тний кар'є́р, кварці́т.
10. Місце добування вугілля: у́голь.
11. Місце, де раніше добували руду: пе́чи́ще.
1. Уживання лексем на позначення 'місця добування корисних копалин' незначне. Мовці надають
перевагу називанню місця добування конкретних корисних копалин, тому для позначення 'місця
добування корисних копалин (будь-яких)' уживається незначна кількість спорадичних і поодиноких назв,
які зафіксовано лише в південних говірках (Ан, Бар, К-2, Пл): копа́льня (с. Мала П'ятигірка Ан;
сс. Кмитів, Студениця К-2; сс. Рудокопи, Соколів Пл), ру́дня (смт Полянка Бар), шпат (с. Павлівка Пл).
Термін ша́хта в поодиноких випадках розширило семантичне значення, окрім 'місця добування
корисних копалин' (с. Мала П'ятигірка Ан), номен ша́хта трапляється ще й у К-2 (м. Коростишів,
сс. Великі Кошарища, Кмитів, Малі Кошарища та Стрижівка) на позначення гідротерміна 'озеро з
прозорою, чистою водою, що утворилося на місці добування вугілля'. У с. Мала П'ятигірка (Бар)
відзначено паралельне функціонування термінів копа́льня та ша́хта на позначення 'місця добування
корисних копалин'.
2. Найпоширеніша назва, яка побутує майже в усіх районах області – кар'є́р. На теренах
Житомирщини вона уживається в п'яти значеннях, три з них репрезентують ЛСГ 'місце добування
матеріалів для господарських робіт'. Номен кар'є́р в усьому обстеженому говірковому ареалі (окрім Ан,
де термін не зафіксовано в жодному значенні) називає 'місце добування каменю' (Бар, Бер, Бр, Єм, Жт, К1, К-2, Лг, Лб, Мл, Нр, Н-В, Ов, Ол, Пп, Пл, Рд, Рм, Рж, Хр, Чрн, Чд). У Бар, Бр, Єм, Жт, К-2, Мл, Ов, Ол,
Пп, Пл, Чрн, Чд також позначає 'місце добування глини і піску', а в Бар, Єм, К-1, К-2, Лб, Мл, Нр, Ов, Пл,
Рм, Рж, Чд репрезентує сему 'місце добування піску'. У двох населених пунктах Ов (сс. Норинськ та
Підвелідники) має значення 'великої штучно виритої ями', а в Чд (смт Іванопіль, с. Дібрівка) – 'штучної
водойми'. Вторинні значення слова кар'є́р 'велика штучно вирита яма' та 'штучна водойма' розвинулися
на позначення заглибини на місці, де добували камінь.
У значній кількості сіл лексема кар'є́р позначає 'місце добування трьох (каменю, піску, глини)
корисних копалин': м. Баранівка, с. Йосипівка Бар; сс. Краківщина, Малинівка, Морозівка, Соловіївка Бр;
сс. Горбова, Здоровець, Кам'яногірка, Катеринівка, Малий Яблунець, Мойсіївка, Мокляки, Нові Серби,
Покощеве, Серби, Сімаківка, Старі Серби Єм; м. Житомир, сс. Висока Піч, Зарічани, Нова Рудня, РудняПошта, Станишівка, Старошийка, Тетерівка Жт; м. Коростишів, сс. Мамрин, Стрижівка К-2;
смт Чоповичі, сс. Барвінки, Новобратське Мл; сс. Радовель, Рудня-Радовельська Ол; смт Попільня,
сс. Лисівка, Парипси, Попільня, Турбівка Пп; смт Пулини, сс. Рудокопи, Соколів Пл; смт Черняхів,
сс. Велика Горбаша, Жадьки, Нераж, Нові Жадьки Чрн; смт Вакуленчук, Великі Коровинці, Іванопіль,
сс. Дібрівка, Медведиха, Троща Чд. У ряді населених пунктів кар'є́р презентує дві семи 'місце добування
каменю' й 'місце добування піску': сс. Андрієвичі, Куліші, Степанівка, Яблунівка Єм; м. Коростень,
сс. Видень, Дружбівка, Жабче, Жупанівка, Іскоростень, Ушомир К-1; сс. Вишневе, Грубське, Щигліївка
К-2; сс. Гринівці, Малий Браталів Лб; с. Новоселиця Мл; смт Народичі, сс. Новий Дорогинь, Яжберень
Нр; сс. Нагоряни, Оленичі, Скребеличі, Стугівщина, Хлупляни Ов; с. Ясна Поляна Пл; сс. Печанівка,
Химрич Рм; сс. Березянка, Білилівка, Дерганівка, Чехова Рж; сс. Княжин, Турчинівка Чд. У Лг, Н-В, Рд
та Хр термін кар'є́р уживається лише на позначення 'місця добування каменю'. Кар'єр у значенні
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'каменоломня' виступає запозиченням з фр. carrière, пов'язане з equarrir 'прямокутно обтісувати, робити
чотирикутним', із давнього carrer 'робити квадратним', яке походить від лат. quadrāre 'робити
квадратним' [1: 391]. На території Житомирщини (К-2) лексему кар'єр засвідчено пізно: …під час вивозні
каменю з Головинського кар'єру… (1958 р.) [2: ф. 31, оп. 1, сп. 46: 8].
Іменник кар'єр у говірках Житомирщини активно сполучається з прикметниками на позначення виду
корисних копалин, що добувають: гли́няний, глі́няний, грані́тний, камі́нний, ка́м'яний, кварци́ітний,
пеща́ний, пєща́ний, пісо́чний, піща́ний, піщови́й. Таким чином, сему 'місце добування каменю'
репрезентує слово кар'є́р та словосполучення грані́тний кар'є́р, камі́нний кар'є́р і ка́м'яний кар'є́р.
Словосполучення грані́тний кар'є́р на Житомирщині має дві зони локалізації, це суміжні райони
північного наріччя: К-1 (м. Коростень, сс. Васьковичі, Жабче, Михайлівка, Плещівка), Лг (с. Солов'ї), Мл
(сс. Лісове, Омелянівка), Нр (смт Народичі, с. Старий Дорогинь) та південно-західного й південносхідного наріч: Жт (cс. Заможне, Покостівка), К-2 (сс. Кмитів, Студениця), Пп (сс. Парипси, Попільня),
Чрн (сс. Велика Горбаша, Городище, Некраші, Троковичі). Словосполучення камі́нний кар'є́р та ка́м'яний
кар'є́р трапляються у південних говірках. Камі́нний кар'є́р побутує в трьох районах: Жт (сс. Заможне,
Рудківка), Н-В (м. Новоград-Волинський, сс. Майстрів, Маковиці, Наталівка, Олександрівка), Рм
(сс. Ольшанка, Улянівка), а ка́м'яний кар'є́р – у п'яти південних районах області: Лб (сс. Коростки, Мала
Деревичка), Пп (сс. Кам'янка, Красногірка), Пл (смт Пулини, с. Івановичі), Рд (сс. Кочерів, Поташня),
Чрн (сс. Браженка, Жадьки, Нові Жадьки, Селець).
3. Для 'місця добування глини' найширше виявлення мають географічний термін гли́нище (Ан, Бар,
Бер, Бр, Єм, Жт, К-1, К-2, Лг, Мл, Нр, Н-В, Ов, Ол, Пп, Пл, Рм, Рж, Чрн) та словосполучення гли́няний
кар'є́р (Бар, Бер, Жт, К-1, К-2, Лб, Мл, Ол, Пп, Рд, Хр). Інші більш поширені назви, які репрезентують
сему 'місце добування глини': гли́нки (сc. Дениші, Катеринівка, Корчак, Михайлівка, Рудня-Пошта,
Старошийка Жт; сс. Білка, Кам'яна Гора, Сушки К-1; сс. Жабоч, Іванівка, Нянівка, Соснівка Мл;
с. Морогівка Рд; смт Черняхів, сс. Велика Горбаша, Новосілка Чрн), гли́нкі (сс. Глибочок, Харитонівка К2; сс. Городище, Майстрів, Наталівка, Пилиповичі, Таращанка Н-В; сс. Андріївка, Сущани Ол; сс. Зелена
Поляна, Пулино-Гута, Чернявка, Ясенівка, Ясна Поляна Пл; смт Хорошів, сс. Давидівка, Дворище Хр),
гли́няник (сс. Бровки Перші, Гарапівка, Городище, Лебединці, Міньківці, Мостове, Павелки Ан;
сс. Гардишівка, Житинці, Іванківці, Семенівка, Скраглівка Бер; с. Підлуби Єм; сс. Рудокопи, Соколів Пл;
сс. Вільськ, Перемога, Щербини Чрн; смт Вакуленчук, сс. Малі Коровинці, Рачки Чд). Вужчі ареали
значення 'місце добування глини' мають: лексеми гли́нник (смт Ємільчино, с. Руденька Єм; с. Глибочиця
Жт), глино́вище (сс. Слобода Романівська, Яблуневе Н-В; с. Юрово Ол), словосполучення глі́няний кар'є́р
(с. Бродник Нр; сс. Кирдани, Корчівка, Мочульня Ов). Номен глі́на поширений у двох найпівнічніших
районах області: в значенні 'місце добування глини' трапляється в Ов (сс. Верпа, Коптівщина, Левковичі,
Можари, Нагоряни, Покалів, Хлупляни) та Ол (с. Копище), а на позначення 'глиняного, в'язкого ґрунту'
побутує лише в Ов (сс. Верпа, Гаєвичі, Левковичі, Можари, Павловичі, Піщаниця, Поліське).
Реалізація семи 'місце добування глини' обмежується одним районом поширення для таких назв:
гли́нянник (смт Великі Коровинці, с. Михайленки Чд), глі́нина (сс. Гаєвичі, Покалів, Полохачів,
Скребеличі Ов), ґлі́ніщє (сс. Великі Кошарища, Малі Кошарища К-2), ко́панкі (м. Олевськ, с. Варварівка
Ол), гли́на (сс. Вільшанка, Зосимівка Єм), ямки́ (сс. Радовель, Рудня-Радовельська Ол) та су́глинкі (мн.) з
м'яким закінченням -і (сс. Очеретянка, Чернявка, Ясна Поляна Пл). Лексема гли́на в десятьох районах
області (Бар, Бер, Жт, К-1, К-2, Мл, Рж, Хр, Чрн, Чд) трапляється в основному значенні – 'глей;
розм'якшена водою глина'. Гли́нка в північному наріччі називає 'місце добування глини' (смт Народичі,
сс. Новий Дорогинь, Селець, Яжберень Нр), а в південно-західному наріччі передає два поняття –
'глиняний, в'язкий ґрунт' (сс. Березівка, Бичева, Велика Волиця Лб; сс. Голубин, Залужне, Червоні Хатки
Рм) та 'глиняний берег' (сс. П'ятка, Рачки Чд). На території Житомирщини термін гли́няк має
акцентуаційні та значеннєві варіанти: гли́няк називає 'місце добування глини' в Єм (сс. Мала Глумча,
Малоглумчанка), а гли́ня́к у двох населених пунктах Пл (сс. Рудокопи, Соколів) позначає 'глиняний
берег'. На території області множинні форми я́мки́ та ямкі́ побутують у трьох районах – Ан, Ов, Ол.
Лексема я́мки в Ов (сс. Верпа, Левковичі, Можари) та Ол (сс. Держанівка, Жубровичі, Зубковичі)
позначає 'багато ям на дорозі', а ямки́ передає два поняття – 'місце добування глини' (сс. Радовель, РудняРадовельська Ол) і 'багато ям на дорозі' (сс. Бровки Перші, Гарапівка, Городище, Лебединці, Міньківці,
Мостове, Павелки Ан; сс. Перга, Рудня-Перганська Ол). Фонетичний варіант ямкі́ репрезентує сему
'багато ям на дорозі' в Ов (сс. Гаєвичі, Павловичі, Піщаниця, Поліське) й Ол (сс. Озеряни, РудняОзерянська). Також зафіксовано номени су́глинок (одн.), су́глинки, су́глинкі (мн. з твердим і м'яким
закінченнями). Термін су́глинок, ускладнений іменним префіксом су ‹ *s___, побутує в Нр (сс. Калинівка,
Любарка) на позначення 'глею, розм'якшеної водою глини' й у Рж (сс. Бистріївка, Верхівня) для передачі
семи 'поле, що погано родить'. Множинна форма з м'яким закінченням су́глинкі трапляється в Пл
(сс. Очеретянка, Чернявка, Ясна Поляна) 'місце добування глини'. Форма су́глинки в значенні 'непридатна
для засіву й орання земля' поширена в Бер (м. Бердичів, сс. Бистрик, Семенівка, Скриглівка) й Пп
(сс. Кам'янка, Красногірка). Вживання лексеми су́глинок (мн. су́глинки) в значеннях 'поле, що погано
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родить' та 'непридатної для засіву й орання землі' мотивоване тим, що в землі міститься значна частина
піску і глини, що знижує її плодючість. Фактично аналізований термін долучається до
сільськогосподарської термінології. У північних районах засвідчено закінчення -і: гли́нкі (К-1, Н-В, Ол,
Пл, Хр) та глі́нкі (Ол), а в південних – -и: гли́нки (Жт, К-2, Мл, Рд, Чрн).
Поодинокі назви на позначення 'місця добування глини': лексеми гли́ниця (с. Бондарі Ов), гли́нянка
(с. Оліївка Жт), глі́нка (с. Юрово Ол), глі́нкі (с. Сущани Ол), композит рудоко́п (с. Андрієвичі Єм) та
словосполучення глі́няна я́ма (с. Бродник). Т. О. Марусенко також зафіксувала термін гли́нянка в одному
населеному пункті Бар (с. Берестівка) в значенні 'западина на вершині гори' [3: 223]. На території
Житомирської області слово рудоко́п уперше зафіксовано в ХІХ ст. в основі мікротопоніма: они знаютъ
урочища: Круглое Поле, Добрица, Рудокопы, Дубровки, 1888 р. [4: ф. 135, оп. 1, од. зб. 1, арк. 234 зв.], але
його значення могло бути 'люди (ті), які копали руду'.
4. 'Місце добування білої глини' репрезентують ті самі лексеми, що й 'місце добування глини': гли́нки
(сс. Ольшанка, Цеберки Рм), гли́нище (сс. Берестівка, Ситисько Бар; с. Яроповичі Ан та смт Брусилів Бр),
гли́няник (сс. Вишнянка, Ксаверівка, Недашки Мл; сс. Бровки Перші, Гарапівка Ан). Лексема гли́нище в
Ан (с. Яроповичі) та Бр (смт Брусилів) позначає 'місце добування глини' й 'місце добування білої глини',
номен гли́няник в Ан (сс. Бровки Перші, Гарапівка) також називає 'місце добування глини' і 'місце
добування білої глини', тобто з уточненням колористики глини.
Полісемантична лексема копанка в діалектах Житомирської області вживається на позначення аж
дев'яти понять. Три з них стосуються 'місця добування корисних копалин': 1. 'місце добування глини й
піску' (сс. Кам'яна Гора, Сушки К-1; смт Діброва, Дружба, сс. Бацеве, Калинівка, Ліски, Радовель, РудняРадовельська Ол; сс. Зелена Поляна, Пулино-Гута Пл), 2. 'місце добування білої глини' (с. Котівка Рд),
3. 'яма в кар'єрі, звідки беруть глину, пісок' (сс. Бистріївка, Верхівня Рд). Інші значення презентують
поняття, які стосуються семи 'вода', що дозволяє наближувати лексему копанка до гідротермінів:
4. 'джерело з дуже холодною водою' (сс. Лисівка, Турбівка Пп), 5. 'криниця в полі' (с. Яроповичі Ан,
с. Нянівка Мл), 6. 'невелика штучно викопана яма біля будинку' (Ан, Бар, Бер, Єм, Жт, К-1, К-2, Лг, Лб,
Мл, Нр, Н-В, Ов, Ол, Пп, Пл, Рд, Рж, Хр, Чрн, Чд), 7. 'ставок, обсаджений вербами' (смт Великі
Коровинці, с. Михайленки Чд), 8. 'штучно викопана яма для розведення риби' (Ан, Пл, Чрн, Чд),
9. 'штучно викопана яма з водою' (Ан, Єм, Ов, Ол, Рм, Рж). Термін ко́панка, окрім записаних нами
дев'яти значень, зафіксований іншими дослідниками Житомирщини (М. В. Никончуком, П. С. Лисенком
й Т. О. Марусенко) в таких значеннях: 'назва для заглибини зі стоячою водою й гряззю' (с. Голубієвичі
Нр) [5: карта №18], 'велика мотика для підгортання чи копання картоплі' (с. Лучанка Ов) (пор.:
карпатське застаріле ко́панка називає 'дерев'яну лопату, оббиту залізом' (с. Руська, Чернівецька область)
[6: 200–201]) [7: 103], 'вирита штучна западина' (с. Романівка Н-В), 'заглиблення в ґрунті невизначеної
форми' (с. Пилипо-Кошара Рм) [3: 232]. Значення 'велика мотика для підгортання чи копання картоплі'
стосується сільськогосподарської сфери. Копанка – це субстантивоване утворення з суфіксом -к(а) від
дієприкметника минулого часу [8: 15–16]. Словник української мови фіксує вживання апелятива ко́панка
в таких значеннях: 'невелике водоймище з ґрунтовою водою, викопане для господарських потреб;
сажавка', 'криниця без зрубу' [9: 279].
5. Для 'місця добування піску' експедиційні матеріали найширше засвідчують полісемантичний
термін кар'є́р (Бар, Єм, К-1, К-2, Лб, Мл, Нр, Ов, Пл, Рм, Рж, Чд) та словосполучення піща́ний кар'є́р (Ан,
Бар, Бер, Бр, Єм, Жт, К-1, К-2, Лг, Лб, Мл, Н-В, Ов, Ол, Пп, Пл, Рж, Хр, Чрн). Інші лексеми поширені в
кількох населених пунктах одного-двох районів, тобто не набули масового вживання: у північному
наріччі – лексеми ко́панкі (м. Олевськ, с. Варварівка Ол), писо́к (смт Першотравневе, сс. Кам'янівка,
Прилуки Ов), словосполучення пеща́ний кар'єр (сс. Білка, Кам'яна Гора, Сушки К-1; сс. Верпа, Клинець,
Левковичі, Можари, Мочульня, Піщаниця Ов); у південно-західному та південно-східному наріччях –
лексеми піси́ще (смт Брусилів, сс. Морозівка, Нові Озеряни, Привороття, Соловіївка Бр), піскови́к
(смт Черняхів, c. Новосілка Чрн), піско́вня (сс. Мала Козара, Олександрівка Рм), словосполучення
піщови́й кар'є́р (с. Харитонівка К-2), пісо́чний кар'є́р (сс. Колодязьки, Стрижівка, Городське К-2). Номен
піско́вня в Рм (сс. Голубин, Залужне, Червоні Хатки) вживається ще на позначення 'озера, яке утворилося
на місці добування піску'. Словосполучення пєща́ний кар'є́р побутує в одному районі північного наріччя
Ов (сс. Білка, Гаєвичі, Коптівщина, Нагоряни, Оленичі, Покалів, Полохачів, Скребеличі, Сорокопень,
Хлупляни, Черевки) та у двох російськомовних селах К-2 (сс. Великі Кошарища, Малі Кошарища), які
розташовані на території південно-східного наріччя. Множинні форми піски́ та піскі́ називають декілька
понять, які стосуються піску. Термін піски́ на позначення 'місця добування піску' трапляється в Мл
(м. Малин, с. Юрівка) та Пл (смт Пулини, с. Івановичі), а в значенні 'піщана дорога' – в Ол (сс. Радовель,
Рудня-Радовельська). Для реалізації семи 'місце добування піску' спостерігаються одиничні випадки
вживання лексем піскі́ (смт Яблунець Єм) та пісови́сько (с. Гарапівка Ан). Номен пісови́сько твориться за
допомогою суфікса -иськ(о), який слугує для творення не лише іменників з відтінком збільшення чи
згрубілості, але й з просторовою назвою місця [10: 125, 134]). Термін піскі́ в Мл (с. Жабоч), Рд
(сс. Облітки, Потіївка) та Пл (сс. Зелена Поляна, Пулино-Гута) називає 'піщаний берег'.
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6. Сему 'місце добування глини та піску' репрезентують дві лексеми: кар'є́р (м. Баранівка,
смт Довбиш, сс. Вірля, Деревищина, Жари, Йосипівка, Наталія Бар; сс. Краківщина, Малинівка,
Морозівка, Соловіївка Бр; сс. Горбове, Здоровець, Кам'яногірка, Катеринівка, Льонівка, Малий
Яблунець, Мойсіївка, Мокляки, Нові Серби, Покощеве, Серби, Сімаківка, Старі Серби, Чміль Єм;
м. Житомир, сc. Висока Піч, Зарічани, Нова Рудня, Рудня-Пошта, Станишівка, Старошийка, Тетерівка
Жт; м. Коростишів, сс. Мамрин, Стрижівка К-2; смт Чоповичі, сс. Барвінки, Новобратське Мл;
сс. Красилівка, Прибитки Ов; сс. Радовель, Рудня-Радовельська Ол; смт Попільня, сс. Лисівка, Парипси,
Попільня, Турбівка Пп; смт Пулини, сс. Івановичі, Рудокопи, Соколів Пл; смт Черняхів, сс. Велика
Горбаша, Жадьки, Нові Жадьки, Нераж Чрн; смт Вакуленчук, Великі Коровинці, Іванопіль, сс. Дібрівка,
Медведиха, П'ятка, Рачки, Троща Чд) та ко́панка (див. вище).
7. На території Житомирської області сему 'місце добування вапна' зафіксовано в південній частині
області. На позначення аналізованої семи засвідчено незначну кількість лексем. Це пов'язано з тим, що
географічна реалія 'поклади вапна' відсутня в переважній більшості обстежених населених пунктах.
Семантику 'місце добування вапна' передають назви з твірною основою вапн-: вапня́к, вапня́рка, вапни́ще
та лексема по́клади. Лише один географічний термін вапня́рка трапляється в двох районах області
(сс. Кмитів, Студениця К-2 та сс. Мала Козара, Олександрівка Рм). Уживання інших термінів на
позначення 'місця добування вапна' обмежується одним районом чи населеним пунктом: моносемантичні
лексеми вапни́ще (смт Іванопіль Чд), по́клади (с. Зарудинці Рж) і термін вапня́к (смт Черняхів, с. Велика
Горбаша Чрн). Вапня́к у Бер (сс. Кукільня, Озадівка, Осикове, Семенівка), К-2 (сс. Кмитів, Студениця),
Н-В (сс. Нова Романівка, Слобода Романівська, Яблуневе) та Чд (смт Іванопіль, сс. Дібрівка, Медведиха,
Троща) позначає 'вапняковий, крейдяний ґрунт'.
8. 'Місце добування торфу' представлене лише суфіксальними іменниками від основи торф-. Їх
активне вживання локалізується на межі з Київською та Вінницькою областями (Ан, Бер, Бр, Жт, К-2,
Мл, Нр, Ов, Рд) й у двох східних районах на межі з Ровенською областю (Бар, Н-В). Аналізовану сему
найширше представляють номени торфо́ви́ще (сс. Деревищина, Жари Бар; смт Брусилів, сс. Карабачин,
Костівці, Краківщина, Лазарівка, Морозівка Бр; с. Федорівка Мл; сс. Ігнатпіль, Рудня Ов; смт Біла
Криниця, с. Вишевичі Рд) і торфя́ник (с. Яроповичі Ан; м. Бердичів, сс. Бистрик, Скраглівка Бер;
с. Глибочиця Жт; м. Коростишів, сс. Кмитів, Мамрин, Стрижівка, Студениця К-2; смт Базар,
сс. Карпилівка, Сухарівка Нр; м. Новоград-Волинський, с. Сусли Н-В; сс. Котівка, Русанівка, Філонівка
Рд). Лексема торфо́вище в Ол (с. Юрово) й Рм (сс. Годиха, Лісна Рудня, Межирічка, Станіславівка,
Старочуднівська Гута) називає 'місце, де було болото'. Термін торфя́ник на Житомирщині передає ще
три значення – 'місце, де було болото' (с. Юрово Ол; с. Рудокопи Пл; сс. Печанівка, Химрич Рм),
'осушене болото' (м. Житомир, сс. Зарічани, Тетерівка Жт; сс. Нові Жадьки, Нераж Чрн) і 'торф'яне
болото' (Ан, Бар, Бер, Бр, Єм, Жт, К-1, К-2, Мл, Нр, Н-В, Ов, Пл, Рд, Рм, Рж, Чрн, Чд). На позначення
'місця добування вапна' в Мл (сс. Зелений Гай, Недашки) трапляється номен торфи́ща, в К-2 (сс. Великі
Кошарища, Малі Кошарища) – торфя́нік. В Ол (с. Майдан-Копищенський) торфя́нік називає 'місце, де
було болото', в Лг (с. Липники), Нр (с. Бродник), Н-В (сс. Вишнівка, Олександрівка, Чижівка), Ов
(сс. Верпа, Левковичі, Можари) та Ол (сс. Майдан-Копищенськи, Рудня-Хочинська, Хочине) – 'торф'яне
болото'. Російський варіант торфя́нік трапляється у північних районах області та в двох
російськомовних селах. Слово торфя́нка на позначення 'місця добування торфу' побутує в Н-В
(сс. Майстрів, Наталівка, Таращанка). Житомирські актові книги не засвідчують апелятивів на
позначення 'місця добування матеріалів для господарських робіт', тому їх фіксація на території області
пізня: установить норму вивозни з торфяника торфу підводою 3 тони (1958 р.) [2: ф. 31, оп. 1,
сп. 46: 4].
9. В Ов (на північ від м. Овруч) зафіксовано географічний термін кварці́т (сс. Дубовий Гай, Корчівка,
Черепин) та словосполучення кварци́ітний кар'є́р (смт Першотравневе, сс. Бережесть, Кам'янівка) на
позначення 'місця добування кварциту'. Їх м'яка вимова зумовлена особливостями середньополіського
говору.
10. У двох сусідніх селах Жт (сс. Заможне, Рудківка) записано географічний термін у́голь на
позначення 'місця добування вугілля'.
11. На території Житомирщини зафіксовано лише два одиничні випадки вживання терміну пе́чи́ще в
Ол: пе́чище у значенні 'місце, де раніше добували руду' (с. Сущани) та печи́ще на позначення 'окремого
великого каменя' (с. Майдан-Копищенський).
Висновки. Таким чином, ЛСГ 'місце добування матеріалів для господарських робіт' вміщує семи, які
презентують назви об'єктів природи, де господарює людина. Уперше подано географічну номенклатуру
Житомирщини на позначення ЛСГ 'місце добування матеріалів для господарських робіт' як цілісну
систему. Зафіксовано загальні назви географічних об'єктів аналізованої семи та здійснено структурносемантичний опис такої лексики. Отримані результати можна використовувати для характеристики
говірок Житомирської області, при вивченні міжговіркової взаємодії та для укладання Словника
географічних термінів України.
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Умовні скорочення назв населених пунктів:
Ан – Андрушівський р-н, Бар – Баранівський р-н, Бер – Бердичівський р-н, Бр – Брусилівський р-н,
Єм – Ємільчинський р-н, Жт – Житомирський р-н, К-1 – Коростенський р-н, К-2 – Коростишівський р-н,
Лг – Лугинський р-н, Лб – Любарський р-н, Мл – Малинський р-н, Нр – Народицький р-н, Н-В –
Новоград-Волинський р-н, Ов – Овруцький р-н, Ол – Олевський р-н, Пп – Попільнянський р-н, Пл –
Пулинський р-н, Рд – Радомишльський р-н, Рм – Романівський р-н, Рж – Ружинський р-н, Хр –
Хорошівський р-н, Чрн – Черняхівський р-н, Чд – Чуднівський р-н.
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Черненко Т. Ю. Полисемантические географические термины Житомирщины для обозначения
лексико-семантической группы 'место добычи материалов для хозяйственных работ'.
В статье рассмотрены семантические ряды географических терминов для обозначения 'места добычи
материалов для хозяйственных работ' и определено территорию локализации этих терминов в
Житомирской области. Очерчено не только регионы распространения исследованных географических
апеллятивов, но и бытование этих лексем в других значениях в говорах Житомирщины. Географические
номены расклассифицированы с точки зрения называния географических реалий. Выделены наиболее
распространенные лексемы, редкие и единичные.
Ключевые слова: географический термин, полисемантический термин, лексема, номен, сема, говор.
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Chernenko T. Yu. Zhytomyr Region Specific Polysemantic Geographical Terms Used for Identifying 'Places
of Getting Hold of Materials for Household Chores'.
Collection, study, and classification of the vernacular geographic terms recorded as heard from speakers in
certain locality still remain among substantial lines of the onomastic research in Ukraine. For this purpose, the
field of material welfare being of the most actuality for people has been selected as description object.
Connected therewith geographic terms have embodied and perpetuated in themselves lexemes inherent to
different chronological periods. Geographic definitions were and still remain one of the top priority subjects of
research pursued by both domestic and foreign scientists. Despite the significant number of researches done
with a view to study of Zhytomyr Region specific geographic terms (T. Marusenko, P. Lysenko, and
M. Nykonchouk), no special research has been pursued with regard to the Middle-Polissian geographic
appellatives identifying Places of getting hold of materials for household chores used within the territory of
Zhytomyr Region. No system description of the said nomina is available.
Used definition Polysemantic geographic terms provides evidence of that not only area, where nomina under
assessment are spread, but also used and localized in whatever other meaning is taken into account. It is
proposed in the article to classify collected geographic terms with respect to the naming of the geographic
realities. Zhytomyr Region specific geographic nomenclature for identifying Places of getting hold of materials
for household chores was for the first time given as the integral system together with the structural and semantic
description of the lexis used. The most widely and little-used, as well as sporadic terms were separated.
Zhytomyr Region specific dialects are known for the mixed character of pronunciation that is manifested
through the use of a number of phonetic forms of the same lexeme. These ones may exist in parallel within the
same populated locality or be opposite to subdialect zones.
Obtained results may be used for characterization of Zhytomyr Region specific subdialects, study of the intersubdialect interaction, as well as compiling of the Geographic Terminology Dictionary of Ukraine.
Key words: geographic terms, polysemantic term, lexeme, nomen (pl. nomina), seme, subdialect.
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ВАРІЮВАННЯ ЛІНІЙНО-ІЄРАРХІЧНИХ ТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ АНГЛОМОВНОГО
ДІЛОВОГО ДИСКУРСУ ПІД ВПЛИВОМ СИТУАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ
Стаття присвячена аналізу впливу ситуаційних чинників на реалізацію лінійно-ієрархічних тематичних
моделей англомовного ділового дискурсу. Розглянуто тематичні моделі (статичні, ієрархічні, лінійноієрархічні) і динамічні (імовірнісні)), які структурують зміст англомовного ділового дискурсу. Виявлено
кореляції між комунікативними ситуаціями, сукупністю контекстно-ситуаційних чинників, і
реалізованими змістовими елементами лінійно-ієрархічної організації цього типу дискурсу. Дослідження
підкріплено кількісним аналізом.
Ключові слова: англомовний діловий дискурс, змістова організація, тематичні моделі,
ієрархічні / лінійно-ієрархічні / імовірнісні моделі, ситуаційні чинники.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку лінгвістичної думки значна увага науковців
прикута до ділового дискурсу [1; 2], який стає об'єктом і нашого дослідження.
Думки науковців щодо визначення ділового дискурсу різняться, але вони, у більшій мірі, одностайні в
розумінні цього типу дискурсу як інституційного [2; 3]. У нашому дослідженні розглядаємо англомовний
діловий дискурс (АДД) як тип розумово-комунікативної взаємодії, котрий кореспондує із
бізнесовою / діловою сферою людської діяльності; належить до інституційних професійних дискурсів;
ґрунтується на цінностях, властивих англомовним країнам із ринковою моделлю економіки; формується
навколо базового концепту BUSINESS; має на меті спілкування, скероване на отримання максимального
прибутку. За формою діловий дискурс представлений як діалогічним, так і монологічним мовленням.
Властивості діалогічної форми дискурсу вказують на доцільність аналізу змістового аспекту саме
діалогічного АДД. Також діловий дискурс може бути офіційним і неофіційним та володіє специфічним
соціальним хронотопом (робочий / неробочий час; робоче / неробоче місце). В діловому дискурсі
спостерігають поєднання особистісного та інституційного контекстів, і саме ця дихотомія створює
систему типових мовленнєвих ситуацій, характерних для цієї сфери і не відокремлених від неї, диктує
ступінь допустимості типів мовленнєвої діяльності [4].
Предметом нашого аналізу стають тематичні моделі англомовного ділового дискурсу.
Твердження щодо ієрархічної та лінійної організації теми зумовлює виокремлення ієрархічної моделі,
яка на двох (або більше) рівнях репрезентує рубрикацію змісту: макротема-(підтема)-мікротема та
лінійної тематичної моделі, що постає як послідовність мінімальних змістових елементів, які належать
одній / різним підтемам / макротемам [5; 6: 77]. Належність мікротем до певного елемента ієрархічного
рівня обумовлює визначення останньої моделі як лінійно-ієрархічної.
Ієрархічна й лінійно-ієрархічна тематичні моделі є статичними, тому що вони репрезентують
структури декларативного знання, що зберігаються в довготривалій пам'яті соціологізованих індивідів, і
конструюються – ієрархічна – у вигляді матриці, лінійно-ієрархічна – у вигляді сценарного фрейму.
Актуалізація ієрархічної та лінійної моделей у дискурсі утворює відповідні динамічні тематичні
моделі, які являють собою втілення процедурального знання суб'єкта АДД щодо зв'язків між елементами
змісту та комунікативними ситуаціями. Ця модель будується на основі інтеракційних фреймів –
можливих моделей діяльності суб'єкта АДД у його типових ситуаціях. Зважаючи на те, що найбільш
значущою в цій діяльності є саме комунікативна ситуація (КС), сукупність контекстно-ситуаційних
чинників [6], діяльнісні тематичні моделі АДД досліджуємо з точки зору загальних тенденцій
взаємозв'язків між КС АДД і реалізаціями в них статичних моделей. Так як метою цього моделювання є
виявлення імовірнісних залежностей реалізації певних змістових елементів у конкретних контекстноситуаційних умовах ці моделі вважаємо імовірнісними [4].
Попередньо було встановлено кореляції між змістовими елементами ієрархічної організації, яка
представлена в АДД трьома рівнями – макротемами ("ФІНАНСИ", "ПІДПРИЄМНИЦТВО"), підтемами і
мікротемами, і КС АДД.
Зокрема було виявлено, що більшість мікротем обох макротем є нелабільними, тобто такими, що
мають прив'язку до певної ситуації спілкування, решта – є відносно лабільними, тобто не мають жорсткої
прив'язки до однієї КС, а реалізуються в декількох із них [7; 8].
Типовими ситуаціями, що формують АДД, встановлено такі: основні – вирішення виробничих
питань, зустріч бізнес-партнерів – безпосередньо пов'язані з бізнесовою діяльністю, і другорядні –
співбесіда, проведення інструктажу – опосередковано пов'язані з цією діяльністю [9].
© Юшкевич В. І., 2018
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Метою цієї статті є аналіз впливу ситуаційних чинників на варіювання якісних і кількісних
показників реалізації лінійно-ієрархічних тематичних моделей англомовного ділового дискурсу.
Матеріалом дослідження обрано діалогічні фрагменти сучасних англомовних ігрових кінотворів, де
змодельовано розумово-комунікативну взаємодію представників бізнес-спільноти.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Лінійноієрархічна змістова організація АДД, як вже встановлено, представлена сценарними фреймами двох
типів: монотематичним, де сполучаються реалізації однієї мікротеми; політематичним, у якому
поєднуються реалізації різних мікротем, що належать (1) до однієї макротеми (''ФІНАНСИ'' чи
''ПІДПРИЄМНИЦТВО''); (2) до різних макротем (''ФІНАНСИ'' та ''ПІДПРИЄМНИЦТВО'') [4].
Так, у КС вирішення виробничих питань реалізується як монотематична, так і політематична
лінійно-ієрархічні моделі.
Наведемо приклади реалізації лінійно-ієрархічної монотематичної моделі в цій КС.
У прикладі (1), де реалізується макротема "ФІНАНСИ" мікротема "збитковість", керівник компанії
разом із заступником обговорюють питання збитковості, а саме банкрутство компанії:
(1) − There's 15,000 jobs on the line. Fifteen thousand people here. Are we going under?
− You're asking the wrong question, Jacob. Who isn't? (Wall Street. Money Never Sleeps)
У фрагменті (2), де реалізується макротема "ПІДПРИЄМНИЦТВО" мікротема "оптимізація
обслуговування клієнтів", керівник компанії вирішує питання оптимізації обслуговування клієнтів,
обговорюючи з підлеглим замовлення продукції клієнтами:
(2) − All new orders. South Texas Freespan, 24 tons. Griffin Derrick, Louisiana, 19 tons. And the order from
the State Science Institute.
− Just put that one right at the bottom. We'll process them in the order received (Atlas Shrugged II. The
Strike).
Проілюструємо реалізацію лінійно-ієрархічної політематичної моделі в КС вирішення виробничих
питань.
Приміром, у фрагменті (3), де представники казначейства вирішують виробничі питання під час
ланчу, реалізується макротема "ФІНАНСИ" мікротеми "проведення санації" і "операції з рахунками".
Комуніканти обговорюють проблему проведення санації: надання фінансової допомоги компанії, що
перебуває на межі банкрутства й зацікавленість іншої компанії в купівлі акцій цього підприємства; також
говорять про операції з рахунками, а саме зняття інвесторами грошей із рахунків банку, що на межі
банкрутства, і, відповідно, про ризик таких інвестицій:
(3) Henry Paulson: Tim wants us to pick up the tab on everyone. I can't be Mr. bailout. The Lehman hole is
twice what Bear's was. Investors are pulling their accounts. You want to lend into a run?
Ben Bernanke: What about Barclays? Are they still interested?
Henry Paulson: They can't afford the risk any more than Bank of America can (Too Big to Fail).
У фрагменті (4), де співробітники компанії в технічній лабораторії, вирішують виробничі питання,
реалізується макротема "ПІДПРИЄМНИЦТВО" мікротеми "властивості товару / послуги" та
"виробництво товарів". Комуніканти обговорюють властивості товару, а саме технічні характеристики й
дефекти моделі двигуна, а також можливість подальшого виробництва такої моделі:
(4) − What do you think of the prototype?
− I think it's a working model. Three-fifths scale, I don't know. There's scuff marks. The connectors are
scuffed and there's electrolytic deposition. Yeah, it works... or it did. Pretty sure. What do you want me to do
with it?
− I want it to function, and I want to build more (Atlas Shrugged II. The Strike).
У наступному прикладі, де реалізуються макротема "ФІНАНСИ" мікротема "рух цінних паперів" і
макротема "ПІДПРИЄМНИЦТВО" мікротема "отримання прибутку", під час зборів акціонерів
комуніканти обговорюють рух цінних паперів, а саме продаж акцій та отримання в майбутньому
прибутку від їх продажу:
(5) − You don't think the shares will get a big boost once we start selling Premiers?
− They're still a crapshoot. I'm talking about a bird in the hand. I'm talking about putting a mountain of
money into everybody's pocket (Barbarians at The Gate).
У КС зустріч бізнес-партнерів, за даними нашого аналізу, також реалізується як моно-, так і
політематична модель.
Зокрема, приклади (6) і (7) ілюструють реалізацію монотематичної моделі в цій КС.
У фрагменті (6), де розвивається макротема "ФІНАНСИ" мікротема "прибутковість", під час ділової
зустрічі бізнес-партнери обговорюють суму прибутку:
(6) − Do you know, Nick made $10 million doing arbitrage in a week? That's about half a billion dollars a
year.
− The guy's a turbo arbitrageur! If he's doing that amount of business for that amount of profit, why don't we
shut down the rest of the bank? (Rogue Trader)
180

Філологічні науки. Випуск 1 (87).

У прикладі (7), де реалізується макротема "ПІДПРИЄМНИЦТВО" мікротема "оптимізація
торгівельних операцій", бізнес-партнери під час ділової зустрічі обговорюють купівлю-продаж товару:
(7) − You tell your people that I will not sell any Rearden Metal to the State Science Institute at any time, for
any price, for any purpose whatsoever.
− Mr. Rearden, no one has ever refused to sell strategic material to the government. It's against the Fair
Share Law. You have to sell it to them (Atlas Shrugged II. The Strike).
Наведемо приклади, які ілюструють реалізацію політематичної моделі в КС зустріч бізнеспартнерів.
У прикладі (8), де реалізується макротема "ФІНАНСИ" мікротеми "рух цінних паперів" і
"заборгованість", під час ділової зустрічі бізнес-партнери говорять про рух цінних паперів, а саме
падіння вартості акцій компанії, заборгованість одного з партнерів, продаж ним акцій компанії, які
втрачають свою вартість, і суму можливої заборгованості:
(8) − Somebody is betting big money that Zabel's stock is about to collapse. You wanna owe? This stock's
about to loose its bar mitzvah, Jake. Take the haircut and sell. You're gonna owe, you know. Not just the buck,
but the margin, too.
− Tell me. How much?
− At least another half a buck (Wall Street. Money Never Sleeps).
У наступному прикладі, де реалізується макротема "ПІДПРИЄМНИЦТВО" мікротеми "властивості
товару / послуг", "оптимізація обслуговування клієнтів" і "надання послуг", під час ділової зустрічі
бізнес-партнери обговорюють якість товару (металу), потребу в цьому продуктові та його замовлення в
компанії виробника, а також надання послуг, а саме будівництво залізничної колії з використанням цього
металу:
(9) − Well, the State Science Institute declared Rearden Metal unfit. They did so very publicly. So, tell me
why does the SSI now need 10,000 tons of my ''dangerous, inferior metal''?
− You laid a hundred miles of track along the John Galt Line that proved them wrong (Atlas Shrugged II.
The Strike).
У прикладі (10), де реалізується макротема "ФІНАНСИ" мікротеми "збитковість" і "розміщення
коштів" та макротема "ПІДПРИЄМНИЦТВО" мікротема "ділові угоди", бізнес-партнери під час зустрічі
говорять про збитковість, вкладання коштів у легітимні угоди та просування цих угод:
(10) − You have to understand, and I'm sure you do that in a venture of this kind you have to be prepared to
take some kind of loss.
− So I put some of the money into legitimate deals with Charlie Clark, Ace's banker. You will try to push it
through, won't you, Mr. Clark?
− Yes (Casino).
У КС співбесіда фіксуємо реалізацію лише монотематичної моделі.
Нагадаємо, що в КС співбесіда реалізується тільки макротема "ПІДПРИЄМНИЦТВО", зокрема
зафіксована мікротема "кадрова політика". Приміром, у прикладі (11) під час співбесіди при прийомі
працівника на роботу начальник відділу пропонує претенденту спочатку пройти стажування, як
альтернативний варіант його зарахування в цю компанію:
(11) Tim Brophy: Let me see if I can find you an application for our internship. I′m afraid that′s all we can
do for you. See, this is a satellite office. Jay Twistle in the main office, he oversees Witter Resources.
Cris Gardner: Thank you very much (The Pursuit of Happyness).
У КС проведення інструктажу маємо актуалізацію лише монотематичної моделі під час реалізації
макротеми "ПІДПРИЄМНИЦТВО", єдиної зафіксованої в цій ситуації, зокрема мікротеми "обов'язки й
повноваження персоналу".
Приміром, у наступному прикладі комуніканти під час проведення інструктажу говорять про
обов'язки й повноваження нового співробітника:
(12) – If somebody wants a recommendation, put the guy on hold stand up and yell "reco" at the top of your
lungs. First senior broker who gets on the horn gets the sale. Sound good?
− Yeah.
− Okay (The Boiler Room).
Реалізації лінійно-ієрархічних тематичних моделей в КС АДД зображено на рисунку 1, а частотність
цих реалізацій у таблиці 1.
Моделі АДД
Комунікативні ситуації АДД
монотематична модель •
• вирішення виробничих питань
• зустріч бізнес-партнерів
політематична модель •
• співбесіда
• проведення інструктажу
Рис. 1. Кореляції реалізацій лінійно-ієрархічних моделей і комунікативних ситуацій англомовного
ділового дискурсу
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Таблиця 1
Кількісне співвідношення реалізації лінійно-ієрархічних тематичних моделей в комунікативних
ситуаціях англомовного ділового дискурсу
Комунікативні ситуації АДД
вирішення виробничих питань
зустріч бізнес-партнерів
співбесіда
проведення інструктажу

Лінійно-ієрархічні тематичні моделі АДД
монотематична модель
політематична модель
57 %
43 %
35 %
65 %
100 %
0%
100 %
0%

З проведеного аналізу випливає, що у КС вирішення виробничих питань лінійно-ієрархічні
тематичні моделі реалізуються повністю, а саме монотематична модель зафіксована в 57 % реалізацій,
політематична – у 43 % реалізацій. У КС зустріч бізнес-партнерів також спостерігаємо реалізацію цих
тематичних моделей повністю, зокрема монотематична модель виявлена в 35 % реалізацій,
політематична – зафіксована в 65 % реалізацій. У КС співбесіда і КС проведення інструктажу
лінійно-ієрархічні моделі представлені частково – зафіксована реалізація лише монотематичної моделі
(100 %).
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Інституційна природа
англомовного ділового дискурсу дала підстави дослідити і визначити вплив ситуаційного чинника на
варіювання тематичних моделей, зокрема лінійно-ієрархічних моделей, в цьому дискурсі. На цій підставі
нам вдалося побудувати інтеракційні фрейми, які відображають результат розумової діяльності
колективного суб'єкта щодо актуалізації в певній комунікативній ситуації змістових складників. Іншими
слова, було встановлено кореляції між змістовими елементами лінійно-ієрархічної організації і
комунікативними ситуаціями вивчаємого дискурсу. Таким чином, ми з'ясували наявність або відсутність
цих змістових складників, а також частотність їх реалізацій у кожній із комунікативних ситуацій, які
охоплює англомовний діловий дискурс.
Отже, вплив ситуаційних чинників на реалізацію тематичних моделей в англомовному діловому
дискурсі обумовлений колективним знанням суб'єкта цього дискурсу про конкретну мету кожної з
комунікативних ситуацій, яке орієнтує цих суб'єктів щодо вибору теми.
Втім, дослідження інституційних дискурсів, зокрема судового дискурсу, засвідчило наявність
помірного, але помітного впливу особистісного чинника [10].
У цьому зв'язку перспективами подальших досліджень є виявлення впливу індивідуального
чинника, тобто учасника англомовного ділового дискурсу як дискурсивної особистості, на варіювання
тематичних моделей англомовного ділового дискурсу.
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Юшкевич В. И. Варьирование линейно-иерархических тематических моделей англоязычного
делового дискурса под влиянием ситуационных факторов.
Статья посвящена анализу влияния ситуационных факторов на реализацию линейно-иерархических
тематических моделей англоязычного делового дискурса. Рассмотрены тематические модели
(статические (иерархические и линейно-иерархические) и динамические (вероятностные)), которые
структурируют содержание англоязычного делового дискурса. Выявлено корреляции между
коммуникативными ситуациями, совокупностью контекстно-ситуационных факторов, и
реализованными содержательными элементами линейно-иерархической организации этого типа
дискурса. Исследование подкреплено количественным анализом.
Ключевые слова: англоязычный деловой дискурс, содержательная организация, тематические модели,
иерархические / линейно-иерархические / вероятностные модели, ситуационные факторы.
Yushkevych V. I. Situational Factors Influence on Variation of Linear-Hierarchical Thematic Models of
English Business Discourse.
The article presents the analysis of situational factors influence on the realisation of linear- hierarchical
thematic models of English business discourse. The material of the research is presented by dialogue fragments,
complied by the native speakers of English, taken from authentic modern film scripts. The material is taken by
the entire choice. The methods of analysis which have been used in the research are text interpretation,
description and comparison. It is established that thematic models that structure the content of English business
discourse include the static (hierarchical and linear-hierarchical) and dynamic (probabilistic) models. Linearhierarchical content organisation is based on two scenarios – monotopical and polytopical ones. On the basis of
the identified thematic scenarios and communicative situations of English business discourse correlations
between them are defined. It is revealed that variations of linear-hierarchical thematic models are caused by
situational factors. The impact of these factors is evident in qualitative and quantitative characteristics of linear183
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hierarchical model realisation in communicative situations solving production problems, business partners
meeting, interview and briefing. Qualitative characteristics concern the completeness of the linear-hierarchical
models realisation, which can be full or partial. It is stated that in the communicative situations solving
production problems and business partners meeting the linear-hierarchical thematic models are fully realised, in
the communicative situations interview and briefing these models are presented partially – only monotopical
model is fixed. Thus such correlations reveal the probabilistic dependences of content elements realisations from
communicative situation factors, which are formed on the basis of interactional frames. The given results are
supplemented with quantitative analysis.
Key words: English business discourse, content organisation, thematic models, hierarchical / linearhierarchical / probabilistic models, situational factors.
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