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A HEALING SOURCE OF CHILDREN’S LITERATURE
The diverse activities by writer Olena Pchilka, her great contribution to the development of the children's
literature, Ukrainian home education are disclosed in the article. She has played an important role as an
organizer, publisher of the children's literature in Ukraine in the midst of a crucial period of the late XIX – early
XX centuries. She was a whole literary institute in one's personality, an inexhaustible source, which generously
healed and inspired. In circumstances where the national culture desperately needed education, Olena Pchilka
has played a unique role by mobilizing all forces for the creative development of native words. For example, the
author's own family has developed and applied those ideological and educational principles, which, in her
opinion, it was necessary to put in the foundation education of Ukrainian youth. Olena Pchilka authored a large
number of poems, short stories, dramas, translations for children. Children's problems and national patriotic
education occupied a special place in the creative activity of the writer. She made many exclusively to bring into
reality the national parenting. Despite a ban by the Russian Empire learning and education in Ukrainian, Olena
Pchilka has created a good base for learning Ukrainian children in a spirit of national patriotism.
Key words: century, children’s literature, future, period, national teaching, children’s play, folk art, epoch,
people, clan, mythology, history.
The purpose of the article is to complete the historical and literary children’s pedagogy of Olena Pchilka,
her great participation in the literary process of the second half of the 19th century.
The main material of the research. Olena Pchilka lived and worked in a period which was very important
in the development of Ukrainian children's literature and pedagogy. Due to numerous oppressions and
prohibitions, the national pedagogy of the writer consolidated her position through the development of the
Ukrainian language, Ukrainian children's literature, folklore, books, scientific information about nature and the
surrounding world – all these formed the Ukrainian child and his or her wide world perception.
Conclusions and perspectives of further research. The article deals with the systematic analysis of literary
children's heritage of Olena Pchilka and examines the writer's work. This approach makes it possible to
determine the place and function of the artistic heritage of Olena Pchilka in the literary process of the second half
of the 19th century.
The researches in the article are important for further theoretical comprehension of the complex of important
literary problems of the second half of the 19th century (the teaching and the innovation in the literature, etc.): in
the formation of a scientific literary paradigm in the work of Olena Pchilka.
Olena Pchilka lived and worked in a period which was especially fatal in the development of Ukrainian
children's literature and pedagogics. In spite of the many defenses and oppressions, the national pedagogics
asserted its views due to the work of its supporters: Kh. Alchevska, B. Hrinchenko and others. Often, the
enthusiasm of these selfless people has been overcome, it would have been impossible, to impose obstacles.
Olena Pchilka understood that the development of the Ukrainian language contributes to the evolution of the
Ukrainian children's literature; therefore, she fought against the prohibition of the Ukrainian language in schools.
Just in 1904, at the celebration of the 35th anniversary of the literary activity of I. S. Nechuy-Levytsky, after
finishing the celebration the participants of the evening, signed a resolution in which it was conceived that the
defense of the Ukrainian language deprives not only the Ukrainian intellectuals of the opportunity to express
their thoughts, but also takes away from the people the only means for the later world in their native language,
that is why in Ukrainian society is chasing darkness and ignorance.
The circle ''Literature'' or ''Pleiades of Young Ukrainian Letterateurs'' became an important stage in the
cultural life of Ukraine. Its activities are known since 1889. And again, among those who headed the circle, we
can see Olena Pchilka, M. Lysenko, M. Starytsky. ''Pleiades'' became the school for a new generation of the
Ukrainian ideas. The members of this educational and creative center were not only children of well-known
people such as Lesya Ukraninka, L. Starytska-Chernyakhivska, Mikhailo Obachniy (Kosach),
Gritsko Grigorenko (O. Sudovschikova). A. Avrakhov said: ''that was a branch of a new school of selfimprovement of the initiating young people, where about thirty ''Pleiadians'' were learned and they had expressed
themselves as creative persons'' [1; 7].
The leaders, full of experience and age, have never been attracted to the teaching of young people. They have
been equally involved in literary competitions and discussions. The young people were perceived as ''the flesh
from the flesh, the bone from our bones'' (Olena Pchilka). The circle existed as a great spiritual family, which
© Antypchuk N. V., 2019
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was aimed at the formation of a self-determined, national creative personality. The spiritual growth of each of
the members was the great deal of all, and the spiritual growth of the publicity became a constant achievement of
everyone. Olena Pchilka with her elder like-minded friends brought the young people to work, to a responsibility
for the future of the nation.
Thus, the Ukrainian wing of circle, which included Olena Pchilka, contributed to the spiritual uplift of the
Ukrainian people by means of encouraging the Ukrainian literary and artistic works of young talents. Olena
Pchilka gave the urgent need to the young writers, artists and painters. Collecting and learning national
Ukrainian creativity was those that were close to the heart of this woman.
The creative activity of the writer-patriots was directed at the educating of young Ukrainians. This activity is
still being underestimated in the context of nation-building construction of Ukraine. O. Kosach gave alive,
organic principles of the education, her creative pedagogics is based on the healthy codes of the national
morality, on the harmonious influence of the blessed Ukrainian nature, on the admission of a deep national
tradition, mythology [2: 54; 24].
Consequently, Olena Pchilka paid a lot of attention to the romantic element in the education: after all, she
thought that a dream in the wonder is the main idea. It is hard to argue that in this aspect, the literary classic can
serve as the most exact proof. O. P. Kosach used the classical literature in the education of some children. It gave
its effects: literary romantism exited the little readers and inspired them for interesting and creative games. Later,
as it was confirmed in the creative fate of Lesya Ukrainka, it could also turn into an incredible interest to the
world issues and inquiries in her own creativity [3: 83].
The writer opened the life-giving folk sources to the children, awakened the creative artifacts in the children
souls, stimulating creative imagination and fantasy. The evolution of the essence of the creative pedagogical
approach of Olena Pchilka is the romantic exaltation and the poetization of the children souls.
The problems of children's writing and children's reading were invariably actual for Olena Pchilka. Personal
pedagogical experience was transferred to the Ukrainian situation. This situation was needed for the working
hands and bright heads.
The understanding of O. Kosach's children reading can be traced back to many aspects of her creative
biography. The writer did not make such children's books, which were focused only on the passive perception of
reality. Frankly speaking, she did not congratulate the folk tone of the adults when they talked with children,
they replied to the different curiosities. These were the main ideas in all books for children of that time.
Olena Pchilka thought that interesting and useful book is the best present for a child. That is why she often
gave them for her children and the children of her friends as gifts. B. Komarov remembered the visiting of
O. Pchilka to Odesa well / He wrote that she always brought a book as a present: Nadson’s poetry, Dickens's
stories, Andersen's fairy-tales, her own collection and the first works of her children, Mykhaylo and Lesya.
But giving a book as a present was not a purpose for the writer. She was looking for something that will be
worth seeing for the little readers. Olena Pchilka had a certain pedagogical purpose when she was choosing
books for presents. For example, she wants to change children in a particular way or encourage them to think, to
illustrate, to compare, to the truth [5: 140].
Pedagogical lessons were learned by Olena Pchilka when she educated her own children. They served her in
future creation. She reached impressive effects in her work with children. ''An attention to spiritual education
provided great efficiency from children. They owed their mother by the love to literature, world history,
speaking foreign languages and development of talents. All children were occupied by doing literary translation
and writing artworks'' [4: 246].
Olena Pchilka was an experienced pedagogue and she thought that children should read works which were
full of scientific information about nature and the surrounding world. These persuasions were redefined in the
form of a separate column ''Lightness''. It existed for the period of the publication of the ''Young Ukraine''. The
author of this column (O. Pchilka) gave cognitive and scientific material in an available form. This material was
necessary for children to perceive the knowledge of the most logical of the environment. Thus, the young readers
could learn about the nature of the land and the different changes in its surface, about the sea, about volcanoes,
about the coral islands, about the air, the snow, the wind and about the life of animals and tropical plants.
Olena Pchilka thought that children's book should teach to think, to stimulate their own conclusions, to
formulate a worldview and the moral concealment of the younger generation. A personal writing of the works
was so necessary and relevant the actuality because there were not enough Ukrainian-language literature.
When Olena Pchilka was writing for children, she gave her works age features. She was the first who did it in
Ukrainian literature in the end of the XIX-the beginning of the XX centuries. The age and psychological features
were poorly distinguished in those days literature in Ukraine.
The creation for children of Olena Pchilka was so rich and varied. Poems, tales, drama works, folklore
recordings are covered with her. These works are largely deprived of formative didacticism. They are united by
the intention of an author to awaken children’s love to their native land, raise up the good moral feelings, and
learn to see beauty of the world. Most of the works for children were printed in the chapmark ''Young Ukraine''
(1908–1914), in the collection ''To Ukrainian Children'' (1881), in the collection ''Thoughts-Laces'' (1886) [13],
6
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in the magazines ''Zorya'', ''Dzvinok'' [12]. The part, mostly dramatic works, are preserved in manuscripts [7].
Nowadays the fuller edition of the children's works written by Olena Pchilka was published in 1991 [12].
Olena Pchilka was focused on children's pedagogics and literature and it was not by chance. The writer has
always said that the problem of childhood and education is urgent. In the essay ''Educational work'', she
convinces the need for a sacrificial work for children. ''Because children are dear treasure, they are our hope,
they are our young Ukraine. Whether the child will grow up as a friend or an enemy of Ukraine – it depends on
education'' [16]. The great pedagogical experience, the encouragement of the aesthetic sentiments of all children,
contributed to the success of writer’s poems among the small readers. The author of the poetry is well-versed, as
a mummy perceives the lyrical.
In childhood, the soul is opened to a different influence, life-affirmation. ''It is known that communication
with the written word directly depends on the language proficiency and literary techniques. Therefore, in the
early school age (the ''Cinderella’s age''), a child who, as a reader, still feels uncertain as a reader, needs not so
much her resemblance to the game object as a communicative intermediary'' says M. Slavova [17: 59].
The tasks of aesthetic education realized successfully in poetic creations about nature. Reading this stories,
the children become indifferent, believe in the eternity of nature, understand its relationship with a human
(''Spring Flowers'', ''To Children'', ''To Kids'', ''Vesna-krasna'', ''How quickly the summer passed'', ''Everything
changed ...'', etc.).
Olena Pchilka’s world of poetry carries a mighty series of humaneism, kindness and heartfeltness. Olena
Pchilka is able to raise children's feelings of love for each other, the need to help them in trouble, to save
themselves from danger (''Sister and brother'', ''Ditvora'', ''Ivasyk'', etc.).
Olena Pchilka has written many poems about family. She highly appreciated understanding and decency in
family relationships. Her poems teach to cherish the elderly, appreciate the care of the parents, take care of the
smaller ones (''Mother and Doughter'', ''Luli-Luli'', ''Cherries-Earrings'', ''Sister and Brother'', ''Neighbors'').
It is also necessary to recognize and original peculiarities of the writer, who speak the violent educational
orientation. For example, ''Snigur and Schyglyk'', ''A Butterfly'', ''A town mouse and a country mouse'', ''A Cat
and A Cook'' and others. These stories contain the wisdom of the nation, they proclaim that a human should not
be comforted by the grief of others, gaining life experience, condemning idleness and swearing.
Among the narrations, special attention is drawn to those in which Olena Pchilka shows the spiritual world of
a peasant child (''Na Khutori'', ''Sosonka'', ''A Boy and A Bear'', ''A Terrible Supper''). She expresses the deep
decency and sincereness of children from peasant families, emphasizing that even today, the hardest living
conditions cannot ruin honest and blessed feelings, reassured them from the elderly, from the nation. Also, the
author condemns heartlessness, insincerity in the attitude to children. The writer wants to help children to
perceive the concept of ''human dignity'' because in the conditions of the lack of spirituality the soul of people is
not always open to genuine compassion.
All plays of Olena Pchilka were written in the wonderful language. The patriotic content of these works were
amazing. For example, ''The Spring Morning of Taras'', ''The Fairy-Tale of Green Valley'', ''The Two
Enchantress'', ''The Happy Day of Tarasic Kravchenko'', ''The World of Peace'', ''Kobzar's children'' and others.
Only two of them were printed, while others were acting on the stage. They got a great success among young
spectators [8: 114–116].
The cult of the great national poet Kobzar was embodied in the children's drama works of Olena Pchilka.
Almost in all of them the name of Taras Shevchenko is remembered. Either the stories of his works were used or
played out, or characters were talking about the difficult life of the poet. So the writer wanted to bring the
children to the scarcity of an inspired and she would like that he would be the embodiment of the goodness of the
nation.
Nowadays the drama works of Olena Pchilka turn back into active circulation. The review was carried out by
the well-known literary critic P. Odarchenko. His opinion is that the drama works for children ''... saw the alive
story, the excellent language, the patriotic content and the moral motives. The peculiar nature of the plays does
not influence on their literary qualities'' [11: 68].
Let's pay attention on the typical hero of the children's works of Olena Pchilka. Firstly, it is a strong person
who lives in harmony with the natural morality and is able to tear himself in difficult situations. In the center of a
great number of her works we can see a man with an active lifestyle, purposeful, high-minded and subdivided
with patriotic feelings. It is stated that the author "transcends" in a child language the disturbing dilemmas of
reality, known to every person. Such a feature is devoted only to the good-quality children's literature [16: 36].
The writer appreciated a personality, individuality, a unique soul, and not an affiliation with the class or the
nation in person. It evidently testifies her poetic works, as well as those she had chosen for translation from other
languages (''The Prophet'', ''The Singing Singer'', ''Anchar'' by A. Pushkin, ''Mtsyri'' by M. Lermontov, ''The
Singer'' by V. Syrokomli, etc.).
The works of this direction could enter into the reader-book that the writer was preparing, but later they
appeared as a separate book under the name 'Ukrainian Children' (1881). Considering on the fact that school
education in Ukraine and publishing books were forbidden in our native language at that time Olena Pchilka
7
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decided not to wait and give to Ukrainian children a nourishment for heart and mind in our native language.
Thus in the educational system of the growing generation, Olena Pchilka gave a vivid notion to the content
and direction of the works that were adapted for the children's literature. The writer said that the book should
give the children material for the lateness of reality, to develop their attention, the positive features of the
character, and, at the same time, to respond to their appetites and interests. She was able to catch and build the
elements of the child's subculture.
The analysis of the practical experience of Olena Pchilka (''maternity school'' [6]) suggests that she was a
person with certain pedagogical principles. She suggested that the education of children is not only a personal
business of the parents, but also the duty of society.
A special role in the education belongs to the mother [9: 50]. She should always see a personality in the
childish minds, processions, reconciliations, affections, needs; to educate children in the humane traditions of
native pedagogics, to instill love to their native history, culture, language, to form a high national selfconsciousness; to establish a solid foundation of knowledge, skills, and moral values.
Maternity school of Olena Pchilka corresponds to all these requirements. Due to the pedagogical talent of the
mother, the mental, moral, human, patriotic, labor, aesthetic education was carried out in the family. Olga
Kosach was able to complete the educational process with the national spirit, to combine European culture with
Ukrainian mentality, to awaken and establish in their children a sense of humanity. So, she was one of those
who, at the practical level, uncovered the foundations of the Ukrainian Maternity school, family education [9].
Olena Pchilka wanted overcome the defense and accelerate the introduction of the fundamentals of education
in our native language. She was aware that it is impossible to carry out the process of education without
formation of a cultural, intellectual language, a higher, more advanced form. Throughout all writer’s life, she
contributed to the development of the Ukrainian literary language and the elevation of its intellectual level.
Throughout the life of Olena Pchilka, the young people were saddened by enthusiasm and haughty patriotism
of the writer. P. Odarchenko, who had to tear down the writer's gracious influence, wrote: ''Her strong nature, her
great patriotism, her ability to persuade influenced with a great force on young people'' [10: 68].
The literary work of Olena Pchilka for children testifies how a talented and delicately she was able to enter a
miracle of child survivors. Her works were written for different age and psychological peculiarity of children.
The outstanding qualities of her childhood art are obvious today, which gives her all the bases for returning to
Ukrainian reader [4: 246].
O. P. Kosach is a good friend of children, as well as a editor, a translator and an organizer of literature for
children. The novelty of her creative activity was manifested, for example, in the conceptualization of the child's
view of the child as a victim of the conflict between a person and society, a part and paranormal of the persistent
human rights, the vivid conditions of work and life, and constant misery and constraint.
On the other hand, the penetrating view of the writer is directed on the child psychology. In the Ukrainian
literature appeared a lot of arts, in the center of which we can see little heroes. In this regard, the literature for
children organically represents the democratical tendencies of our writers.
The creative activity of Olena Pchilka, directed at the river of the children's book, became the organic part of
her cultural and educational program. "The creative way of Olena Pchilka convincingly testifies that only when
the artist gives her talent for serving to the nation, her talent is growing. Creativity of Olena Pchilka played a
vital role in the national liberation struggle of Ukrainian people'', – is said in the modern history of the literature
of the nineteenth century [4: 285].
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Антипчук Н. В. Цілительне джерело дитячої літератури.
У стaттi розкрито великий i рiзностороннiй вклaд укрaїнської письменницi Олени Пчiлки в iсторiю
розвитку дитячої лiтерaтури й укрaїномовної освiти. Її невтомнa дiяльнiсть – це цiлa епохa у розвитку
тa збaгaченнi укрaїнської iсторiї тa журнaлiстики. Aле ще бiльш вaжливу роль вонa зiгрaлa як
оргaнiзaтор i видaвець дитячої лiтерaтури нa Укрaїнi в умовaх переломного перiоду кiнця ХIХ – почaтку
ХХ столiття. Вонa булa цiлим лiтерaтурним iнститутом в однiй особi, невичерпним джерелом, яке
щедро всiх зцiляло тa нaдихaло. Зa умов, коли нaцiонaльнa культурa гостро потребувaлa рук i умiв, Оленa
Пчiлкa вiдiгрaлa унiкaльну роль, сaмовiддaно прaцюючи тa мобiлiзуючи iнших до творчої прaцi нa нивi
рiдного словa, яке прививaло любов до iсторiї рiдного крaю, трaдицiй тa його звичaїв. Письменниця
своїм життєвим приклaдом нaдихaлa рiдних дiтей до нaродного джерелa, до бaжaння служити
нaцiонaльнiй культурi. Нa приклaдi влaсної родини письменниця розвинулa i зaстосувaлa тi iдейновиховнi принципи, якi, нa її переконaння, слiд було поклaсти в основу виховaння укрaїнської молодi.
Ключовi словa: столiття, дитячa лiтерaтурa, мaйбутнє, перiод, нaцiонaльне виховaння, iсторiя, дитячa
п'єсa, переклaди, нaцiонaльний фольклор тa мiфологiя, епохa, рiк, нaрод.
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Антипчук Н. В. Целительный источник детской литературы.
В статье раскрыта разносторонняя деятельность писательницы Елены Пчилки, ее большой вклад в
развитие детской литературы, украинского отечественного образования. Она сыграла важную роль как
организатор, издатель детской литературы на Украине в условиях переломного периода конца ХІХ –
начала ХХ веков. Она была целым литературным институтом в одной личности, неисчерпаемым
источником, который щедро всех исцелял и воодушевлял. В условиях, когда национальная культура остро
нуждалась в образовании, Елена Пчилка сыграла уникальную роль, мобилизуя все силы для творческого
развития родного слова. На примере собственной семьи писательница развила и применила те идейновоспитательные принципы, которые, по ее убеждению, необходимо было положить в основу воспитания
украинской молодежи. Елена Пчилка была автором большого количества стихов, рассказов, драм,
переводов для детей. Проблемы детства и национально-патриотического воспитания занимали особенное
место в творческой деятельности писательницы. Она сделала исключительно много для того, чтобы
привести в реальность программу национального воспитания детей. Несмотря на запрет Российской
империей обучения и воспитания на украинском языке, Елена Пчилка создала хорошую базу для обучения
украинских детей в духе национального патриотизма.
Ключевые слова: образование, рассказ, стихотворение, детская литература, будущее, национальное
образование, национальный фольклор и мифология, эпоха, народ.
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TERTIUM COMPARATIONIS IN MODERN CONTRASTIVE LINGUISTICS (REVISING
APPROACHES TO TEACHING)
The article focuses on the main debatable issues in the field of cross-cultural language studies. The place of
modern Contrastive Linguistics among related disciplines such as Comparative-Historic Linguistics, Areal
Linguistics, Typological Linguistics is described. The scheme providing the subdivisions of Comparative
Linguistics (according to prof. Nadiya Andreichuk), showing the place of modern Contrastive Linguistics and
taking into account synchronic and diachronic as well as theoretical and applied aspects of contrastive
language studies, is presented. There are highlighted periods of development of contrastive studies that
influenced the principles and terminology apparatus, worked out in theoretical and applied contrastive studies.
Briefly the periods of early contrastive studies as well as the traditional period of contrastive ideas development
(the end of 19th century until after World War II) are mentioned. More attention is paid to pedagogically
oriented contrastive studies during the Classical period of CL development (1945–1965) up to modern period in
the history of CL, especially in Ukraine. Some of the main theoretical reasonings applied by Ukrainian
researchers (among them Yu. O. Zhluktenko, M. P. Kocherhan, I. V. Korunets, A. E. Levytsky, N. I. Andreichuk)
in published by them teaching manuals and textbooks are described, which create the necessary didactic
background for acquiring both theoretical and methodological foundations on which modern Contrastive
Linguistics is grounded. Approaches towards understanding and appropriate usage of tertium comparationis as
a common platform for comparison are discussed, which enables a correct analysis of the research object in
order to reveal its common and distinctive features in contrasted languages.
Key words: contrastive linguistics, contrastive analysis, platform for comparison, tetium comparationis,
comparability criterion, equivalence.
''One of the reasons why contrastive studies continue to perform the role of the Cinderella of linguistics is the
fact that its most fundamental concept tertium comparationis remains as hazy as ever''.
(Tomasz P. Krzeszowski ''Contrasting Languages. The Scope of Contrastive Linguistics'', 1990 [1: 15])
Introduction. Modern Contrastive Linguistics (CL) enlarges the sphere of its usage which is connected
with the growing role of cross-cultural communication in all its manifestations. To provide a better
efficiency of teaching foreign languages alongside with the theory and practice of translation higher
educational establishments develop specialized courses of contrastive language studies aimed at
familiarizing of future professionals in the spheres of translation, cross-cultural communication, applied
linguistics with fundamentals of contrastive analysis and its application to the research of lexical,
grammatical, stylistic, pragmatic etc. peculiarities of lingual objects.
Teaching disciplines belonging to the contrastive cycle (especially lexicology, grammar and stylistics)
should be naturally provided with the appropriate methodological materials as well as teaching manuals and
textbooks. Thus, highlighting the present stage of this process causes the topicality of this research. Its aim
being to reveal alongside the theoretical issues of modern contrastive language studies which are still
disputable from researcher to researcher. These main issues to be discussed and exemplified are: 1) the
place of CL among other disciplines dealing with ideas of languages contrast and comparison; 2) the
methodological basis of research, in particular the correct application and understanding of the nature of
''tertium comparationis'' notion.
Problem Setting. Every human language can be characterized by three types of features: universal,
typological and individual found only in this particular language. The mentioned features can be revealed
only by means of employing contrasting or comparison. Comparison or contrasting as a method is not a
new one and is used by a number of linguistic disciplines, namely: areal linguistics, studying languages of a
particular geographic area despite their genetic relations and with respect to their mutual influence of one
language upon another; comparative-historic linguistics, revealing the genetic kinship of languages from
the diachronic point of view; typological linguistics, comparing similarities and differences within
languages as well as classifying and referring languages accordingly to certain types; and, finally,
contrastive linguistics (CL). CL, as a matter of fact, is still searching for its place within the system of
linguistic disciplines and its belonging either to special or general linguistics, diachronic or synchronic one
© Karamysheva I. D., 2019
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continues to be the source of debates among researchers. Therefore, it seems expedient to clarify
intersections and relations of CL with the above mentioned linguistic disciplines before defining its status.
The correlation between CL and comparative-historic linguistics lies in comparison of languages. Still the
aim of such comparison is different. Similarly, areal linguistics, unlike CL, has as its task to define the
areas of language interaction, to characterize the territorial division of language peculiarities, to research
the processes of language convergence that is to give the territorial characteristics of language peculiarities
dealing with the idea of comparison as well. Contrasting and comparison are employed by both contrastive
typology and contrastive linguistics [2: 15–16]. Therefore, it is worth considering some of the stages of CL
development accompanied by appearance of research works, highlighting major advances of certain
theoretical achievements in this sphere, to try and see the clear-cut difference between the mentioned
disciplines [3: 30–31].
Analysis Procedure. CL (confrontative and comparative linguistics are often used as synonymic terms)
as a language discipline, as it is traditionally believed, grew out of studies aimed at typological
classification of languages in the middle of the 20th century and has been continuously developing since
50-ies of the 20th century. But as the outstanding representative of the Polish school of CL Thomash
Krzeszowski considers it is probable that comparisons of languages for pedagogical purposes go to the very
beginning of foreign language teaching whereas systematic written records of such procedures go back to at
least the 15th century [4; 5: 49]. Further it is worth differentiating the so called traditional period of
contrastive ideas development (the end of 19th century until after World War II), enriched by the ideas of
Benjamin Lee Whorf and the Prague Linguistic Circle [5: 48]. It was the American linguist Benjamin Lee
Whorf (1897–1941) who initiated classical contrastive studies and in his article ''Language and Logic'' (first
published in 1941) used the term contrastive linguistics for denoting a comparative study which focuses
on linguistic differences. Moreover, B. L. Whorf distinguished between comparative and contrastive
linguistics. The linguist stated that contrastive linguistics is ''of even greater importance for the future
technology of thought'' and he defines it as a discipline which ''plots the outstanding differences among
tongues – in grammar, logic, and general analysis of experience'' [6; 5: 53]. Vilěm Mathesius, the founder
of the Prague Linguistic Circle, saw as a ground for comparative analysis largely the study of the ways in
which ''common grammatical functions are expressed. Such a functional approach to contrastive research
provides objectivity of the highest possible degree while dealing with language research. The
communicative needs can be seen as largely identical in the communities using languages under
comparison, thus we can treat them as a safe background against which the characteristic differences of the
compared languages will clearly stand out [5: 60]. Nevertheless, it has to be stated that research works of
Ukrainian and Russian philologists (the end of the 19th – the beg. of the 20th centuries) can also be viewed
as worthy samples of contrastive language studies, though, of course, being closer to typological studies.
Here, first of all, the works by O. O. Potebnya, Boduen de Courtene, L.V. Shcherba should be mentioned.
The Classical period of CL development (1945–1965) is marked by pedagogically-oriented contrastive
studies which began after the II World War with the increasing interest to teaching foreign languages in the
USA [5: 101]. At those times huge funds were granted to cross-linguistic research, grounded on
comparison, yielding valuable results for the methodology of foreign language teaching (in the USA in
particular). Such initiatives followed the statement of Charles C. Fries who declared that: ''the most
efficient materials are those that are based upon a scientific description of the language to be learned,
carefully compared with a parallel description of the native language of the learner'' [7: 9]. Nevertheless,
the classical period of CL development is associated largely with the name of his pupil Robert Lado who in
1957 published his work ''Linguistics across Cultures'' [8]. Quite often it is Robert Lados book that is
considered to be the initial point of modern applied contrastive linguistics as it is understood both in
American and European traditions. Establishing of CL as a separate discipline in the realm of comparative
studies of languages was caused by holding conferences dedicated to contrastive cross-language studies
(the first one was initiated in George-town, the USA, in 1968). Since the year 1972 CL topical issues were
included into programs of numerous international linguistic congresses [3: 34].
The term contrastive linguistics, being used to refer to language acquisition, changed later in a
tradition of foreign schools to contrastive analysis (CA). CA, in its simplest variant, was grounded on the
belief that the study of similarities and differences alone could be applied to solve the problem of learning
difficulties’ prediction. In case two languages were similar, positive transfer would occur; if they were
different, negative transfer, or interference, would be witnessed. Quantity statistics shows that the biggest
part of research works of this period is devoted to contrastive grammar (including word formation), the
smaller number is devoted to contrastive phonology, and yet smaller number – to researches in contrastive
lexicology.
CL of the second half of the 20th century, especially contrastive grammar research, was enriched by
works of one more outstanding scholar – Ukrainian linguist Yuriy Oleksiyovych Zhluktenko (1915–1990)
Here the study manual ''A Comparative Grammar of English and Ukrainian Languages'' (published in 1960)
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[9] is to be mentioned in the first place. He is also the author of many theoretical ideas within the CL field
[10; 11; 12] and the co-author of a series of contrastive analysis works of English, German, Russian and
Ukrainian languages, e.g. [13]. Yu. O. Zhluktenko can rightly be considered the initiator of CL
development in Ukrainian linguistics.
Modern period in Ukrainian contrastive language studies is truly marked by such an important work,
presenting the contrastive typological research, as ''Contrastive Typology of the English and Ukrainian
languages'' by the prominent Ukrainian linguist Ilko Vakulovych Korunets’ (published in 2003) [14]. Since
a lot of works, dealing with language comparison and contrasting, tend to be typologically oriented, it is
apparent that the position of CL among other adjacent linguistic disciplines still needs to be précised.
Another outstanding Ukrainian scholar Mykhaylo Petrovych Kocherhan also regards this issue worth
paying attention to and presents his understanding of CL (considering ''confrontative linguistics'' as a
synonymic term) as a branch of linguistics studying two or more languages irrespective of their kinship
with the aim of revealing their similarities and differences on all levels of the language structure
(phonological, morphological, syntactic, lexical-semantic). It should be noticed that in his definition the
researcher uses the following Ukrainian terms: зіставне мовознавство (контрастивна лінгвістика,
конфронтативна лінгвістика) [2: 9]. His textbook ''Fundamentals of Contrastive Linguistics'' (''Основи
зіставного мовознавства'') published in 2006 [2] highlights such issues of CL as: problems of generally
theoretical character; contrastive phonetics and phonology; contrastive derivatology and grammar;
contrastive lexicology and phraseology.
Professor A. E. Levytsky, another prominent linguist, in his recently published ''Comparative Grammar
of English and Ukrainian languages'' (2008) understands the object of Comparative Linguistics as a
comparison of two or more language systems at the synchronic stage. Moreover, the overall target of
Comparative Linguistics, according to researcher (preferring the term ''Comparative Linguistics'' to
''Contrastive Linguistics''), is to define the most vital convergences and divergences in the languages of the
world, with the aim of their classification, systematization and, as a result, developing recommendations for
mastering a language in the process of its acquisition [15: 8–9].
Contrastive research is largely connected with the synchronic aspect of language study though some
scholars believe that languages sometimes should be contrasted in diachrony, complementing the
synchronic approach for particular research needs. Concerning the subject matter and tasks of CL there can
be distinguished two points of view: one treats this discipline as a ''purely'' linguistic theory, tightly
connected with typology (K. James) [16], the other points to the narrow practical application of contrastive
researches, targeted to serve the needs of foreign languages study (G. Nickel) [17]. Foreign linguistics
considers CL as a merely auxiliary discipline, serving the needs of the methodology of language teaching
(W. Nemser) [18]. As a second rate or auxiliary one CL is also considered by those scholars who see the
main objective of CL in revealing cross-cultural language similarities and differences as a further basis for
typological generalizations. Such an approach diminishes CL status and limits its tasks, attaching a merely
practical character to it. Studying this problem M. P. Kocherhan agrees in his conclusions with the scholar
K. James who claims that CL includes features of both purely theoretical and practical or applied
linguistics [2; 16]. The synchronic-comparative method or contrastive / confrontative method
(M.P. Kocherhan considers these terms as synonyms in Ukrainian: контрастивний аналіз, синхроннопорівняльний метод, or конфронтативний, зіставний, зіставно-типологічний аналіз etc.) gives the
possibility to single out CL as a separate linguistic branch. M. P. Kocherhan also believes that CL should
embrace both theoretical and practical tasks (consider in more details [2: 14]).
The dispute concerning the place of CL among adjacent disciplines, as well as the usage of appropriate
terminology, seems to be solved in the work presented by Ukrainian professor Nadiya Ivanivna Andreichuk
(''Contrastive Linguistics'', Lviv, 2015). Nadiya Andreychuk is professor of Hryhoriy Kochur Department
of Translation Studies and Contrastive Linguistics of Lviv National Ivan Franko University who in her time
established the department of Applied Linguistics at Lviv Polytechnic National University, introducing into
the study curriculum the block of contrastive disciplines, namely: Contrastive Lexicology, Contrastive
Grammar, and Contrastive Stylistics of English and Ukrainian languages. Thus, her manual ''Contrastive
Linguistics'' reflects the results of her theoretical and practical achievements, aptly leveraging the
theoretical and practically-oriented nature of modern Contrastive Linguistics. Nadiya Andreichuk
differentiates the terms ''comparative'' and ''contrastive'' linguistics and believes that ''today comparative
linguistics is a ramified field of research (Fig.1) with lots of subdivisions [5: 20–21]:
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Figure 1. Subdivisions of Comparative Linguistics (according to prof. Nadiya Andreichuk)
Her understanding of CL is the following: ''Contrastive linguistics is a particular linguistic enterprise within
the field of descriptive synchronic comparative linguistics aimed at producing description of one language from
the perspective of another and concerned with in depth analysis of similarities and contrasts that hold between
them'' [5: 34].
It is quite natural that CL uses the methods of its own. The main one is the method of contrastive analysis
(CA) directed, first of all, towards revealing differences between two or larger number of languages (the unique
features) though it does not neglect similar features of contrasted languages. The effectiveness of CA usage
depends on what is contrasted and how it is contrasted. The researcher R. Shternemann [19] differentiates
between one-sided and two-sided (many-sided) CA directions. One-sided approach carries out the crosslanguage comparison in the direction ''the initial language or the source language – the target language''. The
two-sided (or many-sided) approach chooses as the basis for comparison the ''third member'' (tertium
comparationis) – a certain extra-linguistic notion, a phenomenon which is not found in any of contrasted
languages but is formed by a meta-language by means of deduction. Therefore we research the ways and means
by which it is expressed in languages being contrasted. According to M. P. Kocherhan both approaches have
their advantages and disadvantages and the differentiation between one-sided and two-sided approaches reminds
the difference between semasiologic (lingual objects are considered from the form to their content) and
onomasiologic (lingual objects are studied in the direction from the content to their form) approaches [2: 80–81].
The effectiveness of contrastive analysis, as M. P. Kocherhan further argues, is connected with a correctly
chosen etalon (also the common denominator, the basis for comparison,) which helps to define the way a certain
characteristic feature is expressed or manifested. Therefore, it is believed by many researchers that for this
purpose a special meta-language should be used. Meta-language, as a rule, embodies a certain ideal language
system, being applied as an instrument for comparison of real language systems. Tertium comparationis (''третій
член порівняння'', ''мова-еталон'' or ''основа зіставлення'') is often used as a synonymic term in the meaning
of ''language-etalon''. The mentioned terms are wider since they embrace not only a natural or an artificially
created language, but also more concrete, narrower objects as a basis for comparison. These can be, for instance,
some notional categories (definiteness, modality, causality, possessivity, predicativity, etc.). Quite often and not
quite accurately they are termed as ''language-etalon'' whereas in reality they are merely the platform for
comparison, the third member, the notion on the basis of which one can observe the way they are expressed in
contrasted languages. The terms ''basis for comparison'' or ''tertium comparationis'' should be preferable in such
cases. Examples of tertium comparationis in language contrasting can be the following: any specific concepts
(using the notions of modern cognitive linguistics); propositions (regarded by traditional semantics as invariants
common for all the members of modal and communicative paradigms of sentences as well as their derivative
constructions); models of coherent texts or communicative situations; social, gender, age, as well as situational
correlation of a communicative act participants, taking into account ethnic-cultural peculiarities of contrasted
languages. Consequently, one can use various means as a basis for comparison: a symbolic language, consisting
of general artificial rules or a specifically constructed artificial language; a certain language with a welldeveloped system; a certain system; some linguistic (semantic, grammatical, etc.) category; any differential
characteristics; a certain semantic field; a certain grammatical rule; phonetic, morphological, syntactic and other
types of models; a certain method; a typological category; an interlingua by translation, etc. [2: 84–85].
Proceeding with the idea of laying the basis for the correct contrastive analysis in the teaching process we
totally agree with the idea grounded by N. I. Andreichuk that ''comparability criterion is one of the key concepts
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and has to be established prior to any analysis'' [5: 195]. The linguist dealing with CA is expected to answer
questions: what lingual objects can be compared in the chosen for research languages and what the aspects of
comparison are. Therefore, N. I. Andreichuk proposes to use three approaches in theoretical contrastive studies:
1) small systems of lingual features of a lingual object are contrasted;
2) semantic, syntactic, word-formation, rhetoric and other fields are compared;
3) preferences in choosing different aspects underlying processes of lingual objects’ creating [5: 195].
Different tertia comparationis can be applied within these approaches (Fig. 2.):

Figure 2. Tertia comparationis applied within three main approaches in contrastive studies (by prof.
Nadiya Andreichuk).
There are three main approaches that are traditionally distinguished while dealing with the problem of
comparability, as N. I. Andreichuk further argues. Originally, researchers tried to establish it either at the
semantic (the first approach) or formal / grammatical level (the second approach). The third approach of
establishing comparability criterion implies determining the relations of equivalence, similarity and difference in
the languages compared. The notion of equivalence was formerly borrowed from theory of translation and it
comprised the concept of translation equivalence. Equivalence in contrastive studies, more specifically,
presupposes that there is some universal feature, an overall platform of reference, tertium comparationis, which
enables the comparison to be carried out [5: 196]. The researcher dealing with languages’ contrasting should be
interested in the factual realization of this universal feature in languages being studied. Andrew Chesterman,
expert in Translation Studies, believes that tertium comparationis, allowing the comparison to be performed, is,
in other words, a background of samness, and the sine qua non (an essential or indispensable element, condition
or ingredient) for any justifiable systematic study of contrasts [20: 163]. Consequently, the main question to be
answered by a researcher is: which categories can be used to compare languages.
Sample of Contrastive Analysis Application. It seems expedient to show the application of tertium
comparationis by using some concrete examples. It is necessary to show to students that the choice of tertium
comparationis is predetermined by the nature of object studied as well as the aim of our research. If, for
example, the object is the noun, and the main objective is to establish similar and different features of it as a part
of speech, then tertia comparationis are the ahead predetermined scope of features which can characterize this
part of speech.
In the textbook ''Contrastive Grammar of English and Ukrainian Languages'', 3rd revised edition, Lviv, 2017
[3] (1st edition 2008, 2nd revised edition 2012) the scope of features, comprising the notion of ''a part of speech'',
are used a basis or platform for providing contrastive grammatical analysis of parts of speech in both mentioned
languages.
A part of speech is a class of lexemes characterized by:
1) its lexico-grammatical meaning,
2) its lexico-grammatical morphemes (stem-building elements),
3) its grammatical categories or its paradigms,
4) its combinability, and 5) its functions in a sentence [3: 51].
Therefore, it is worth presenting the contrastive analysis of noun as a part of speech using five features
mentioned above used as tertia comparationis.
Noun as a part of speech in English and Ukrainian languages contains the following features:
1. The lexico-grammatical meaning that of ''substantivity'' which is similar in both languages.
2. Typical stem-building morphemes.
In the English language: program-ist, teach-er, friend-ship, develop-ment, etc.
The Ukrainian noun possesses a much greater variety of lexico-grammatical morphemes in comparison with
its English counterpart. The peculiarity of Ukrainian is also the wealth of ''subjective appraisal'' (diminutive)
suffixes, as in хлопчатко, котик, моріжечок, etc. According to I.V. Korunets’, the number of diminutive only
noun forming suffixes is as many as 53 which goes in no comparison with the English 14 suffixes [14: 149].
Totally missing in English but existing in Ukrainian are augmentative suffuixes, for example: -ил (барило), -ищ
(дубище), -ук / -юк ( зміюка), -уг / -юг (злодюга), -ан / -ань(здоровань), -яр (носяра), etc. [14: 198–199].
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3. Grammatical categories of number and case in the English language.
The Ukrainian language possesses the category of gender, apart from the mentioned ones, which is
absent in English. Ukrainian category of gender can be regarded as lexico-grammatical one since not only
grammatical features but also the semantic ones (that is a division according to sex, age) are taken into
consideration: син – дочка. Besides in Ukrainian we have nouns of the so called common case (спільний
рід – трудяга, нечепура, плакса) which belong either to masculine or to feminine gender depending on
the context.
Though both contrasted languages contain categories of number and case their opposemes, especially those
of the category of case, differ considerably. In both languages different case grammemes are used in different
functions. Ukrainian nominative case grammeme can be the subject, whereas an accusative case grammeme can
be a direct object and only a nominative or an instrumental case grammemes are used in the function of
predicative. English possessive case grammemes are used almost exclusively as attributes whereas common case
grammemes perform functions of practically any part of a sentence.
4. Typical combinability. The English noun has left-hand combinability with articles, prepositions, adjectives,
possessive pronouns (besides demonstrative pronouns, some indefinite and negative pronouns), other nouns, etc.; and
right-hand connections with nouns (the so-called noun clusters), verbs.
Typical combinability of Ukrainian nouns differs. Their left-hand connections are with prepositions,
adjectives, possessive pronouns (also demonstrative pronouns, some indefinite and negative pronouns). The
Ukrainian noun does not form noun-clusters abounding in English and the right-hand connections of the
Ukrainian noun are uniquely with verbs.
5. Typical syntactic function. The English noun performs the role of a subject, an object, a complement or a
predicative, less frequently attribute or other parts of a sentence. Typical syntactic functions of the Ukrainian
noun are largely similar apart from the fact that the Ukrainian noun does not function as an attribute. For a
detailed contrastive analysis with the application of feature based tertium comparationis approach
consider [3: 60–63].
Conclusions and Perspectives. Summarizing the presented views on the usage of tertium comparationis it is
worth remembering the view initially suggested by Tomasz P. Krzeszowski that this fundamental concept
continues to be misunderstood and underused in cross-language research. Present day contrastive studies
comprise various platforms of inter-linguistic reference, predetermined by specific linguistic models which they
apply and specific levels of analyses which they embrace. Different tertia comparationis are used and should be
used for comparisons in phonology, lexicology and syntax and only in few of these studies they are explained
explicitly enough.
To elucidate some disputable issues regarding the usage of tertium comparationis we consider worthy to
apply the theoretical reasoning, suggested by professor Nadiya Andreichuk, that tertium comparationis should
be viewed as an overall platform of reference which enables the comparison to be performed. It should be
considered as a background of sameness and the sine qua non for any valid, understandable as well as systematic
research of contrasts to be presented for their further study and application for various purposes (theoretical,
practical, didactic, methodological etc.). While comparing and contrasting we should precede with the basic
assumption that the objects to be compared have something in common, against which differences can be
determined. The same objects turn out to be either similar or different depending on tertium comparationis or the
platform of reference we apply.
Looking for possible tertia comparationis one should not limit oneself to only two largely discussed in
theory types: formal correspondence and semantic equivalence. Two mentioned types of tertium
comparationis are not the only ones that should be used in practice. Semantic equivalence and formal
correspondence can be employed as tertia comparationis for specific types of contrastive studies (lexical
and syntactic in particular). Contrastive studies based exclusively either on formal correspondence or those
based on semantic equivalence are not free from difficulties. Formal similarity alone cannot serve as a
tertium comparationis without being supported by semantic equivalence. Furthermore, comparison
grounded on the formal criterion alone is not substantial, incomplete and in many cases can be misleading.
The substantiated choice of tertium comparationis helps to reveal the determining similarities and
differences in the phenomena compared. Consequently various types of contrastive research patterns can be
singled out, depending on the tertium comparationis chosen and the kind of equivalence used. Other
/ different types of contrastive studies such as phonological, pragmatic or quantitative should be based on
other/different tertia comparationis which can be considered as a perspective research direction in modern
Contrastive Linguistics.
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Карамышева И. Д. Tertium Comparationis в современной контрастивной лингвистике (пересмотр
подходов к обучению).
В статье отражены основные дискуссионные моменты в области кросс-культурных языковых
исследований. Определяется место современной контрастивной лингвистики среди смежных
дисциплин. Представлены периоды развития контрастивистики, которые влияли на принципы и
терминологический аппарат, выработанные в теоретических и прикладных сопоставительных
студиях. Описаны подходы, применяемые украинскими авторами имеющихся современных учебных
пособий, которые создают необходимый дидактический фон для усвоения теоретикометодологических основ, на которых зиждется современная контрастивная лингвистика.
Дискутируются подходы к пониманию и корректному применению tertium comparationis как общей
платформы для сравнения, что дает возможность корректного анализа объекта исследования с целью
выявления его общих и отличительных признаков в сопоставляемых языках.
Ключевые слова: контрастивная лингвистика, контрастивний анализ, платформа для сравнения, tetium
comparationis, критерий для сравнения, эквивалентность.
Карамишева І. Д. Tertium Comparationis в сучасній контрастивній лінгвістиці (перегляд підходів до
викладання).
У статті висвітлено основні дискусійні моменти у царині крос-культурних мовних досліджень.
Окреслюється місце сучасної контрастивної лінгвістики серед суміжних дисциплін. Представлені
періоди розвитку контрастивних учень, які впливали на термінологічний апарат та принципи,
випрацювані у теоретичних та прикладних контрастивних студіях. Описано підходи, застосовані
українськими авторами сучасних посібників, які створюють необхідне дидактичне тло для розуміння
теоретико-методологічних основ, на яких ґрунтується сучасна контрастивна лінгвістика.
Дискутуються підходи до розуміння та коректного застосування tertium comparationis як спільної
платформи для порівняння, що уможливлює коректний аналіз об'єкту дослідження з метою виявлення
його спільних та відмінних ознак у зіставлювальних мовах.
Ключові слова: контрастивна лінгвістика, контрастивний аналіз, платформа для зіставлення, tetium
comparationis, критерій для порівняння / зіставлення, еквівалентність.
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THE CORRELATION OF EVALUATIVE AND EMOTIONAL COMPONENTS IN THE SEMANTICS
OF "SETTLEMENT" NOMINATIONS
Our investigation is focused on the correlation of evaluative and emotional components in the semantics of
tourism advertising discourse. A complex analysis including definitional, componential, discourse and corpus
ones is elaborated to study the semantic structure of the tourism advertising discourse.
Scholars of different schools I. Ling (2008), R. W. Hallett (2010), C. Thurlow (2010), A. Jaworski (2010),
H. I. Panchenko (2011), L. D. Bozhko (2012), L. Y. Hovorunova (2013), N. V. Filatova (2014),
V. V. Mykhailenko (2015) focus on various issues of tourism advertising discourse. TAD is a special type of
discourse where verbal and nonverbal means aimed at persuading clients to buy the tourism products and
services.
The objective of our investigation is to define the role of the evaluation component in the lexical meaning of
place names functioning settlement" nominations in the TAD printed matters, for instance, advertisements,
brochures, commercials, etc.
To attract clients' attention, to convince them to choose the very company the use of and to praise them of their
right choice can be achieved by the intensifiers. Intensifiers viewed as semantically insignificant words where
emotional meaning dominates over semantic one. Lexical intensifiers are focused on the strengthening of the
meaning of the lexeme they combine with in discourse and partly lose own semantic meaning.
The discourse register causes a shift of the meaning component in the lexical meaning of "settlement"
nominations: original negative  neutral in the geographical discourse  positive in the TAD.
Key words: intensifiers, oikonym, evaluative component, semantic structure, semantic meaning, tourism
advertising discourse.
Introduction. When the lexeme is used to name the place it acquires a geographical name (toponym), and all
toponymic features to become a distinctive marker of the geographical object it names (river, forest, town,
village, town, etc.).
The topicality of the present research is motivated by the necessity to reveal the shifts in the lexical meaning
in the process of the transition from a general name to a toponymic one in non-professional and professionaloriented discourse registers. The problem of neutralizing the pejorative component in the semantics of oikonyms
in the tourism advertising discourse (hereinafter TAD) has not been systematically analysed yet. Our attention is
drawn to the issue of neutralizing the pejorative component of oikonym in the geographical discourse and
actualizing the positive emotional components in the place name semantics when used in TAD.
The paradigm of methods for investigation includes definitional and componential analyses to reveal the
semantic structure of the "settlement" nominations; etymological – to study of the origin of place names and
evolution of their form and meaning in the English language; distributional analysis – to study the interrelations
of oikonyms and intensifiers in the sentence pattern; discourse-analysis to prove our hypotheses that TAD
neutralizes pejorative components, actualizes emotional component, and reveals a semantic shift in the oikonym
lexical meaning; corpus-analysis helps to make comparisons at a large scale, reveal covert components in
oikonym lexical meaning and study the shifts of perception of the place name by recipients due to the discourse
registers: "exterior form" – "neutral" oikonym – "semantically positive" place name.
The data for the investigation is retrieved from the etymological dictionary [1], "Dictionary of British Place
Names" by A. D. Mills [2].
Discussion. Oikonyms form a significant subsystem in the English vocabulary and present a branch of
toponymy (place name) in the system of onomastics. Onomastics is a branch of linguistics that studies the
personal names, cf.: onomastics (Greek onomasia "name") is the science of process of naming, otherwise it is
called the theory of nomination. Onomastics as a branch of semantics studies the etymology of institutionalized
("proper") names, such as the names of people ("anthroponymy" or "anthroponomastics") and places
("toponymy" or "toponomastics"); also called onomatology. In a looser usage, "onomastics" is used for personal
names and "toponymy" for place names.
Toponym comes from Greek topos "place" and -onym "name". And toponymy is the "study of place names"
is from 1876 [1].
Toponymy, taxonomic study of place-names, based on etymological, historical, and geographical
information. A place-name is a word or words used to indicate, denote, or identify a geographic locality such as
© Kolisnychenko T. V., 2019
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a town, river, or mountain. Toponymy divides place-names into two broad categories: habitation names and
feature names. A habitation name denotes a locality that is peopled or inhabited, such as a homestead, village, or
town, and usually dates from the locality's inception. Feature names refer to natural or physical features of the
landscape and are subdivided into hydronyms (water features), oronyms (relief features), and places of natural
vegetation growth (meadows, glades, groves).
Toponymy is concerned with the linguistic evolution (etymology) of place-names and the motive behind the
naming of the place (historical and geographical aspects). Most toponymy, however, has concentrated on the
etymological study of habitation names, often neglecting the study of feature names and the motive behind the
naming of the place (ibid.).
"Dictionary of Linguistic Terms" by T. Zherebilo defines the toponym as a geographical name of particular
territory, while oikonymy is the branch of linguistics that studies the etymology, origin, meaning and function of
place names. Toponymy is further differentiated into two main subfields: macrotoponymy – names of the natural
or human-created objects and microtoponymy – individual names of the small geographic objects. Further
toponyms are subgrouped into oikonyms (Greek oikos "home") – names of human settlements; hydronyms
(Greek hydor "water") – names of rivers; oronyms (Greek oros "hill") – names of landforms; cosmonyms –
names of the alien objects, also there are speleonyms – names of caves; phitonyms – names of plants; dromonyms
– names of passageways; urbanonyms – names of streets, squares, etc [3].
The toponymy of British place names is the focus of E. McClure (1910), A. Mawer (1922), J. Field (1980,
2005), A. Room (1983), A. D. Mills (2011), V. A. Zhuk (2015) et al. and oikonyms are the object of
investigation of A. Č. Šimpraga (2013), M. Vakulych (2013), E. M. Tkachenko (2013), G. Bachynska (2013),
B. Corre (2015), P. Kryukov (2017). They concentrate on the changes in the British place name semantics due
the influence of the tongues of various tribes inhabited Britain and conquerors, and study how places were
named after men who obviously were important at those days to keep their names in times.
Habitation names of England are in the focus of our investigation. Our hypothesis is that there is a discourse
impact causing a shift of the semantic components in the lexical meaning of oikonyms and that TAD actualizes
the positive components of lexical meanings. The model of shifts has not been systemically studied yet. We have
elaborated the next model of meaning shifts: OM  NM  PM (original meaning (negative / positive) 
neutralized meaning in the geographical discourse  positive meaning in the tourism advertising discourse).
In our previous works we have investigated the peculiarities of tourism advertising discourse, primarily, its
definition and characteristic features. The advertising tourism discourse can be defined as a special type of
discourse (reader / consumer-oriented type) where verbal and nonverbal means are employed to add the positive
component to the place name semantics aimed at "selling the place" and persuade the client to buy the tourism
products. TAD is highly persuasive – it describes a reality which has to be perceived by potential tourists as
authentic and which can give them an illusion of really living an "off-the-beaten-track" holiday experience [4: 1].
TAD is characterized by a network of interrelations in which both verbal and iconic elements are combined
to meet the tourists' expectations (ibid.).The main functions of TAD are to arouse curiosity, to form positive
pictures and values in tourist's mind and to lead tourists to self-convincing of the necessity to visit the advertised
place. The main role in actualizing the emotional component to the place name (cf.: Paris (capital of fashion,
romance and love) – positively charged; Palermo (the mafia's capital city) – negatively charged) belongs to
evaluative components which, by V. V. Mykhaylenko, are the key marketing instrument in tourism [5]. There is
no clear-cut definition of the term "evaluation", though it is a cornerstone in the framework targeted at "building
and maintaining relations between writer and reader" [6: 8]. The role of evaluative component in the lexical
meaning of a lexeme was in the focus of many scholars. There is a wide range of synonyms of the term
"evaluative component": connotation (J. Lyons, V. V. Mykhaylenko; evidentiality (W. L. Chafe & J. Nichols);
discourse marker (B. Fraser); stance (K. Hyland); appraisal (J. R. Martin, P. R. R. White); superordinate
concept (B. C. Camiciottoli); evaluation (G. Thompson, S. Hunston, M. Bednarek); modality and modalization
(M. A. K. Halliday, Ch. M. I. M. Mattheissen); evaluative component (V. V. Vynogradov, L. B. Nikitina,
H. I. Pryhodko, L. P. Krysin, Y. A. Sternin, I. V. Arnold). J. Lyons says that "connotation" is an additional
component of the main semantic meaning of a language unit [7: 176], cf.: "evaluative component" is a part of
semantic meaning of a lexeme and is included into the dictionary entry definition [8: 156]. H. I. Pryhodko
suggests the opposite opinion: evaluative component expresses the common attitude of the community to the
denotative meaning [9: 40]. Besides she stresses that "evaluation as language function is a tool used by
speaker / writer with a particular pragmatic aim: to influence the physical and emotional state of the addressee"
[9: 41].
B. C. Camiciottoli considers evaluation to be a superordinate concept [10: 53] which can be expressed by
speaker/writer in a myriad of different ways and in discourse evaluation can be encoded with the help of
grammatical units like adjectives, adverbs, nouns, verbs and their categories: the degrees of comparison; number;
tense, aspect (ibid.: 55), paralinguistic units, e.g. intonation and nonverbal units (e.g. body languages). She sums
up that evaluation is a complex phenomenon that can permeate all types of language from diverse directions
(ibid.: 55).
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"A Glossary of Linguistics and Translation Studies" gives the following definition: "additional meaning
which arises due to the associations a word has" [5: 122].
We support the idea expressed by V. V. Mykhaylenko that evaluation is a component of the lexeme
actualized by the discourse. Evaluation plays an important role in the TAD as a marketing tool for persuading the
potential consumers in the "perfectness and suitability" of a particular product and influencing them to perceive
the information / things in a particular (suitable for the author) way.
Investigation. To research the role of intensifiers and evaluative components in TAD we shall analyze the
functional semantics of oikonyms in three types of discourse: geographical, general and TAD.
The object of the investigation is presented by the names of famous tourist centers of England which
originally had a negative component in their lexical meaning. We must admit that in the present investigation the
place names for the analysis were selected randomly to demonstrate the shift in their semantics according to the
"discourse environment".
Droitwich is a town (parish), in Wychavon district, an administrative and historic county of Worcestershire,
in the West-Central England. The older part of the town lies along the River Salwarpe, a tributary of the River
Severn; the modern Part lies on a higher ground.
In Merriam-Webster's Geographical Dictionary we find the following dictionary entry: Droitwich: town of
Hereford and Worcester, W cen. England; pop. (1981p) 18.073: brine springs; health resort [11: 332].
The etymological analysis shows that name Droitwich (1086 (DB) Drihtwych) comes from the combinations
of OE form wīc and OE drit "dirt" [2: 400]. OE word wīc means an earlier an Romano-British settlement; a
dwelling, specialized farm or building, dairy farm; a trading or industrial settlement, a harbor (ibid.: 1174).
Originally it meant a "dirty or muddy saltworks." In general discourse it is registered as a dirty place, a poor
community, salt burning place:
1.1. Salt burning, on the contrary, made Droitwich one of the poorest communities in Worcestershire, almost
without parallel anywhere, the township itself being' somewhat foule and dirty when any reyne faullythe, with
moche carriage throwghe the stretes, being over ill pavyd or not pavyd'.…Leland's gloomy view of Droitwich
must have been prompted by visual symptoms – the foul streets and the sickly faces he encountered in them:' the
people that be about the fornacis be very ille colorid' [12].
The text fragment reveals the original negative meaning – poorest, foul, sickly, ill-colored forming a
negative, unfavorable image of the town. The Corpus-based analysis shows that the usage frequency of the given
oikonym is 47 times [12]:
1.2. Are you going over to Droitwich on it or will you go in your car? I'll go to Droitwich on it, yeah. (pause)
Mm. And then coming back here to get changed or what? (pause) I've I've booked the whole morning off. Well I I
p- I personally think. When you gotta go Droitwich? you would you would need…Tomorrow morning. Oh
tomorrow. I personally think you would need. Well the weather forecast is dry anyway [12].
Examples 1.1 and 1.2 show that the place name loses its toponymic meaning and no emotional component is
added. The place name is used just as the denotation of the place. In the geographical discourse the name of
Droitwich is used as a geographical term:
1.3. Droitwich lies on the banks of the River Salwarpe on undulating ground in the central Worcestershire
plain. The streets of the old town are narrow and hilly; the town conforms to no regular plan, and has no open
market-place [12].
Text fragment 1.3 shows the transposition of the settlement name from the negative evaluative component to
the neutrally marked. In the tourism advertising discourse the settlement name Droitwich reflects certain shift in
its lexical meaning:
1.4. Welcome to the historic town of Droitwich Spa. Surrounded by the beautiful Worcestershire countryside,
it is a town of great charm offering its visitors plenty of things to do, attractions and places to visit. This historic
town has a great range of leisure activities available including: guided walks, an open air lido and two well
maintained Green Flag parks. The Droitwich canal network (the Worcester and Birmingham canal) is a haven
for walkers, cyclists and nature lovers. There are enough shops to keep retail therapists happy along with
various markets that regularly take place in the town [12].
The intensifiers beautiful, historic, haven, happy create the image of 'peaceful pretty small ancient town'. The
original meaning of Droitwich shifts to the peripheral position and a place name acquires additional evaluative
component "gorgeous place".
TAD neutralizes the negative component in the place name semantics and actualizes the positive emotional
one, so there is "a negative-to-positive" transposition in TAD.
TAD as reader-oriented discourse appeals to the reader by implementing kind and mild words, avoids
negatives in description, adds additional evaluative to place-names semantics and reveals emotional components.
Now we shall compare the dynamics researching several more examples.
Thurrock is a seaport and unitary authority, a geographic and historic county of Essex, England. It occupies
the north bank of the Thames estuary, about 15 miles (24 km) east of central London. Grays is the administrative
center.
21

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

Thurrock is situated in the south of Essex and lies to the east of London on the north bank of the River
Thames with an area of 165 square kilometers. It has a diverse and growing population with a population density
of 976 persons per square kilometer [11].
Thurrock (Thurroce 1040-2, Thurrucca 1086 (DB)) comes from OE form thurruc. Originally applied to a
stretch of marshland west of Tilbury. Original meaning is negative and Thurrock stands for "place where filthy
water collects" [2: 1032].
2.1. I echo his remarks, supported by some impressive statistical evidence, about the way in which the
National Health Service in Thurrock and Basildon is improving and treating more people. It is worth
remembering that Basildon and Thurrock health authority now treats 11,000 more patients in hospital each
year than it did when it was first created in 1982 [12].
The negative component is neutralized in the general discourse (example 2.1) and the place name is
mentioned as a geographical name of settlement.
Corpus-based analysis shows the referred oikonym frequency in the BNC – 82 wordforms [12]:
2.2. The supermarket chains, Sainsbury, Tesco and Safeway have applied to the high court to try to stop the
opening in this country of an American style warehouse club. Costco is due to open a club at Thurrock in Essex
next month and is able to cut prices by keeping overheads low. It's classified as a wholesaler but the
supermarkets say Costco should be subject to the same planning rules as retailers. This is the development that's
upsetting Britain's supermarket giants. A huge warehouse that's nearing completion at Thurrock in Essex, and
which offers the kind of discounts already enjoyed by millions of Americans [12].
General discourse neglects the original negative semantic meaning of the oikonym, no emotional component
is added to the oikonym and the place name is used as geographic unit (example 2.2). In the geographical
discourse the name of Thurrock does not actualize a negative component either:
2.3. Thurrock is situated in the south-west of Essex and borders the north bank of the Thames. Thurrock is
the gateway to London with easy access to both Kent and Essex via the M25 motorway and Queen Elizabeth II
Bridge, the longest cable-stayed bridge in Europe [12].
Text fragment 2.3 shows the transposition of the settlement name from the negative evaluative component
"place where filthy water collects" to the neutrally marked place name.
In the tourism advertising discourse the settlement name Thurrock reflects certain shift in its lexical meaning:
2.4. Thurrock is a borough of contrasts, whether you enjoy shopping or golf, historic villages or country
walks. Just a few of the hidden gems include Langdon Hills' with its remarkable views and woodland, the
hidden delights of Chafford Gorges or the wonderful nature reserve at Purfleet; you can also explore the two
ancient forts, have fun at Grangewaters or Grays Beach, or visit historic churches and villages [12].
Such intensifiers as remarkable, wonderful, hidden delights create the illusion of the prefect place, and the
TAD neutralizes the negative meaning component of the place name and actualizes new positive emotional
component the place name semantics and presents Thurrock as "great place worth visiting." To support the truth
of the place name transposition we shall analyse one more place name Aldeburgh.
Aldborough, or Aldeburgh (St. Peter and St. Paul), a sea-port and parish, and formerly a representative
borough and a market-town, in the union, and locally in the hundred, of Plomesgate, S. division of Suffolk, 25
miles (N. E. by E.) from Ipswich, and 94 (N. E.) from London; containing 1557 inhabitants. This place takes its
name from its situation on the river Alde; it was formerly of very considerable extent and importance, possessing
many valuable privileges [11].
Aldeburgh, (or Aldborough), a parish in the hundred of Plomesgate, in the county of Suffolk, 24 miles to the
N.E. of Ipswich, and 94 from London. It is a seaport and municipal borough, with a separate jurisdiction. It was
formerly a market town (ibid.).
The etymological analysis shows that name Aldeburgh (Aldeburc 1086 (DB)) comes from OE word (e)ald
(OE old, long used) + burh (OE fortified place, stronghold), with the meaning "old or disused stronghold." The
river-name Alde is a "back-formation" from the place-name [2: 74].
In the general discourse the place name Aldeburgh has neutral original meaning. Corpus-based analysis
shows that the usage frequency of the oikonym in language is 149 wordforms [12]:
3.1. If classical music's more your thing, then it's worth considering the Aldeburgh Festival's Hesse
Studentships. Applications for the June festivals open in the New Year, to people aged 18-25 with a real passion
for classical music. Bed and breakfast accommodation in Aldeburgh is provided, together with tickets to all
events; duties range from turning scores to assisting on festival walks [12].
General discourse causes the shift of the meaning from negative to neutral. In geographical discourse the
transformation model (neutral-neutral) is preserved:
3.2. Aldeburgh is situated in a pleasant vale, rather below the level of high-water mark, having the river
Alde on the north, and on the south the navigable river Ore, which flows from Orford to this place: it is sheltered
by a steep hill, the extended summit of which forms a magnificent terrace, affording a delightful promenade, and
a beautifully diversified prospect embracing the North Sea [12].

22

Філологічні науки. Випуск 1 (89).

Example 3.2 provides the geographical information about the place name. And in such entries the pragmatic
value of the name has no importance. Due to such transformation the original abstractive meaning loses its
significance and the toponymic nomination moves to the dominant position.
In the tourism advertising discourse a transformation model "negative / neutral-positive" is implemented:
3.3. Aldeburgh is truly a wonderful place to visit. There's so much to see and explore! There's something for
everyone and come rain, come shine Aldeburgh will keep you entertained.… Aldeburgh is a great place to
indulge in some retail therapy. From well know high street favourites such as Fat Face and Jack Wills to lovely
independent shops such as Tilley and Grace and Burnett & Co. With clothes, crafts, gifts, food, home and
garden shops there's something for everyone on the high street.… No trip to Aldeburgh would be complete
without tasting some of the famous fish and chips. Aldeburgh is the king of fish and chips, boasting three
amazing shops; The Aldeburgh Fish & Chip Shop, The Golden Galleon, and The Upper Deck. Each slightly
different with their own unique character, all with the same great taste with their freshly caught fish and locally
grown potatoes. 'The Times' have described Aldeburgh fish and chips as 'possibly the finest on the East Coast'.
You can have them wrapped to enjoy at home or eat them the Aldeburgh way: sat on the seawall watching the
waves breaking against the pebbles. Either way they're delicious [12]!
Tourism advertising discourse neutralizes the negative component in the place name semantics and due to
high frequency usage of intensifiers TAD turns the negative into positive. Such intensifiers as wonderful place to
visit, great place, and therapy change the perception of the place name from "boring" reality into a "must-visit"
spot with "perfect" atmosphere of calmness and elegance. There is "a neutral-to-positive" transposition in TAD.
The evaluative component in the lexical meaning of the place name undergoes a transposition from
negatively charges to neutralized and then to positively charged.
Conclusions and Perspectives.
1. The evaluative component in the lexical meaning of place names in tourism advertising discourse are
intended to intensify the perception of the settlement in the TAD.
2. Perception of place name by recipients depends on the discourse registers: "exterior form" (geographical
discourse) – neutral oikonym (general discourse) – semantically positive place name (tourism advertising
discourse).
3. Lexical meaning expressed by the oikonym in the dictionary entry is fixed while in the discourse structure
the evaluative component actualizes its either negative or neutral, or positive charge due to (1) the author's
intention and (2) the unit valence (in the sentence structure). Accordingly, these factors facilitate the shifts in the
lexical meaning of oikonyms and make the lexical meaning of the unit dynamic.
4. Perspectives of our investigation may lie in the contrastive analysis of the functional semantics of the
"settlement" nominations in tourism advertising discourse and other discourse registers – fiction and newspaper
– to give a systemic descriptions of the lexical meaning of the place name in the English language worldview.
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Колисниченко Т. В. Корреляция оценочных и эмоциональных компонентов в семантике "Settlement"
номинаций.
Статья посвящена исследованию корреляции оценочных и эмоциональных компонентов в семантике
"settlement" номинаций, которые функционируют в рекламном туристическом дискурсе английского
языка. Наша гипотеза заключается в доказательстве перемещения значения в семантике "settlement"
номинаций и смене восприятия реципиентами ойконимов в зависимости от типа дискурса, что можно
представить формулой: "первичное негативное значение" →"нейтральное значение" → "позитивное
значение" в рекламном туристическом дискурсе.
Ключевые слова: интенсификаторы, ойконим, оценочный компонент, семантическая структура,
семантическое значение, рекламный туристический дискурс.
Колісниченко Т. В. Кореляція оцінних та емоційних компонентів у семантиці "Settlement"
номінацій.
Стаття присвячена дослідженню кореляції оцінного та емоційного компонентів у семантиці
"settlement" номінацій, які функціонують у рекламному туристичному дискурсі англійської мови. Наша
гіпотеза полягає у доведенні пересуву значень в семантиці "settlement" номінацій та зміні сприймання
реципієнтами ойконімів в залежності від типу дискурсу, що можна представити формулою: "первинне
негативне значення" → "нейтральне значення" → "позитивне значення" ойконіма у рекламному
туристичному дискурсі.
Ключові слова: інтенсифікатори, ойконім, оцінний компонент, семантична структура, семантичне
значення, рекламний туристичний дискурс.
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THE FUNCTIONING OF THE LEXEME ''BOOK'' IN MARKUS ZUSAK’S NOVEL ''THE BOOK
THIEF''
The article deals with the usage of the lexeme ''book'' in Marcus Zusak’s novel ''The Book Thief''. The examples
of contextual usage of the lexeme have been compared with the semantic structure of it fixed in the dictionary.
The scientific methods of comparison and description have been used alongside distributional and contextual
analysis in order to investigate the functioning of the lexeme ''book''. The role of the lexeme as the central
concept of the novel is specified as well as its usage with different stylistic devices in the contexts with both
positive and negative implications. The lexeme is used in combination with epithets, similes, hyperboles,
personification and paradox. The accumulation of words related to the concept of book creates a specific effect
in the text of the novel. Lexical meaning of a word is the realization of the concept, emotion or relation by
certain means of language system. The definition, analysis and description of the connotations of the lexeme
book is performed in the context and situations described in the novel. Reading and writing books can save life,
improve character, give inspiration and at the same time they may be unnecessary and useless. It is proved that
M. Zusak not being the eye-witness of the events created a novel of great aesthetic, educational and informative
value, which needs explanation, discussion and investigation.
Key words: word, meaning, lexico-semantic variant, lexeme; book.
Introduction. Markus Zusak’s novel "The Book Thief" is valuable in many ways, one of which being the
functioning of the key notion – the lexeme "book". The idea of a book has greatly changed in the recent decades as
the new innovative technologies appeared. The novel takes the readers to the time when having books or a rich
private library was the luxury not everyone could afford. Moreover that the events described took place during the
hard times of the World War II in Nazi Germany.
Investigating key words functioning in the belles-lettres style is of great importance for the understanding of
transference of meaning in the text of fiction, thorough analysis of the style and separate stylistic devices in text
interpretation. M. Zusak’s novel has become one of the most often discussed at high school class-rooms and higher
school institutions due to the topicality of its problems.
The general overview of the recent literature on the subject.
As the word "book" can be found in the title of the novel, it is only natural to conclude that this is one of the key
lexemes used in it. Elizabeth Chang, a copy editor for The Washington Post Magazine, in her review of the novel
"The Book Thief" writes that stealing books is the spine of the story [1]. Other authors also state that "Markus
Zusak’s choice to portray the excitement and influence of the books in the context of the Holocaust highlights just
how powerful they are" [2]. The reviews and opinions expressed in them contain mostly the first and fresh
impressions of the unusual story, so are the materials published about the film based on this thrilling novel that
quickly became a bestseller and was translated into many languages. But all in all they can not substitute the
systematic investigation of the role that certain lexical units play in the context of the novel.
Scope. The aim of this article is to show how the lexeme "book" is used in the text of the novel. The tasks are to
find and select the given word in the context, to analyze its role in the development of the plot, to compare the
lexico-semantic variants of the lexeme’s meaning which are given in the dictionary with those in the text of the
novel, to define the concept which became central for the whole story.
The primary meaning of the lexeme ''book'' is mostly realized in the text: a set of printed pages inside a cover, as
a thing to be read can be an example of it. Part Ten, which is the last one and bears the same name as the title of the
novel, can be one of the numerous examples of it. The first secondary meaning of the lexeme can be also found in
the text: a set of sheets of paper fastened together inside a cover, as a thing to be written in. An example of
contextual realization of this lexico-semantic variant of the word may be the episode with a small black book that
Mayor’s wife presents Liesel Meminger with. The lexeme "book" is of paramount importance for the development
of the plot. A gravedigger’s handbook becomes Liesel’s first reading manual, the girl could not read or write when
she first arrived at her foster parents’ home. The book saved people’s lives, was read by Liesel in the basement
© Semen H. Ya., Hladkoskok L. H., 2019
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during air raid bombing, on the day of the funeral and even at the ceremony itself. Some people were very helpful
in Liesel’s desire to read and know more, but some contexts show negative attitude to books (burning books
contrary to Nazi ideas in the center of the town). The novel contains two examples of sketch books written and
illustrated by Max Vanderburg. Writing the story of her life saved Liesel when the whole Himmel Street was
destroyed. The lexeme is used in combination with epithets, similes, hyperboles, personification and paradox.
Comparative method is proved to be helpful in showing the dictionary and contextual meaning of the given
noun. Longman Dictionary of English Language and Culture defines the word "book" in the following way: 1 (a
written work in the form of) a set of printed pages fastened together inside a cover, as a thing to be read; 2 a set of
sheets of paper fastened together inside a cover, as a thing to be written in; 3 any collection of things fastened
together; especially one with its own covers; 4 one of the main divisions of a larger written work, such as a long
poem or the Bible; 5 the words of a light musical play. It also includes expressions where the noun book is used; 6
according to / by the book; 7 bring someone to book; 8 in one’s book; 9 make (a) book on, throw the book at; 10
one for the books; 11 read someone like a book. Out of all explanations the novel mostly contains the lexeme in the
first meaning, in some episodes – in the second. The derivative booklet is used in the meaning of a small book,
usually with a paper cover [3: 135]. A compound noun handbook is used in the meaning of a short book giving all
the most important information about a subject [3: 597]. Another word combination with this lexeme used in the
novel is sketch book — a book containing quick drawings or plain paper for making quick drawings [4: 1264]. The
dictionary gives it as a compound noun written together, whereas in the novel it is used as a word combination
written separately. Having stated the dictionary lexico-semantic variants of the word the further step is to analyze it
in the context of the novel itself. Distributional method will help to see what words this lexeme is used with and
how it is used.
Discussion. Presentation of the main material of the investigation and the scientifically grounded results.
The word is defined as one of the fundamental units of language, a dialectical unity of form and content,
characterized by positional mobility within a sentence and indivisibility. It is the smallest significant unit, capable
of functioning alone [5: 26–27]. Meaning is an object, relationship in the outside world that is referred to by a word
[6: 117]. A word is capable of a particular grammatical employment [7: 11]. Lexeme is a basic lexical unit of a
language consisting of one word or several words the elements of which do not separately convey the meaning of
the whole. A lexeme is a unit of lexical meaning that exits regardless of the number of inflectional endings it may
have or the number of words it may contain. It is a basic unit of meaning, and the headwords of a dictionary are all
lexemes. A lexeme is an abstract unit of morphological analysis in linguistics, a notion used in linguistic
morphology, the concrete realization of which is a word [8].
A word as the basic unit of a language directly refers to the object of reality and the name of this object. The
thing referred to is called a referent – the element of objective reality as reflected in the mind of the recipient and
viewed as the content regularly correlated with certain expression. Lexeme is a word in all its meanings and forms,
i. e. a word as a structural element of language (invariant). A concept is the general idea or meaning which is
associated with a word or symbol in a person’s mind. The external structure of a word usually implies a
morphological structure of a lexical unit and is opposed to the notion of the internal structure of the word by which
the word’s semantic structure, i. e. its meaning is meant. Lexico-semantic variant is a word in one of its meanings.
Lexical meaning of a word is the realization of the concept, emotion or relation by certain means of language
system. The body of lexico-semantic variants of a word is called the semantic structure of a word. A certain lexicosemantic variant is used in a literary text in the unity of contextual meaning and some grammar form. Denotational
meaning is simply the naming of an object of reality which in the novel is a book. Connotational meaning includes
emotional, expressive ant stylistic components of meaning. This kind of meaning appears in the text of the novel
alongside denotational one. The accumulation of words related to the concept of book creates a specific effect in the
text of the novel.
The term lexeme comes from Greek: lexikos from lexis – a word, an expression. It is one of the key terms in the
analysis of the vocabulary of a writer or a separate literary form, especially in poetry. A lexeme is a combination of
stem and affixal morphemes, forming a lexical unit. If to take book (n) and book (v) – they are two words, but one
lexeme. The verb to book is formed from the noun a book. The imagery expressiveness depends on the associations
the word book is capable to create in the literary text. The defining, analyzing and describing of the connotations of
the word book is the best done in the context and in the situations described in the novel by the author who himself
was not a witness of the tragic events described, but by means of his imagination, reminiscences of his German
parents, historic documents and real life stories created a controversial, complicated and memorable world. As the
main function of belles-lettres style is the aesthetic function, imagery, completeness and integrity, emotionality and
evaluation are characteristic of the novel. Vocabulary of this prose sample as priority of some words, its choice
plays an important role alongside some stylistic devices. Graphic expressive means, illustrations, drawings add to
the conveying of the author’s message.
The lexeme "book" appears in the titles of different chapters, the overall number of which in the novel is 88:
"Book of Fire". In fact it was about the fire of books because the order was to take all books which were opposite to
Nazi ideas into the square and burn them, but the author puts it different — book of fire – as Liesel Meminger took
26

Філологічні науки. Випуск 1 (89).

the book from the pile, put it under her coat and it burnt her. It was about the book from fire. So great was Liesel’s
desire to save something, to keep at least one small thing out of an enormous pile of what she considered to be most
prescious in life.
The lexeme "book" may be part of a compound noun: handbook. Part One is called "The Gravedigger’s
Handbook". When Liesel arrived at her foster parents she hid "The Gravedigger’s Handbook" under the mattress.
She could not read then, but it did not matter. The Book’s Meaning is singled out in the text and two points are
stated: 1. The last time she saw her brother. 2. The last time she saw her mother [3: 45]. Her mother was missing
and her small brother died on a train journey.
The task of teaching Liesel reading is closely connected with concept of book. It was Hans Hubermann who
used that black book with silver letters on its cover to teach the girl the alphabet. As it was too noisy in the kitchen
they used the basement. The letters were written with oil paint on its walls. Hans was familiar with the paints and
had some for his house-decorating as that was his job.
Words related to the lexeme book are used in the text of the novel. Books are kept in the library. In the chapter
"The Mayor’s Library" the author describes one of the most beautiful things Liesel Meminger had ever seen:
"Books everywhere! Each wall was armed with overcrowded yet immaculate shelving. It was barely possible to see
the paintwork. There were all different styles and sizes of lettering on the spines of the black, the red, the grey, the
every-coloured books" [3: 141]. For Liesel the roomful of books was the surreal experience, she could see it
everywhere, she felt them, touched them, for her it was a revelation.
The book has got pages. The last chapter of Part Four is entitled "Pages from the Basement" which contains an
illustrated book written by Max Vandenburg and given to Liesel as a present for her birthday. A thirteen page
booklet is reproduced in the novel. The lexeme book is part of the demunitive derivative – booklet. The World
literature knows many examples of illustrated books, especially for children. Charles Dodgson, known in the
English literary tradition as Lewis Carroll illustrated his book "Alice’s Adventure in Wonderland" specially written
for a little girl Alice when he taught mathematics at Oxford University. Illustrations are combined with graphic
characteristics of the characters. Thus, in one episode the text is printed in the form of the tail with letters still
smaller till the end of it. Antoine de Saint-Exupery wrote his book "The Little Prince'' with his own illustrations
which are very important for the development of the plot itself and it is hard to imagine the book without them.
The peculiarity of "The Book Thief" illustrations is that they come only in black pictures against the changed
background which is also reproduced in the printed variant of the novel. The booklet made by Max has handwriting
to show its original form. The drawings are not professional at all. It can be easily seen that they are done by a
layman. And yet it is memorable for it is performed with great devotion and the sincere desire to please Liesel and
give her this gift as a token of affection.
Almost in the end of Part Eight entitled "The Word Shaker" there is the last chapter but one that is called "The
Hidden Sketch Book". It contains a story about Max Vanderburg’s sketch book that Rosa had sewn up in the
mattress. Thus the lexeme book is used with another noun sketch in the attributive function. "The Word Shaker", a
small collection of thoughts for Liesel Meminger, is written on its cover. A sketch book contained countless
sketches and stories and the pictures with captions. The stories were connected with what Liesel had told Max
about: Rudy with three gold medals and the inscription "Hair the colour of lemons" beneath it, the snowman, the list
of thirteen presents, dreams, recollections. Then came page 117 when "The Word Shaker" itself was written. Liesel
turned the page having read Max’s direct address to herself. And without being annumerated six pages in
handwriting and illustrations appear in the printed novel, forming sort of a book in a book, actually two small
handwritten and illustrated booklets written by one of the characters within a novel.
In Part Five the opening chapter is entitled "The Floating Book (Part I)". Here the story of the floating book is
interrupted and Part II appears only in the end of Part Five of the novel. In-between there are six chapters that are
different in length. In this way a kind of framing repetition is obtained keeping the reader in suspense. The lexeme
"book" is used in combination with an adjective formed from the verb to float. The reader already knows all facts: a
book floated down the Amper River. A boy jumped in, caught up to it and held it in his right hand. He grinned [3:
251]. In the end of Part Five comes detailed explanation of the event. On a cold December day Rudy and Liesel
successfully avoided Rudy’s tormentor Franz Deutcher, but met another one Viktor Chemmel who snatched "The
Whistler", the book Liesel liked to carry with her. The book was a prize possession. Viktor Chemmel threw it into
the water: "The book was released gloriously from his hand" [3: 312]. Rudy ran to overtake it, jumped in and could
catch it: "The Whistler! The boy called out. It was the only book floating down the Amper River, but he still felt the
need to announce it" [3: 312–313]. In the context the book is presented with the emphasis of being the only one and
the lexeme is combined with present participle of the verb to float.
The novel presents the reader a mixture of genres: a short story, an illustrated fairy-tale, a diary, a letter, a
dictionary, a note. As the narrator in the book is an unusual one – Death tells about the development of the events –
the novel includes his diary which is divided into three chapters: "Death’s Diary: 1942", "Death’s Diary: Cologne",
"Death’s Diary: The Parisians" in Part Six of the book. Part Seven is entitled "The Complete Duden Dictionary and
Thesaurus". Here one can find eight words with hashtag written first in German, then translated and explained.
Related words are also added in English: ''Duden Dictionary Meaning #4/ Wort – Word: a meaningful unit of
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language / a promise a short remark, statement / or conversation. / Related words: term, name, expression'' [3: 390].
There were only two paragraphs left to the end of the chapter of the book which Liesel read for the neighbours in
the basement during the air raid. ''She continued reading with no fanfare or added speed. Just words'' [3: 390]. Then
comes the explanation of the last element of detachment. It should also be mentioned that Death as the narrator
sometimes cites the passages from the book that he had found after the bombing of Himmel Street: "A Small
Sample of Some Girl-written Words / That summer was a new beginning, a new end" [3: 362]. Paradox is used to
show how dear Papa was to Liesel. Death states that many of her sentences have been impossible to forget, though
a lot of the words have faded over the decades.
Some words that are explained by means of the entry from Duden Dictionary obtain quite the opposite meaning
in the text. For example, the word "Peace" that is the title of one of the chapters in Part Seven is being explained in
the following way: Duden Dictionary of Meaning #7 / Schweigen – silence: / the absence of sound or noise. /
Related words: quiet, calmness, peace. There was silence in 33 Himmel Street when Max left, but the dictionary
was completely and utterly mistaken: "Silence was not quiet or calm, and it was not peace" [3: 405].
Part Seven includes the second chapter which is entitled with the word related to the lexeme "book" and is
called "The Trilogy". It is small and the reader is likely to look for three parts: Rudy trains. He has got false start.
He does it on purpose because he is not Jesse Owens who got four medals back in 1936, Rudy gets only three. After
the trilogy there is the explanation of "The Next Book" emphasized by bold type, but the Duden Dictionary after the
first entry is also interrupted to show how much Liesel wanted to read and how eager she was to get another book.
The titles of the books are mostly unknown to the readers, they are provided without authors, or if the names are
given, they are not widely acknowledged as those of representatives of classical German or World literature. They
are either detectives or stories that are absorbing. When Liesel went alone to Mayor’s library she whispered the
titles, some of the books were about war. Beginning with her first manual for reading that happened to be a
graveyard gravedigging handbook she read the books stolen from the Mayor’s library that did not correspond her
age at all. The way she learnt to read under the supervision of her foster father was far from being methodologically
correct, but it was the result of circumstances. Liesel experienced lots of difficulties and she had to overcome them.
Some people could not be very helpful in this essential task for all students, including Sister Maria who taught her
at school. Some were hostile like Rudy’s tormentor who threw the book into the water. But some strongly
encouraged her making everything they could in those hard and tragic times to back her and help her: Rudy, Hans
Hubermann, Max. The people in the basement stopped thinking about air raid bombing when they listened to her
reading. Frau Holtzapfel, the mother whose two sons went to the front, was so interested in the book that she invited
Liesel to read to her for her coffee ration. Reading became a kind of consolation, a remedy that people needed, it
improved them. This reading ended in writing. Knowing that Liesel came to her library Mayor’s wife left the books
on window sill on purpose, gave a beautiful notebook for her to write in. Due to these tremendous efforts Liesel
stopped being the worst student in her class, improved her skills, found some hope and prospects.
During the bombing Himmel Street became a procession of people who carried their most precious possessions.
Liesel carried her books. In the basement when Liesel started reading the first page of "The Whistler" everyone
came closer "and soon, a quietness started bleeding through the crowded basement. By page three, everyone was
silent but Liesel" [3: 389]. She finished Chapter One before they all went up the stairs and everyone thanked the girl
for the distraction. The lexeme "book" can be found in combination with the words that have negative meaning like
in the title with the noun "thief". When Rudy wanted to leave his home and Liesel decided to go back, he
considered that she betrayed him: "I bet if there was a lousy book at the end of this road you’d keep walking.
Wouldn’t you?" [3: 432]. After fifteen minutes they both walked home with aching feet and tired hearts. The next
paragraph shows how much books meant to Liesel: "There was a chapter called "Tired Hearts" in A Song in the
Dark. A romantic girl had promised herself to a young man, but it appeared that he had run away with her best
friend" [3: 433]. Liesel protested as it was her heart that was tired and thought that a thirteen-year-old heart should
not have felt like that. There is a close connection between the events described in the novel and the books Liesel
was reading at that time.
Though the library of the Mayor’s House in Grande Strasse was a place with a special charm, when Liesel saw
in her mind’s eye all the horrors of her life she wanted to kill the words. In her letter to Frau Hermann she wrote
that she both loved and hated the words. This paradox can be explained by the happy and tragic experience of her
life. Liesel called the books ''lovely bastards'' [3: 525]. The lexeme ''book'' is now not used with the verbs read or
write, it has got quite different distribution: to rip, to tear, to destroy page by page, chapter by chapter.
Liesel Meminger finished writing her book which was divided into ten parts (the same number as in novel).
After the raid it was stepped on, picked up and thrown abroad a garbage truck. At that moment Death – the narrator
– took it in his hand.
Words related to the concept of the book may be used as epithets: a blank-page face [3: 153], reversed epithet
has got German element in it: this Saumensch of a book. It may be used with simile: ''He clicked open the case as
quietly as he could and planted the book like a bomb'' [3: 147], personification: the spinal cord of each book [3:
141], repetition: ''And the book thief reads, re-reads and re-reads her last sentence, for many hours'' [3: 532],
metaphor: a book was eating her up, zeugma: ''a room was full of cold air and books'' [3: 141], hyperbole: ''The
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books were miles away'' [3: 141].
One more related word to the lexeme book is a newspaper – also published, giving everyday news, a product of
different style, but still referring people to printed word. Liesel lifted it out of a garbage bin and took it home for
Max to do crosswords to pass the time in the basement. Max read it from cover to cover. The phraseological unit
from cover to cover is used with the meaning ''from beginning to end'' and shows how valuable this newspaper was
for Max.
The last part of the novel tells about the bombing of Himmel Street and Liesel’s extraordinary, miraculous
survival. The rescue team marveled at her being alive, but they didn’t notice that the girl was still holding the book.
That night she finished her story. Besides the verb to hold the verb to clutch is used with the noun book which
means to hold tightly: ''She was still clutching the book'' [3: 503]. The last sentence of the chapter contains
personification: ''She was holding desperately on to the words who had saved her life'' [3: 503]. The adverb
desperately is used with the verb to hold to show the refuge Liesel found at that tragic moment.
Conclusions and perspectives of further investigation. The lexeme "book" denotes the key concept of the
novel "The Book Thief". It is essential for the development of the plot. The structure of the novel is identical with
the book written by Liesel Meminger in the basement – it also has ten chapters. The author adds Prologue at the
beginning and Epilogue in the end. The lexeme "book" may be used with attributes that denote both positive and
negative notions. It depends on the events described and character’s reaction to them. The lexeme "book" may be
used as a derivative – booklet meaning a small book of minor size, it may be part of a compound noun – handbook,
or a word combination – sketch book. In future the analysis of separate devices used by the author can be carried
out with the aim of thorough investigation of this unusual novel, its structure and peculiarities. The investigation of
the types of narration used can also be a valuable contribution. Special attention should be paid to its educational
and instructive value.
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Семен Г. Я., Гладкоскок Л. Г. Функціонування лексеми ''Book'' в романі Маркуса Зузака ''Крадійка
книг''.
Стаття присвячена функціонуванню лексеми ''book'' у романі Маркуса Зузака ''Крадійка книжок''. У
статті показано, що із декількох значень, зафіксованих у словнику, лише два часто вживаються у
романі, одне основне значення – предмет для читання, друге – предмет, у якому пишуть. Дериватив
booklet, складний іменник handbook, словосполучення sketch book також використовується у тексті
роману. Лексема ''book'' позначає основне поняття, що виступає ключовим для опису розвитку подій
сюжету, структури власне роману. Показано, що лексема використовується із різноманітними
стилістичними засобами у контекстах із позитивним та негативним значенням.
Ключові слова: слово, значення, лексико-семантичний варіант, лексема, книга.
Семен Г. Я., Гладкоскок Л. Г. Функционирование лексемы ''Вook''в романе Маркуса Зузака
''Книжный вор''.
В статье показано, что с нескольких значений, зафиксированных в словаре, только два часто
встречаются в романе, одно главное значение – предмет для чтения, другое – предмет, в котором
пишут. Дериват booklet, сложное существительное handbook, словосочетание sketch book также
используется в тексте романа. Лексема обозначает основное понятие, которое выступает ключевым
для описания развития событий сюжета, структуры собственно романа. Показано, что лексема
также используется с разнообразными стилистическими приемами в контекстах с положительным
либо отрицательным значением.
Ключевые слова: слово, значение, лексико-семантический вариант, лексема, книга.
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CULTURE-FOCUSED TEACHING OF LANGUAGE AND TRANSLATION
This article considers certain aspects of achieving cross-cultural communicative competence by university
students through culture-oriented studies of English. It describes the principles of culture-focused tuition and
their implementation in the development of teaching materials using the example of a series of practical English
textbooks for future linguists and, specifically, translators developed at Taras Shevchenko National University of
Kyiv. Various forms of class work and self-supervised student work are discussed which ensure students take an
active role in the tuition process via team work and individual work, as well as the development of responsibility
for their own tuition, and the build-up of skills for self-supervised work. Rigorous selection and use of authentic,
up-to-date, high-quality verbal and audio-visual material is described as an essential component of creating
teaching resources. Language resources should be not only authentic: they must reflect the contemporary state
of the English language, focusing on typical usage and differences between variations of the English language.
The article describes such assessment from the points of view of the style of texts in terms of grammatical
correctness, modern or obsolete vocabulary, typical or untypical usage, stylistic colouring, the number and
quality of stylistic devices and other such criteria.
The article also reviews the progress of cognitive studies in linguistics and their relevance for, and impact on,
the methodology of language teaching. It discusses recent achievements in cross-cultural and intercultural
pragmatics as the basis for culture-focused tuition strategies, aimed at the development of cross-cultural
communicative competence, which must be understood as a conscious and pro-active mastering by students of
certain communicative strategies and tactics of verbal behaviour in a foreign language environment.
Key words: cross-cultural communicative competence, culture-focused teaching, communicative strategy,
teaching principles, teaching resources, background knowledge, linguo-cultural and socio-cultural knowledge.
Formulation of the issue. English is generally seen as an international language, the most repeated names
being Global English, World English, Common English, Continental English, General English, Engas (English
as associate language), or Globish [1]. This tendency has increased pace since the spread of the British Empire
and its social legacy in the 21st century, and perhaps accelerated with the internet, where English is the lingua
franca. Many sectors such as International Business and scientific discourse predominantly use English.
A core problem is that the many variations treat it as a preference and not a proscribed language. None of the
countries that use a variation of English, such as the UK, the USA, Canada, Australia or New Zealand have an
Academy or Institute that oversees and regulates their variation of the language.
There is still a consequent societal demand for teaching foreign languages, focused on English as a means of
international communication in such countries as China and Japan, for instance, that, has brought to life the
necessity of both a theoretical understanding of the approaches to foreign language teaching and its practical
implementation at schools and universities. In particular, we must focus on the necessity of creating teaching
resources for culture-focused foreign language tuition.
Short review of publications. It is of utmost importance for all teachers of English in Ukraine to ensure that
our pupils and students are able to communicate freely and accurately in English without being hampered by
factors that needlessly block their understanding. This area is studied extensively by many schools of linguistics,
including that of linguistic relativity which proposes that the cognitive perception of a language affects the ways
in which its respective speakers conceptualize their world in their world view, which in turn shapes their
cognitive processes. The Sapir-Whorf hypothesis has two key aspects: that language determines thought, and
that linguistic categories limit and determine our cognition, while an alternative view states that linguistic
categories and usage influence thought and certain kinds of non-linguistic behaviour [2: 84].
This process that underlies the teaching of linguistics in general, and translation in particular, has been based
in Ukraine on a dominant approach to translation as a science and machine / computer translation as ''applied
science'' or ''applied linguistics''. These are disciplines which can be found in each Ukrainian university syllabus
of linguistics. The corresponding mentality of Ukrainian speakers is reflected in the impossibility of
differentiating between ''a science'' and ''an art'' in the Ukrainian language using just one word; respective
meanings can be only accurately translated by using descriptive word combinations – ''точна або природнича
наука'' and ''гуманітарна наука''. Hayek, Nobel Laureate, succinctly described this tendency:
''The persistent effort of modern Science has been to get down to "objective facts," to cease studying what
men thought about nature or regarding the given concepts as true images of the real world, and, above all, to
© Vozna M. О., 2019
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discard all theories which pretended to explain phenomena by imputing to them a directing mind like our own.
Instead, its main task became to revise and reconstruct the concepts formed from ordinary experience on the
basis of a systematic testing of the phenomena, so as to be better able to recognize the particular as an instance of
a general rule''[3: 143].
This is scientism [4; 5; 6] and it has significantly influenced the teaching of language and translation,
whereas many linguists, including the author of this article, believe that translation, in particular, is first and
foremost an art. A translator does not so much translate as skillfully render. This scientistic approach to language
and translation is, in our opinion, highly reductive and even harmful, as it takes out of the equation individual
language users, as well as the culture they represent. Understandably, such an approach has long become
outdated in the West and in this country.
In this respect it must be noted that the cognitive approach to language in recent decades has evolved into a
socio-cognitive approach, which defines language as ''a system of signs resting upon a conceptual system that is
relatively unique to each culture [7: 401]. The famous Hungarian scholar I. Kecskes further shares the view of
other authors that ''culture is seen as a socially constituted set of various kinds of knowledge structures that
individuals turn to as relevant situations permit, enable, and usually encourage. It is a system of shared beliefs,
norms, values, customs, behaviours, and artefacts that members of society use to cope with their world and with
one another'' [ibid.]. He further writes that ''culture cannot be seen as something that is 'carved' in every member
of a particular society or community. It can be made, changed, manipulated, and dropped in the course of
interaction. Culture has fuzzy boundaries, and is characterized by dynamic changes both synchronically and
diachronically. The conceptual system of individuals directly influenced by culture includes encyclopaedic
knowledge that refers to the knowledge of the world as distinguished from knowledge of the language system.
This conceptual system plays a profound role in how human beings make sense in communication'' [7: 402].
At the same time, language is dynamic and constantly changes, and tradition and familiarity can drive change
in language, or not, depending on context. An amusing example of this is how the borrowed word ''dynamo''
(динамо) has become outdated and become replaced by ''generator'' (генератор) in the Ukrainian language.
Kyiv has a football team called Dynamo Kyiv (Динамо-Київ) named after the dynamo factory, itself now
renamed the Київський експериментальний завод, but the football team never renamed itself correspondingly.
Hence, providing such conceptual knowledge of the world which is shared by individuals belonging to the
same culture in the process of teaching language and translation to students, must be viewed as a crucial task,
which makes cross-cultural competence and culture-focused studies an inseparable and, in fact, the principle
component in teaching language and translation at universities. The key problem is in accommodating such
dramatically different cultures such as those of, for example, England, Scotland, the USA, Canada, Australia and
South Africa, and that invariably leads to the deep problem in making textbooks better and more effective. This
goes much deeper than avoiding obsolete slang, archaic language and seriously out-dated grammar and sentence
construction. The very way that people learn English is greatly dependent on the socio-cultural factors. These
fundamentally influence their perception of language and communication, and consequently their ability to learn
accurately.
Nations and regions of our planet still have fundamentally different approaches to the socio-cultural
interpretation and use of the stimuli that bombard us. The largest group is of course the area of China and the
Chinese language group which has a population of over one and a half billion, some 20 % of the planet. The
languages used by that bloc comprise a Sino-Tibetan macro-language with 13 main sublanguages, yet they
generally have a common socio-cultural perception by their users.
The Indian sub-continent of also some 1.5 billion people has two language groups, Indo-European and
Dravidian, and 1,652 mother tongues. Here, the Indian Constitution recognizes English as a common language
for official use. But yet again, common socio-cultural factors unite the many ethnic groups and languages.
The job of comparing and contrasting ethnic groups and nations, their cultures and their socio-cultural
identities is highly complex but essential. The issue of learning language and culture simultaneously has been
studied by many Ukrainian and Western academics majoring in linguistics and translation studies, as well as in
philosophy. The postulate of the necessity to translate not only from ''language to language'' but also from
''culture to culture'' has for a long time been a cornerstone in theoretical education and the practical training of
future translators.
Yet the issue of forming communicative competence by means of culture-focused teaching at universities for
future linguists and translators as a comprehensive systematic phenomenon has not so far been studied in detail.
This is true of both its theoretical aspect as well as its practical aspect of writing textbooks and course books to
teach mandatory or optional sub-disciplines at an advanced level and, in particular, practical courses of English
textbooks for Bachelor’s and Master’s students.
The notion of cross-cultural communicative competence as the ability by an individual to achieve successful
communication in a cross-cultural environment for future translators, transforms into a capability through a set
of skills to ensure that such communication is achieved between representatives of different cultures. For such
intrinsically-involved parties, communication is mediated and the translator becomes the mediator, and in fact is
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needed as such, since the participants involved in communication may lack knowledge of the TL as a foreign
language and the variation of the culture with which they are dealing.
A culture-focused approach in teaching a foreign language as a mandatory discipline when educating future
skilled workers in given fields presupposes the acquisition of linguistic, cultural and socio-cultural knowledge
and the development of communicative skills by future linguists and translators. Such skills should be based on
the rules and the standards of verbal and non-verbal communication as accepted in the language community of
the language being studied. In this context, culture must be understood as a broad term: it is not only language
and national or ethnic specifics, but also includes consideration of profession, age, gender, and religion. In fact, a
whole field in pragmatic studies has developed in the last two decades related to the above named issues with
two distinct lines of research, those of cross-cultural and intercultural pragmatics [7]. I. Kecskes, a major
academic in these two fields, compares them in the following way: ''While cross-cultural pragmatics compares
different cultures, based on the investigation of certain aspects of language use, such as speech acts, behaviour
patterns, and language behaviour, intercultural pragmatics focuses on intercultural interactions and investigates
the nature of the communicative process among people from different cultures, speaking different first
languages. Cross-cultural pragmatics analyses the differences and similarities in the language behaviour of
people representing different languages and cultures. Intercultural pragmatics, however– a relatively new
discipline– is interested in what happens when representatives of different first languages and cultures
communicate using a common language'' [7: 400].
This may be well demonstrated in marketing, where Demographics which uses simples categories (age,
nationality, earnings, location, etc.) is now primarily replaced by Psychographics or ''Lifestyle Marketing'' where
lifestyle attributes and traits are assessed and incorporated in company strategy. Consumers may have a common
language but widely-differing lifestyles and cultures.
Every step in the evolution of the above fields of studies underpin the practical task of building the
communicative competence of university students, especially those who are learning skills to deal with a foreign
language. Students should not only build up appropriate cultural background knowledge, but also be capable of
applying it to context-specific communication situations. And communication should be understood as both oral
and written communication. Thus, students must actively use varied communicative strategies and skills to
ensure success in their future profession.
''The purpose in teaching translation, – says Natalia Bashuk, – is the acquisition of specific translator’s
competences, by which we understand the knowledge and skill sets necessary for translation as an activity: these
are first and foremost bilingual, communicative, psycho-physical, and technical competences, as well as the
personal characteristics of the translator. When translating, they must be capable to focus, mobilise all their
potential and memory resources, be capable to switch their attention, to switch from one language to another,
from one culture to another'' [8: 47].
Thus the development of cross-cultural communicative competence by students of Translation Departments
must be understood as a conscious and pro-active mastering by such students of certain communicative strategies
and tactics of verbal behaviour in a foreign language environment.
This purpose may be achieved by many means, including using authentic, up-to-date, high-quality verbal and
audio-visual teaching resources. Such culture-focused tuition should again be understood broadly not only as
tuition in class, but also as self-supervised tuition, which recently has been given more attention in Ukraine. It
must be based on the syllabus and be monitored by the tutor. The selection and composition of such authentic
materials to be used in teaching must be based on certain culture-focused teaching principles which we discuss
below.
The results of the research. Such principles for teaching a foreign language, which are fundamentally
agreed with by the author, were described in general terms by such Ukrainian academics as V. Byalyk,
M. Zubilevich, O. Kasatkina, T. Lyashko, T. Skubashevska. These principles in combination with some others,
were used for the methodological concept and teaching methods approach when writing a series of textbooks of
practical courses of English under the title ''English for Translators and Linguists''. The series, aiming at
Bachelor’s and Master’s students at Linguistics and Translation Departments of universities, was written by a
group of authors at the Department of Theory and Practice of Translation from English at the Institute of
Linguistics of Taras Shevchenko National University of Kyiv. The series was published in repeated editions and
has been successfully used for many years in teaching English at that university and many others. Crucial to this
approach was the incorporation of material from a native speaker and their continual monitoring of the cultural
effects of material provided by Ukrainian authors.
The unquestionable quality of language material and background knowledge offered by this series of
textbooks was considered by its authors as one the most important principles of culture-focused teaching.
Textbooks were targeted at students who have mastered English at least at the upper-intermediate level and who
have chosen linguistics and translation as their profession, hence the requirement for high standards of language
material as used in the textbooks.
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Language resources should be not only authentic: they must reflect the contemporary state of the English
language, focusing on typical usage and differences between variations of the English language. It was not an
easy task to assess the quality of language material, which is always a challenge for a non-native speaker. The
issues involved the appraisal of the style of texts in terms of grammatical correctness, modern or obsolete
vocabulary, typical or untypical usage, stylistic colouring, the number and quality of stylistic devices and other
criteria.
Such assessment was necessary as it is unacceptable to introduce language units of different levels that are
out of date, infrequently used, limited to a particular area, or simply erroneous. In general terms, these may be
summarised as those linguistic units that are non-typical and uncharacteristic for modern English usage. The
eminent Ukrainian translation theoretician Vyacheslav Karaban says in this respect: ''Translation is the recreation of a text that was written according to usage in the source language into a text that is written according
to the usage of the target language. Hence teaching usage in both the source and the target languages becomes an
important aspect in training translators, as the translation process involves both usages. In translators’ education,
not enough attention is paid to this fact. Students are mostly taught language systems and standards, whereas the
usage in both source and target languages is taught insufficiently and non-systematically'' [9: 25].
Teaching up-to-date usage can be achieved only when relying on the best examples of modern fiction and
journalism. Thus, the use of texts from Dreiser, Galsworthy, Maugham, Jerome, London, Priestley, Christie,
Montgomery, and Fielding, however good these authors might be for learning the history of English and
American literature, is not justified for the purposes of teaching modern English usage and language in general.
The described above objective was achieved in this particular textbook series [10; 11; 12; 13; 14] with the
assistance of Alexander Haponiev, a British native speaker, graduate of Manchester University and other higher
educational establishments, who helped to select texts from the whole bulk of modern English and American
literature, and who wrote a whole number of texts for the purposes of this textbook series and edited the English
part of it.
Excerpts were selected according to the topics of the syllabi from such famous contemporary authors as
Bill Bryson, Dan Brown, Minette Walters, Scott Adams, Julian Barnes, Terry Pratchett, Ian Rankin,
P. J. O’Rourke, Jeremy Paxman, John Simpson, Michael Crichton, John Le Carre and others, as we believe that
the language used by these authors reflects the current state of the English language and the spirit of our times.
The original texts are accompanied by vocabulary notes and culture-focused comments which significantly
broaden the linguistic and cultural knowledge of students, and in many instances help to root out certain false
stereotypes existing in the mentality of Ukrainians about the life and culture in English-speaking countries. It is
important also for students majoring in translation that the textbook series offers translations of culture-specific
vocabulary. Such translations may have been made using either descriptive or analogous methods, transliteration
or transcription, or combined forms of the above. The use of a huge quantity of language and cultural
information is invariably believed to add to the cognitive processes which students undergo. The enhancement of
such processes is considered as one of the principles of culture-focused teaching [15: 432].
The same principle is also realised through the tasks where students have to research certain issues in
accordance with the syllabus topics using all available resources, such as, for instance, TV / film and the
Internet. The same purpose may be achieved by using audio- and video-materials directly linked to the
textbooks, telling students about life and culture in English-speaking countries. These must be carefully selected
feature and documentary films, television programmes and others, the viewing of which in class in limited
amounts must become an inseparable part of the tuition process, as it is difficult to overestimate the cognitive
value of such an approach. YouTube can be an excellent source of material while at the same containing vast
quantities of dismal, low-quality content as well as propaganda from Russian trolls. Thus, the importance of
careful selection cannot be underestimated. We must note in this respect that unfortunately Ukrainian students do
not on the whole have the habit of watching news, films or television programmes in the source language in the
necessary quantities without strong motivation from their lecturers. It can also be very difficult for them to
appraise content quality.
Partaking in an active role in the tuition process, when students are encouraged in class to express their
feelings and use their personal experience and background knowledge, constitutes another important principle of
culture-focused teaching [15: 432].
The textbook series implements this principle through a set of introduction-into-the-topic tasks where
students are encouraged to communicate their thoughts and feelings on certain issues, using language knowledge
and skills already in existence, as well as their background knowledge and personal experience. The tasks also
include exercises to develop productive skills through the discussion of the topics studied at the end of each
section, when students sum up their knowledge and correct their judgements based on their newly-acquired
vocabulary and cultural knowledge. Speaking in class is also focused upon, by students giving presentations to
their peers. At the same time, the cyclic principle of tuition is in place, which ensures that students deepen their
cultural knowledge and improve their language skills in certain topics which focus on country studies, culture,
and politics, as well as various language aspects at each new stage of learning.
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Role-play tasks in each section of the textbook series further help to implement the principle of student
involvement in the learning activities, as such tasks set out to imitate real communicative situations by
describing the situation of communication, specifying the roles of the participants and their objectives. Examples
of such role-play include a court hearing based on audio material taken from a CNN panel discussion, or political
debates on certain specified topics where roles and other communication parameters are identified.
The principle of student involvement in team work and the development of responsibility for their own
tuition, the build-up of skills for self-supervised work is realised in both group and individual projects, which are
so far a relatively new and unfortunately sparsely-used form of learning activity in Ukraine. The respective tasks
may be found in each unit of the textbook series and become of especial importance in the MA students’
education. Examples of such work include presentations on specific topics with the use of multi-media and other
means, individual and team research on certain topics related to the teaching syllabus that widen the linguocultural and socio-cultural knowledge of students, and writing a review, for example, of a book of fiction, a film
or a theatrical performance. Such projects may be aimed at the development of a set of skills for academic work,
such as group presentations on the variations and dialects of the English language, or writing a review of an
academic work. The students then present the results of their team or individual work either in writing, by way of
a report, an essay, bullet-points, or audio-visually by way of a presentation.
Conclusions. Culture-focused teaching, as we can see, may be put into practice through different forms and
varied teaching methods. Such teaching uses language and culture-focused resources of different degrees of
complexity depending on the target audience and the objectives it pursues. The effective use of such teaching
means and methods may result in the achievement of the final goal of cross-cultural communicative competence
of future translators, whose direct professional goal is to mediate in communication and render material between
the representatives of different languages and cultures. Further research in this area should focus on the
methodology and practice of implementing the principle of culture-focused teaching in the tuition of different
disciplines with different sets of goals and audiences.
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Возна М. О. Культурологічний підхід до навчання мовам та перекладу.
Cтаття розглядає певні аспекти формування міжкультурної комунікативної компетенції в підготовці
майбутніх перекладачів з акцентом на культурологічному підході до викладання іноземних мов,
розглядаються принципи такого навчання та їх запровадження в написанні навчальних матеріалів на
прикладі серії підручників з практики англійської мови, розроблених в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка. В статті також аналізується розвиток когнітивних студій в
лінгвістиці з точки зору їх впливу на методологію та методи навчання іноземним мовам та перекладу
на філологічних та перекладацьких відділеннях університетів.
Ключові слова: міжкультурна комунікативна компетенція, культурологічний підхід до навчання,
комунікативні стратегії, принципи навчання, навчальні матеріали, фонові знання, лінгво-культурні та
соціо-культурні знання.
Возна М. О. Культурологический подход к обучению языку и переводу.
Статья посвящена некоторым аспектам формирования межкультурной коммуникативной
компетенции в подготовке будущих переводчиков с акцентом на культурологическом подходе к
преподаванию иностранных языков, рассматриваются принципы такого обучения и их применение в
написании обучающих материалов на примере серии учебников по практике английского языка,
разработанных в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. В статье также
рассматривается развитие когнитивного направления в лингвистике с точки зрения его влияния на
методологию и методику обучения иностранным языкам и переводу на филологических и переводческих
отделениях университетов.
Ключевые слова: межкультурная коммуникативная компетенция, культурологический подход к
обучению, коммуникативные стратегии, принципы обучения, обучающие материалы, фоновые знания,
лингво-культурные и социо-культурные знания.
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СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЛЕКСЕМИ FREE (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ БРИТАНСЬКИХ
ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ ТА РОМАНУ ДЖОРДЖА ОРВЕЛЛА "1984")
У статті досліджено семантичну структуру лексеми free сучасної англійської мови, яка репрезентує
одну з найголовніших британських національних цінностей – "свободу". Ядерно-периферійні межі
значення встановлено шляхом семантичного аналізу дефініцій лексеми, сталих словосполучень
неідіоматичного характеру з цією одиницею, зафіксованих у тлумачних словниках, а також вільних
словосполучень, представлених у тексті роману Дж. Орвелла "1984". Установлено граматичні моделі
цих словосполучень та окреслено коло тематичних референцій лексеми.
Ключові слова: семантична структура, значення, лексико-семантичний варіант, інтенсіонал,
імплікаціонал, негімплікаціонал, граматична модель.
Стаття є дослідницькою частиною програми гранта Erasmus+, Jean Monnet Project
"European Antitotalitarian Practices" (№ 599704-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE).
Постановка проблеми. Численні мовознавчі розвідки сьогодення, присвячені вивченню
різноманітних ділянок номінативних просторів мов світу, які експлікують як ключові, так і неключові
поняття лінгвокультур, свідчать про активні спроби науковців інвентаризувати та описати омовлені
тематичні ділянки, встановити їхню цінність для окремого соціуму. Такі дослідження, які неодмінно та
логічно доповнюються у подальшому контрастивними лінгвістичними пошуками, дозволяють не тільки
встановити етнонаціональні риси тієї чи іншої лінгвоспільноти, але й розкрити строкатість
загальнолюдської культури, представленої в національних мовних картинах світу, виявити універсальні
та унікальні механізми номінативно-пізнавальної діяльності, що є важливим зокрема для міжкультурної
комунікації.
Представлена розвідка є актуальною, адже її вектор спрямовано в бік зазначених вище основних
напрямків сучасних мовознавчих студій. Так, лексема free сучасної англійської мови вербалізує
універсальне поняття людської свідомості – стан, здатність або можливість діяти на власний розсуд
без контролю інших, яке набуває етнічного забарвлення у колективній свідомості британського етносу та
викристалізовується як національний аксіологічний орієнтир [1: 139–140]. Визнання цінності такого
феномену соціальної життєдіяльності не піддається сумніву, тому в британському варіанті англійської
мови такий денотат зазнає детальної семантизації, а номінативна ділянка його маніфестації є
надзвичайно щільною. До того ж, розширення семантики одиниці відбувається під час її функціонування
у текстовому просторі, наприклад, художньої прози. Метою розвідки є встановлення семантичної
структури лексеми free, функціонуючої як окрема одиниця, так і у складі вільних та сталих
словосполучень. Матеріалом статті є джерела сучасної британської лексикографії та текст роману
Дж. Орвелла "1984".
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вибір твору для досягнення нашої мети не є випадковим,
адже у сучасному світі, світі вже 21 століття, питання свободи індивіда, нації, держави є однією з
найголовніших та болючих проблем людської цивілізації, а в романі класика британської літератури не
тільки гостро представлено проблему індивідуальної та колективної несвободи особистості та соціуму,
але й так чи інакше окреслено шляхи її подолання для досягнення соціальної та внутрішньої гармонії
особистості. Тому роман не втрачає своєї актуальності, набуваючи все нових смислових інтерпретацій. У
лінгвістичному плані постійно продовжують з’являтися розвідки, присвячені вивченню лексичних
(неологічних, оказіональних тощо) одиниць [2; 3 та ін.], стилістичних, дискурсивних [4; 5; 6 та ін.]
особливостей роману тощо.
Дослідження семантичної структури лексеми free, зокрема вжитої у різних вільних та сталих
словосполученнях неідіоматичного характеру, здійснено вперше. Завданнями роботи є відбір
фактичного матеріалу, виявлення семантичних ознак лексеми free, функціонуючої в мові та мовленні;
встановлення граматичних моделей побудови різнотипних словосполучень з елементом free в їхній
структурі; ядерно-периферійне розмежування семантичної структури лексеми; окреслення тематичних
зон семантики одиниці та її словосполучень.
© Борисов О. О., 2019
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Виклад основного матеріалу. Встановлення меж семантики значення одиниці free сучасної
англійської мови на першому етапі передбачає виокремлення, аналіз та співставлення дефініцій лексеми
та її лексико-семантичних варіантів (ЛСВ), поданих у тлумачних британських словниках. Такий підхід
уможливлює в подальшому створення семантичної моделі репрезентованого одиницею загального
уявлення британців про цей денотат, адже відомо, що лексикографічні описи є певною мірою
суб’єктивними науковими "творами", які висвітлюють найбільш значущі, з погляду дослідників, грані
об’єкту мовознавчої рефлексії. Інші моменти залишаються на фоні або експлікуються у визначеннях
укладачів інших словників. Слушно зазначає В. М. Манакин, що "словарное толкование слова – это не
его значение, а лишь модель этого значения" [1: 210]. Поєднання позицій в єдине ціле дає, на наш погляд,
вичерпне розуміння того, як феномен представлено у семантиці мови, а, отже, й у колективній мовній
свідомості британського етносу.
Аналіз словникових дефініцій виявив, що мовна одиниця free є полісемантом, ЛСВ якого
репрезентують різні ситуації, в яких суб’єкт або об’єкт кваліфікується даним атрибутом. Нами до уваги
бралися лише ті, які стосуються характеризації людської особистості. У результаті з кожного словника
було обрано та типологізовано два ЛСВ. До першого типу відносяться ЛСВ, які, у цілому, відбивають
"свободу волі" як ознаку людського існування. До другого типу належать ЛСВ, які представляють
відсутність фізичної / психологічної (узаконеної) належності до іншої особи та / або обмеження на
фізичне переміщення у просторі.
Так, у значенні free (ЛСВ1) – able or permitted to take a specified action [7] словника Oxford Living
Dictionaries висвітлюється інформація про те, що бути вільним означає мати здатність або дозвіл на
виконання певної дії – дві рівноправні гіперсеми 'able' і 'permitted' та семантичний компонент 'to take an
action'. Якщо перша гіперсема вказує на внутрішню спроможність особи діяти певним чином, то друга –
на соціально зумовлену. ЛСВ2 сконденсовано відбиває відсутність залежності особи від інших – not a
slave.
У словнику Cambridge Dictionary free у ЛСВ1 фактично співпадає з поданою вище дефініцією, пор., 1.
able or permitted to take a specified action та 2. able to do things without being controlled [8], так само
репрезентуючи знання про власні індивідуальні можливості виконання особою дії та її соціальні межі. На
відміну від попередньої дефініції free ЛСВ2 фіксує інформацію про те, що людина не знаходиться в
певному місці ув’язнення (будівлі або, навіть, клітці): not in prison or in a cage [8].
У лексикографічному джерелі видавництва Longman, що є відмінною рисою від інших словників,
ЛСВ free – not held, tied up, or kept somewhere as a prisoner (стан поневолення особи, який визначається
місцем її ув’язнення) – подано першим у словниковій статті. Відповідно ключове для нас значення
одиниці free експлікується ЛСВ2 – allowed to do or say whatever you want, or allowed to happen, without
being controlled or restricted by anyone or anything [9]. Смисловий акцент, як бачимо, ставиться на
зовнішньому, наданому соціумом, дозволі особі (гіперсема 'allowed') робити чи говорити щось за
власним бажанням (гіпосеми 'do' та 'say', які уточнюються комплексною семою 'whatever you want') без
контролю або поза обмеженнями (рівноправні семи 'controlled' / 'restricted') іншими людьми або
об’єктами дійсності (компоненти 'anyone' та 'anything'). Така свобода широкого вибору, яка не передбачає
соціального пресингу в кожному індивідуальному випадку, не заперечує перебігу деяких подій,
здійснення діяльності (семантичні компоненти 'allowed' та 'happen'), свідчить про свободу на рівні цілого,
нетоталітарного, суспільства.
Найбільш детальна характеризація денотату, вираженого ЛСВ1 free, надана у словниковій статті
джерела Collins: someone or something that is free is not restricted, controlled, or limited, for example by rules,
customs, or other people [10]. Гіперсеми 'someone' та 'something', які відбивають одночасно агенса та
пацієнса (у термінології Ч. Філлмора), конкретизуються гіпосемами (not) 'restricted' / 'controlled' / 'limited',
тобто імплікують інших агентів дії соціального оточення пацієнсів. Йдеться про суб’єкти та об’єкти нездійснення контролю – 'rules', 'customs' та 'people'. У свою чергу, темпоральна сема 'no longer' у ЛСВ2 –
someone who is free is no longer a prisoner or a slave – відрізняє її від інших, вище наведених, значень,
співпадаючи, однак, за всіма іншими параметрами (not) 'prisoner' та (not) 'slave' [10].
Аналіз головного ЛСВ free дає змогу констатувати, що в британській мовній свідомості цією
номінацією фіксується здатність суб’єкта діяти поза соціальними обмеженнями, нав’язаними ззовні
опосередковано (через правила, норми тощо) та прямо (конкретними людьми). Можливим стає
змоделювати синтезовану розширену семему, базуючись на виділених спільних та відмінних
семантичних параметрах: free is able or permitted to do something without being controlled, restricted or
limited by anyone or anything. Сконструйована дефініція є узагальненим семантичним конструктом, у
якому враховано всі лексикографічно представлені смислові відтінки одиниці. Гіперсеми 'able' та
'permitted', поєднані з диференційною семою 'to do', відбивають як індивідуально, так і соціально
зумовлену здатність особи діяти певним чином поза деякими межами (семи 'restricted', 'controlled',
'limited'), представленими предметними або живими сутностями (параметри 'anything' та 'anyone').
Аксіологія значення є прозорою, адже якщо розглянути зміст, наприклад, сем 1. 'restrict' або 2. 'control',
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стає очевидним факт негативної оцінки того, що людина потрапляє в залежність від інших, втрачаючи
свободу дій (1. deprive (someone or something) of freedom of movement or action) та стаючи підлеглим,
підневільним суб’єктом (2. determine the behaviour). Фактично пропагується ціннісна домінанта
соціального існування індивіда. Тим самим проводиться різниця між демократичним та
недемократичним, підконтрольним, тобто тоталітарним у різних вимірах, соціальним існуванням особи,
що є неприпустимим з погляду британського етносу – позиція особливо яскраво представлена в романі
"1984" [11].
Для вивчення семантичної структури ЛСВ free скористуємося термінологічним інструментарієм,
запропонованим М. В. Нікітіним для розкриття механізмів формування семантики мовного знака
[12; 13]. У структурі лексичного значення виділяються два сектори: інтенсіонал (ядро значення) та
імплікаціонал (периферія ознак, які оточують це ядро) [12: 204]. Інтенсіонал є структурованою
сукупністю обов’язкових семантичних ознак (гіпер- та гіпосем), яка конституює даний клас
концептуалізованих денотатів, забезпечуючи нормальний перебіг комунікації в етноспільноті.
Імплікаціонал складається з додаткових до ядра імплікованих сем, актуалізованих контекстом [12: 105].
Імплікаціонал, який віддзеркалює занурення репрезентованого у мові та мовленні поняття у мережу
міжпоняттєвих зв’язків індивідуальної та колективної свідомості, поділяється на сильний (найбільш
очікувані ознаки інтеріоризованого денотата), слабкий (вірогідні ознаки) та негативний (або
негімплікаціонал, тобто непритаманні або неможливі для денотата ознаки) [12: 106; 13: 72]. Відповідно
значення будь-якої лексеми / її ЛСВ не знаходиться в семантичному вакуумі, будучи пов’язаним з
іншими значеннями, що є мовним відбиттям ділянок перехрещення понять етнічної картини світу. Така
мережа створює ядерно-периферійно структуровану ділянку деякого номінативного фрагменту мовної
картини світу індивіда та соціуму.
Відтак, у синтезованій вище для зручності оперування семемі free (able or permitted to do something
without being controlled, restricted or limited by anyone or anything) представлено інтенсіонал значення, в
якому наявна сема позитивної оцінки здатності бути вільним.
Інтенсіонал значення є його ядерною ділянкою, а інші його фрагменти стають явними під час
входження ЛСВ free у коло одиниць різної частиномовної належності. За Л. М. Васильєвим, слово, яке
потрапляє в деяке лексичне оточення так чи інакше втрачає у словосполученні свій узагальнюючий
характер та набуває конкретного лексичного і граматичного значення [14: 45]. Йдеться про мовний (у
широкому сенсі) контекст – лексико-граматичне оточення номінативної одиниці, яке обмежує
потенційний спектр усіх можливих реалізацій її значення через свої системно зумовлені ознаки [15: 78;
1: 218]. Під час такої взаємодії з іншими одиницями слово проходить крізь синтагматичний та
парадигматичний фільтри, у результаті чого в його семантичній структурі затемнюються одні та
висвітлюються інші смислові елементи [15: 78; 16: 77]. Тож семи інтенсіоналу виявляють низку
взаємозв’язків з іншими семами зони імплікаціоналу, реалізованими у контексті словосполучень з
елементом "free". Такі семантичні компоненти актуалізуються в різних смислових контекстах через те,
що сполучуваність слів заснована на логічній природі знаково оформлених предметів, дій, явищ, подій
тощо [17: 33].
Поділ імплікаціоналу на семантичні зони здійснюється наступним чином. Словосполучення,
виокремлені з лексикографічних джерел, фіксують семи сильного імплікаціоналу значення "free" у
випадку, коли конкретизуються його узуальні параметри (див. дефініцію) в одиницях з ядерною
лексемою free. Слабкий імплікаціонал актуалізується в словосполученні за різних умов: по-перше, free є
залежною від іншої одиниці, тобто 'free' реалізується як периферійна сема значення цієї одиниці, і,
відповідно, сема, реалізована іншою головною лексемою такого словосполучення, функціонує на
периферії значення "free"; при цьому одиниці можуть бути переосмисленими (перенесеними), однак,
такими, що втратили свою експресивність, і тому такі словосполучення вже зафіксовані тлумачними
словниками, і, по-друге, у реченні з предикативною структурою to be free з’являються нові інформаційні
дані про саму свободу, які, не уточнюють семи інтенсіонала, а є лише додатковими до них
характеристиками.
У структурному плані одиниці з компонентом free будуються за такими граматичними схемами,
реалізуючи сильний імплікаціонал семеми: 1. Adjective + Preposition + Noun: 1) Adjective + from +
Noun: free from something (influence, pain), 2) Adjective + of + Noun: free of something (debt); 3) Adjective +
with + Noun: free with something (advice) [18: 103]; 2. Adjective + Adverb: free politically, intellectually;
3. Adjective + to-Infinitive: free to do something (to accept your invitation); 4. Adjective + (and) + Adjective:
free and easy (соціальні відносини); 5. Verb+(Smb)+Adjective: to be free, to feel free [7; 8; 9; 10; 18]. У
словосполученнях відбувається експлікація сфер соціальні відносини, політика, внутрішній світ,
фізичний / емоційний стан людини, представлених у ближній периферії значення одиниці.
Семема free у зоні слабкого імплікаціоналу містить компоненти, які відносяться до широкого кола
тематичних сфер у словосполученнях таких граматичних моделей: 1. Adjective + Noun (+ (of) Noun): free
market, market economy, enterprise (економіка), agent / agency, carrier, cash flow, movement (бізнес), day,
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evening, afternoon (час), blow, throw (спорт), activity (освіта), elections (політика), fall (об’єктивний світ),
access, choice, hand, rein (соціальні відносини), workers, proles (виробничі / класові відносини), press (мас
медіа), speech (суспільне життя), will (внутрішній світ особи), Free Church / (of Scotland) (релігія),
animals (фауна), human being (людина); 2. Adjective + Adjective + Noun: free alongside ship / vessel / quay
(бізнес), free collective bargaining (соціальна політика); 3. Verb + (Smb) + Adjective: to set free, to make
free with, to turn somebody free (соціальні відносини) [7; 8; 9; 10; 18].
Аналіз роману британського письменника Джорджа Оруела "1984", по-перше, свідчить про те, що в
тексті автором активно використовуються сталі словосполучення з досліджуваним ЛСВ free, які
побудовані за стандартними граматичними моделями (Adjective+Noun, Verb+(Smb)+Adjective,
(Verb)+Adjective+from+Noun) та реалізують вже виокремлені тематичні сфери, напр., час: Finally both of
them managed to secure a free afternoon on the same day [11: 174], внутрішня політика: …if we choose to set
you free when we have finished with you, and if you live to be ninety years old, still you will never learn whether
the answer to that question is Yes or No [11: 327], внутрішній світ: When finally you surrender to us, it must
be of your own free will [11: 321], бізнес: Party members were supposed not to go into ordinary shops (’dealing
on the free market’, it was called) [11: 9] тощо.
По-друге, ЛСВ free активно використовується письменником у складі похідної одиниці freedom, яка є,
наприклад, основою побудови іменникових та дієслівних словосполучень: 1. Adjective + Noun: political
freedom, intellectual freedom [11: 377]; 2. 1) Noun + of + Noun: freedom of the Press, freedom of assembly,
freedom of thought [11: 16], freedom of speech [11: 258], freedom of choice [11: 266]; 2) N + N + and + N:
freedom, justice and fraternity [11: 256]; 3) N + and + N: freedom and happiness [11: 331]; 4) Noun + toInfinitive: freedom to say [11: 103]; 3. Verb + Noun: to perpetuate (Un)-freedom [11: 256]. Щодо одиниць із
залежною лексемою freedom, то вони вибудовувалися так: 1) Noun + of + Noun: an idea of freedom, the
concept of freedom та 2) Verb +(of)+ Noun: to dream of freedom. Ці одиниці породжуються на перетині
понять "ідея", "мрія", "свобода", відбиваючи таке коло референцій: об’єктивний світ, внутрішній світ
особи, суспільні цінності.
По-третє, відмічаємо, що актуалізація "(to be) free" у тексті роману сприяє розширенню
інформаційних секторів значення free / freedom. Сильний імплікаціонал текстово деталізується завдяки
інформації про те, що щось вільне набуває форми живих об’єктів зі світу фауни та флори: This dog is free
from lice / This field is free from weeds [11: 377]. Свобода може бути й суто інтелектуальною: …that FREE
had once meant 'intellectually free' [11: 390], узуальний параметр ядра значення, але слабкий імплікаціонал
вказує на те, що темпоральність такого стану є обмеженою "had once meant". Часові межі свободи
окреслюються й у прикладі At twelve hundred it was unexpectedly announced that all workers in the Ministry
were free till tomorrow morning [11: 232]: слабкий імплікаціонал зазнає конкретизації параметрами
"суб’єкт", з характеристикою "професійна належність" ("all workers in the Ministry" – носії (не)свободи),
та "час" ("till tomorrow morning" – обмежений проміжок часу). Так само у наступному прикладі
спостерігаємо актуалізацію параметру імплікаціоналу з інформацією про "місце", де людина є вільною:
…and that just round the corner there lay a paradise where human beings would be free and equal [11: 332].
З іншого боку, слабкий імплікаціонал одиниці також включає інформацію про 1) існування в
реальному світі об’єкта свобода, який можна виміряти: "Do you feel that you have more freedom now than
you had in those days?" [11: 115], 2) припинення його існування: "…freedom no longer existed" [11: 377] чи
3) його заперечення: "There can be no freedom" [266]. Наведені приклади об’єднані метафорою "свобода є
об’єкт". М. В. Нікітін слушно зазначає, що "будь-яка метафора заснована на аналогічному моделюванні
більш складного для когніції та іменування через щось більш просте, наочне, зрозуміле та засвоєне під
час практики" (переклад наш – О.Б.) [12: 205]. Похідне значення формується навколо гіперсеми нового
інтенсіоналу – денотату фізичного світу, в який метафора, згідно з контекстом, номінативно перевела
лексему, а імплікаційні смисли вербалізованої свободи співвідносяться з ознаками імплікаціоналу
позначеного об’єкта дійсності, над яким здійснюються різноманітні дії. Через те, що метафора є
стертою, можливо стверджувати, що метафоричний смисл перейшов із зони негімплікаціоналу до
слабкого імплікаціоналу: для метафор суттєвим є намагання звільнитися від образного компоненту, адже
це може заважати функціонуванню одиниці [19: 67].
Якщо свободу можна відмінити (abolish – formally put an end to (a system, practice, or institution) [7]):
"How could you have a slogan like 'freedom is slavery' when the concept of freedom has been abolished?" [1:
68], то вона метафтонімічно осмислюється як людська система, практика або інститут. До цієї ж
семантичної зони імплікаціоналу включається й розуміння свободи як здатності вмерти, відчуваючи
ненависть до Партії: "To die hating them, that was freedom" [1: 354]. Тож референціями значення freedom є
соціальний, об’єктивний, внутрішній світ особи, політика, смерть.
Негімплікаціонал представлено оригінальними авторськими оксюморонними та метафоричними
висловленнями типу: "You know the Party slogan: Freedom is Slavery. Has it ever occurred to you that it is
reversible? Slavery is freedom" [1: 333], у якому свобода діяти так, як хочеш, осмислюється як така, що
являє собою поневолення, а в "правильному" суспільстві поневолення, тобто належність до Партії та
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виконання її вищої волі, і є свобода – надана особі можливість взагалі вижити, стати всесильним та
безсмертним: "But … if he can merge himself in the Party so that he IS the Party, then he is all-powerful and
immortal" [1: 333]. Поєднання двох інформаційно та аксіологічно протилежних понять фіксується
структурною метафорою (пор, the state of being a slave, a person who is the legal property of another and is
forced to obey them [7]), створюючи ефект цинічного абсурду, який практикується у тоталітарному
суспільстві. Відмітимо й те, що осмислення свободи представниками тотального контролю у
тоталітарному суспільстві на семантичному рівні залучає негативний оцінний компонент до
негімплікаціоналу значення free: "Alone – free – a human being will is always defeated. It must be so, because
every human being is doomed to die, which is the greatest of all failures" [1: 333]. Бачимо, що бути вільним
осмислюється як бути самотнім, тобто відірваним від людей, колективу, спільноти – ще один параметр
негімплікаціоналу free. У реченні "…if we choose to set you free when we have finished with you, and if you
live to be ninety years old, still you will never learn whether the answer to that question is Yes or No" [11: 327]
парадоксальність та абсурд твердження полягає у тому, що людина може стати вільною, коли з нею
покінчено (психологічно, морально, інтелектуально): інформація, яка функціонує на маргінальній
периферії значення free; тим самим стає очевидним маргінальність самого суспільства з таким
соціальним устроєм, в якому не має місця індивідуальним свободам особистості, власно самої
особистості як такої.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Отже, інтенсіонал семантичної
структури досліджуваного ЛСВ free відображає сприйняття британцями свободи як здатності та права
особи думати, говорити та діяти без зовнішнього контролю. Це є ключовою ознакою демократичного
суспільства, в якому взагалі відсутнім є поняття насильницького втілення індивідом чужої волі, зокрема
обмеженого кола людей (наприклад, партії), як у тоталітарній державі. Імлікаціонал та негімплікаціонал
значення, актуалізовані в контекстах сталих та вільних прикметникових, іменникових та дієслівних
словосполучень, указують на такі семантизовані ділянки дійсності, як: бізнес, освіта, економіка, час,
смерть, суспільне життя, людина, внутрішній світ людини, фізичний / емоційний стан людини,
об’єктивний світ, спорт, мистецтво, політика, соціальна (внутрішня) політика, соціальні (виробничі /
класові) відносини, цінності, суспільне життя, релігія, масс-медіа, флора, фауна. Аксіологія
інтенсіоналу ЛСВ є позитивною, у той час як інші шари семеми включають як позитивну, так і негативну
оцінні семи. Перспективу подальших досліджень убачаємо в розгляді фразеологічних словосполучень з
елементом free та freedom у їхній формальній структурі, що сприятиме розширенню меж їхньої
семантики, а, отже, більшій деталізації уявлень про свободу, представлених у британській мовній картині
світу.
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Борисов А. А. Семантическая структура лексемы free (на материале современных британских
лексикографических источников и романа Джорджа Оруелла "1984").
В статье исследована семантическая структура лексемы free современного английского языка,
представляющей одну из ключевых национальных ценностей британцев – "свободу". Ядернопериферийные границы значения устанавливаются путем семантического анализа дефиниций лексемы,
устойчивых словосочетаний неидиоматического характера с ней, зафиксированных в словарях, а также
свободных словосочетаний, представленных в романе Дж. Оруэлла "1984". Выявлено грамматические
модели словосочетаний и очерчено тематический круг референций лексемы.
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Ключевые слова: семантическая структура, значение, лексико-семантический вариант, интенсионал,
импликационал, негимпликационал, грамматическая модель.
Borysov O. O. The Semantic Structure of the Lexeme Free (on the Material of the Present-Day British
Lexicographical Sources and the Novel "1984" by George Orwell).
The article is devoted to the study of the semantic structure of the lexeme "free" that represents one of the basic
British values – freedom, the key feature of nontotalitarian society. To achieve the goal, the word-combinations
of a non-phraseological character with the component "free" in their formal structure were additionally
analyzed. They come from the up-to-date British dictionaries as well as the novel "1984" by G. Orwell, the gutwrenching story of British literature devoted to the absence of social and individual freedom in totalitarian
society. Firstly, on the basis of the definitions the semantics of the lexeme "free" was deduced and analysed with
the help of componential and descriptive methods. Its core-periphery structure in terms of "intensional" and
"implicational" (with its different strata, including a "negative implicational" meaning) meanings as parts of the
semantics of the unit was established. Secondly, the meaning of the unit enriched by different language contexts
was analyzed from the traditional semantics perspective. Word-combinations of different types with the lexeme
"free" as a core and dependent element were considered and their grammar patterns were defined. On the one
hand, the ones fixed in the dictionaries tend to be used in the novel "1984" and, on the other hand, the list of the
patterns was ultimately extended. Thirdly, a number of thematic notions "grasped" by the meaning of the lexeme
"free" was found out. As a result of these procedures the linguocultural interpretation of the social and political
phenomenon "to be free" by the British was proposed.
Key words: semantic structure, lexico-semantic variant, intensional, implicative and negative implicative
meanings, grammar model.
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ВИБІР ВИКЛАДАЧЕМ НАУКОВОГО ВЕКТОРА НАВЧАЛЬНОЇ МОВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЯК
ОДНА З ПРОБЛЕМ ВИЩОЇ ШКОЛИ
У статті окреслено сучасне законодавче освітнє поле стосовно середньої та вищої освіти в Україні;
з’ясовано переваги нових законів та концепцій для вчителя та викладача. У статті обґрунтовано думку
про те, що головне для педагога – навчити учня / студента вчитися, набувати компетенцій, які
знадобляться надалі у професійному житті. Також автор розглядає проблему неоднозначного
тлумачення наукового матеріалу в підручниках для ЗВО, звертає увагу на проблеми викладання
навчального матеріалу в сучасних умовах і намагається знайти шляхи вирішення цього питання
відповідно до потреб сьогоднішнього ринку освітніх послуг.
Ключові слова: освіта, компетенції, навички, знання, зміст навчання.
За останні п’ять років законодавчий освітній простір України поповнився базовими Законами України
щодо освіти: ЗУ ''Про вищу освіту'' (2014), Концепція ''Нова українська школа'' (2016), ЗУ ''Про освіту''
(2018). І от нещодавно Кабінет Міністрів України скерував до Верховної Ради законопроект ''Про повну
загальну середню освіту'' (2019), який доповнить попередні освітні закони й допоможе створити цілісне
та якісне освітнє середовище, яке навчить і виховає українських школярів та студентів, сформує ключові
компетенції учнів, підготує їх до активного дорослого життя в сучасних умовах.
Мета. Однією з найбільш вагомих статей ЗУ ''Про вищу освіту'' та ЗУ ''Про освіту'' є визначення
поняття академічна свобода викладача і вчителя (ст. 1). На думку законодавця, ''академічна свобода –
самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науковопедагогічної, наукової та / або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і
творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх
результатів'' [1: 1].
Без сумніву, численні законодавчі новели дадуть змогу українському викладачу і вчителеві більш
якісно викладати навчальний матеріал, частіше використовувати технічні засоби, залучати новітні світові
навчальні традиції. Учитель отримує можливість вибирати навчальний підручник, розподіляти час для
вивчення певних тем, самостійно варіювати способи донесення навчального матеріалу до учнів тощо,
однак унаслідок таких нововведень з’являється чимало питань (і це цілком нормально, адже набагато
гірше, якщо викладача все влаштовує, усе задовольняє), відповідь на які повинні дати фахівці
Міністерства освіти і науки України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. На нашу думку, основна проблема – які знання повинен
донести вчитель до школярів. Сьогодні сучасний учитель уже розуміє, що головне – це не наповнити
свого учня правилами, теоремами та біографіями, а навчити вчитися, тобто самостійно знаходити
матеріал, усвідомлювати його, творчо переробляти (не плутати з плагіатом!) й адаптувати, а також
продукувати у вигляді проектів, презентацій та інших видів навчальної діяльності. На думку експерта з
освітніх програм Українського інституту майбутнього С. Бабака, ''педагоги мають бути більше, ніж
учителями. Підказувати, що і де шукати, на що звертати увагу, допомагати робити дослідження'' [2: 11].
Перед вдумливим, сучасним учителем досить часто постає питання: яку саме інформацію подати
учням, адже навчальний матеріал, отриманий у педагогічному закладі вищої освіти (далі – ЗВО), і
надрукований у підручнику досить часто відрізняється. Наприклад, у підручнику з української мови (7
клас) [3: 34] автори вказують, що ''неозначена форма має суфікси -ти, -ть, -тися, -тись'', хоча в
класичній філології суфіксами є лише -ти, -ть, а от -ся, -сь – формотворчі або словотворчі часткипостфікси. Також багаторічною системною помилкою-констатацією є визначення І дієвідміни дієслів за
флексією -ють, а ІІ – -ять [3: 48], однак так ''проковтується'' або суфікс -й- (гра-й-уть), або м’якість
попереднього приголосного (сид’-ать). Характерно, що такі постулати фіксують практично всі шкільні
підручники, а також довідники, призначені для учнів (гра-є, робл-ю) [4: 155], хоча учні в попередніх
класах уже вивчали фонетику й мають знання щодо визначення звуків.
Таких невідповідностей у визначеннях і розумінні наукового матеріалу є досить багато, тому перед
учителем постає проблема – подати навчальний матеріал, як того вимагає шкільна навчальна програма та
підручник, чи продемонструвати перед учнями отримані в стінах ЗВО академічні знання та / або новітню
інформацію під час самоосвіти. Як правило, учителі дотримуються позиції обраного підручника й
© Доброльожа Г. М., 2019
43

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

намагаються узгодити навчальний матеріал із поглядами авторів державної підсумкової атестації, тестів
зовнішнього незалежного оцінювання.
Виклад основного матеріалу. З подібними проблемами мають справу також викладачі ЗВО, проте
тут, порівняно зі школою, є свої особливості: вчителі користуються навчальними програмами,
затвердженими Міністерством освіти України; натомість викладачі університетів мають локальні,
створені в межах профільної кафедри навчальні програми з конкретних навчальних дисциплін – таким
чином сюжет, кількість годин та інші параметри можуть дуже сильно варіюватися; особливо цей чинник
спрацьовує під час створення навчальних програм для актуальних сьогодні, часто новомодних
дисциплін, наприклад ''Прикладна (комп’ютерна, юридична, етно-, психо-, соціо- тощо) лінгвістика'',
''Дизайн'' і под.. Порівнюючи навчальні програми в різних ЗВО, бачимо, що навчальну дисципліну десь
вишивають, десь танцюють, а ще десь співають. До того ж навчальні програми, створені силами
викладачів ЗВО, не можуть щороку змінюватися й не враховують постійного зменшення кількості годин,
перенесення навчального курсу в інший семестр тощо.
Отже, перед викладачами ЗВО поряд із проблемами постійного підвищення професійної кваліфікації,
застосування новітніх методів презентації навчального матеріалу, друку статей у фахових престижних
журналах, рекламної, профорієнтаційної та виховної роботи, постає питання: що викладати? Кожен
сумлінний викладач запитує в себе: а що він устигне за ту мізерну кількість часу, яка відведена на його
навчальну дисципліну?, які знання та компетенції отримають його студенти?, як ці навички вони
зможуть використати у професійному житті? А ще викладачу потрібно налагодити зворотній зв’язок зі
студентською аудиторією, показати свою педагогічну майстерність, використати ТЗН, озвучити мету
заняття і методи її досягнення, розкрити історію питання, ознайомити з досягненнями
основоположників, розповісти про різні погляди на висвітлення певного питання, залучивши до цього
сучасні вітчизняні та закордонні наукові напрацювання.
Як приклад можна проілюструвати виклад матеріалу з навчальної дисципліни ''Сучасна українська
літературна мова. Морфологія'', тема ''Прислівник''. Навчальний матеріал подано за ''Навчальною
програмою з сучасної української літературної мови''. Отже, ПРИСЛІВНИК. Значення прислівника як
частини мови, його морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників за значенням. Групи
означальних та обставинних прислівників. Творення ступенів порівняння якісно-означальних
прислівників. Омонімія форм вищого й найвищого ступенів порівняння прислівника і прикметника.
Розряди прислівників за походженням. Наголос у прислівниках. КАТЕГОРІЯ СТАНУ (предикатив).
Коротка історія питання. Семантико-морфологічні та синтаксичні ознаки слів категорії стану.
Розряди слів категорії стану за значенням [5: 16]. Сьогодні, відповідно до нових досягнень закордонного
та вітчизняного мовознавства, додалася ще одна тема: МОДАЛЬНИК. Історія дослідження модальника.
Поняття про модальність. Загальна характеристика модальних слів. Семантичні розряди модальних
слів. Формування модальника [6: 97].
Кількість годин, виділених на вивчення теми, у 2008 / 2009 н.р. – 6 + 4 (лекційних і практичних), а
вже у 2018 / 2019 н.р. – 4 загалом (відповідно до навчально-методичного комплексу з курсу ''Сучасна
українська літературна мова. Морфологія'').
A priori зрозуміло, що вмістити навчальний матеріал, розглянути проблемні питання, вислухати
підготовлені повідомлення (реферати, проекти), опитати студентів у визначену кількість годин
неможливо. Викладачі по-різному вирішують ці питання: обмежуються тезами стосовно певної теми;
докладно розглядають найважчий блок питань, а решту залишають на самостійне опрацювання; дають
список навчально-методичної літератури з градацією доступності-важливості-науковості та власними
коментарями щодо опрацювання; пропонують студентам авторські друковані курси лекцій (власні або
колег).
Одним із найбільш складних аспектів навчання є вибір викладачем напрямків і досягнень конкретної
наукової школи, поглядів і наукових здобутків якої він планує дотримуватися під час навчання студентів.
Сьогодні це правило виконати досить важко, оскільки МОН України, ЗВО, ННІ (факультет) і кафедра не
регламентують та не обмежують викладача у виборі; перед українським викладачем відкрилися обрії
світового мовознавства, і можна використати результати найновіших наукових досліджень.
Досить часто навчальні підручники та посібники доповнюють один одного, допомагають студентам
більш цілісно, всебічно опрацювати навчальний матеріал, але інколи думки мовознавців різняться
діаметрально й категорично – і тоді студентам набагато важче (а то й неможливо) зрозуміти певну тему;
особливо поглиблює проблему нерозуміння (і як результат – небажання вчитися) інший підхід до
окремих мовних аспектів у шкільній програмі. Таку диференціацію в наукових поглядах можна
проілюструвати на прикладі теми ''Прислівник'', розглянувши декілька основних положень навчальних
посібників, підручників, монографій, які рекомендовані МОН України як підручники для студентів
філологічних спеціальностей.
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1. Прислівник, станівник, модальник – це різні самостійні частини мови:
ДаліСучасна українська літературна мова / За заг. ред. уважає модальні слова і слова
І.Б.
І. Білодіда: в 5 тт. – Т. 2. – К., 1969.
категорії
стану
(предикати)
розрядами прислівника
А.Г.
Сучасна українська літературна мова: Підручник / За розглядає лише предикативні і
ред. А. Грищенка. – К., 1997.
модальні прислівники
О.П.
Сучасна українська мова: Підручник / За ред. визначає слова категорії стану як
О. Пономаріва. – К., 2001.
окрему групу прислівників.
В.Г.
Горпинич В. Морфологія української мови: Підручник. як три різні самостійні частини
– К., 2004.
мови
І.Ю.
Ющук І. Українська мова: Підручник. – К., 2005.
визначає предикативні та модальні
як розряд прислівників
І.В.
Граматика сучасної української літературної мови. розглядає модальні прислівники як
Морфологія / І. Вихованець та ін. – К., 2017.(Реком. найпериферійніший розряд
вченою радою Інституту української мови НАНУ)
С.Є.
Українська мова: підруч. для 7 кл. / С. Єрмоленко та ін. –
– К., 2016.
2. Прислівник – це …
І.Б.
лексико-граматичний клас незмінних (невідмінюваних і недієвідмінюваних) повнозначних
слів, співвідносним за походженням з іменниками та дієсловами
А.Г.
повнозначна частина мови, яка об’єднує в своєму складі клас слів з загальним категоріальним
значенням непроцесуальної ознаки дії або стану, іншої непроцесуальної ознаки або предмета
О.П.
самостійна частина мови, що виражає якісну або кількісну ознаку дії чи стану, ступінь або
міру вияву іншої ознаки і доповнює значення дієслова, виражаючи різні обставини, за яких
відбувається дія
В.Г.
лексико-граматичний клас невідмінюваних слів з категоріальним значенням непроцесуальної
ознаки дії, ознаки непроцесуальних ознак (якості), зрідка ознаки предмета
І.Ю.
Прислівник характеризує дію, стан або ознаку, названі дієсловом, прикметником, іншим
прислівником або, рідко, іменником
І.В.
самостійна, але абсолютно периферійна і похідна частина мови, що ґрунтується на чотирьох
повнозначних частинах мови – прикметникові, дієслові, числівникові та іменникові; виражає
ознаку іншої ознаки
С.Є.
самостійна незмінна частина мови, яка означає ознаку дії або стану, ступінь або міру вияву
іншої ознаки
3. Класифікація прислівників за лексичним значенням:
І.Б.
означальні: якісно-означальні, означальні (або способу дії) міри вияву ознаки;
обставинні: часу, місця, причини, мети;
предикативні прислівники; модальні прислівники; атрибутивно-предикативні; предикативномодальні; атрибутивно-модальні
А.Г. означальні: якісно-означальні; міри або ступеня; способу дії; порівняльно-уподібнювальні;
обставинні: місця; часу; причини; мети
О.П. означальні: якісні, кількісні, способу дії;
обставинні: просторові, часові, причини, мети
В.Г. означальні (атрибутивні): якість дії, ознаки предмета (! – Г.Д.); ступінь якості та
інтенсивності дії або вияву ознаки (кількісне значення); порівняння;
обставинні: способу дії; часу; місця; причини; мети
І.Ю. обставинні: якісно-кількісні (способу дії, міри і ступеня) і власне обставинні (місця, часу,
причини, мети, умови);
предикативні прислівники; модальні прислівники
І.В.
означальні: якісно-означальні; міри і ступеня; просторові; часові; якісно-відносні;
обставинні: місця і напрямку; часу; причини; мети; умови; допустовості;
прислівники способу дії; модальні прислівники.
С.Є. означальні: якісно-означальні, кількісно-означальні, способу дії;
обставинні: часу, місця, причини, мети
4. До аналітичних прислівників належать:
І.Б.
складні прислівники: ніч у ніч, ніч-крізь-ніч, лоб до лоба
А.Г.
–
О.П.
прислівникові сполучення, що зберігають зв’язок з частинами мови: в цілому, на відшибі
В.Г.
–
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І.Ю.
прислівникові сполучення: в гості, до обіду, до ноги, до ладу, з-за кордону, через силу
І.В.
аналітичні прислівники: з будинку, в гараж, під лісом, з-поміж осоки, до фінішу
С.Є.
–
Звичайно, світ не стоїть на місці й постійно змінюється. Вінтажний стиль ми спостерігаємо в
переспівуванні народних пісень на нову мелодію та із сучасним аранжуванням, у нових постановках
класичних українських п’єс, у зображенні Тараса Шевченка як Людини-павука чи карпатського
тритона тощо – і це актуально, цікаво, сучасно, приваблює молодь; однак до такої модернізації досить
обережно потрібно ставитися в рамках наукового та навчального процесів, оскільки це ланки одного
ланцюга, і вони тісно пов’язані та взаємодіють між собою.
Висновки. Проблеми різних поглядів, гіпотез і навіть світоглядів стосуються практично всіх тем в
усіх навчальних дисциплінах, і викладачі та студенти вирішують їх по-різному.
У зразковому варіанті викладач повинен зупинитися на всіх основних теоріях висвітлення певної
теми, а вже потім виокремити найбільш науково обґрунтовану гіпотезу й зосередитися саме на її
глибокому розкритті; однак тут виникає як мінімум два питання: 1) які та скільки теорій є основними і
2) яка теорія є базовою? Однак на практиці часто трапляється, що викладач однозначно подає науковий і
навчальний матеріал, зважаючи на мізерну кількість часу та орієнтуючись на отримані ним у ЗВО знання
(збережені конспекти) та матеріал шкільного підручника.
Що ж до студентського середовища, то тут ситуація неоднозначна. Частина студентів, які свідомо
обрали фах учителя і планують працювати в школі, отримують знання на лекційних та практичних
заняттях, додаткових індивідуальних консультаціях, опрацьовують актуальні наукові монографії та
статті, цікавляться здобутками світового мовознавства – і відповідно сумлінно готують проекти,
повідомлення, самостійні завдання тощо. Інша частина студентів, які сидять у шестирічній черзі за
дипломом і не бажають працювати за фахом, у кращому разі перечитають конспект і пошукають
інформацію в Інтернеті, незважаючи на те що вона може бути обмеженою та недостовірною.
Вирішення аспекту змістового наповнення навчального часу ми бачимо в кількох площинах.
Насамперед повинні бути створені мобільні практичні рекомендації для викладачів щодо вибору
інноваційного, збалансованого і прогресивного наукового матеріалу, який відповідає сучасним вимогам,
світовим тенденціям і буде надалі практично застосований у професійній діяльності випускників.
Важливо, щоб для вивчення фахових дисциплін було виділено достатню кількість навчальних годин, які
сьогодні розпорошені на десятки основних та допоміжних дисциплін. Також на рівні університетів мали
б відбуватися систематичні тренінги (семінари, вебінари), майстер-класи, індивідуальні та групові
консультації, курси англійської мови для викладачів (віком за +), щоб вони мали можливість долучитися
до сучасних світових наукових досягнень.
Отже, на нашу думку, надзвичайно ефективним чинником, який спонукав би до результативної праці
викладача і студента, було б чесне тестування після закінчення певного навчального курсу з подальшими
кадровими та організаційними висновками щодо обох сторін; однак без вирішення зазначених вище
проблем такий контроль буде необ’єктивним і формальним. Можливе й інше вирішення цієї проблеми –
це відсутність будь-якого контролю знань і навичок, проте в такому випадку доводиться покладатися
лише на самосвідомість учасників освітнього процесу, які розуміють, що розвиток навичок і наявність
компетенцій знадобляться їм надалі у навчальному, професійному, суспільному і побутовому житті.
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Добролёжа Г. М. Выбор преподавателем научного вектора обучающей языковой дисциплины как
одна из проблем высшей школы.
В статье обозначено современное законодательное образовательное поле относительно среднего и
высшего образования в Украине; выяснено преимущества новых законов и концепций для учителя и
преподавателя. В статье обосновано мысль о том, что главное для педагога – научить ученика /
студента учиться, приобретать компетенции, которые понадобятся в профессиональной жизни.
Также автор рассматривает проблему неоднозначного толкования научного материала в учебниках и
пособиях для ВУЗов, обращает внимание на проблемы преподавания учебного материала в современных
условиях и пытается найти пути решения этого вопроса в соответствии с потребностями
сегодняшнего рынка образовательных услуг.
Ключевые слова: образование, компетенции, навыки, знания, содержание обучения.
Dobrolyozha G. M. Teacher's Choosing of the Scientific Vector of the Educational Linguistic Discipline as
One of the Problems of a Higher School.
The article outlines the modern legislative educational field in relation to general secondary and higher
education in Ukraine; the advantages of new laws and concepts for the student and the teacher are clarified.
Such a complete closed cycle of legislative acts will enable the formation of key competences of students;
prepare them for active adult life in modern conditions.
The article substantiates the idea that the main thing for the teacher is not to fill student and student with the
sum of knowledge, but to teach learn, to acquire the skills and competences that will be needed in the future in
professional life. The author focuses on the importance of the concept of academic freedom of the student and
teacher. It is in the aspect of academic freedom that the problem of ambiguous interpretation of scientific
material in Ukrainian language textbooks and manuals for institutions of higher education and secondary
schools is considered. The author also draws attention to the lack of training hours, the lack of a proper modern
material base, unwillingness of students to study, as well as those factors that do not allow the teacher to grow
professionally – lack of knowledge of English language teachers, the lack of modern centers of professional
development aimed at the outcome, the lack of a unified the scale of the requirements for the results of academic
work with students. Considering the problems of higher education, the author tries to find solutions to the needs
of today's educational services market.
Key words: education, competences, skills, knowledge, content of training.
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ПСИХОЛОГІЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ПЕРСОНАЖІВ БРИТАНСЬКИХ
ПОСТПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ РОМАНІВ: ДИСКУРС ЕҐО-ЛІТЕРАТУРИ
У статті досліджено психологізм британських постпостмодерністських романів. На матеріалі
сучасних британських романів С. Вотерс, І. Мак’юена, М.Дж. Гайленд, М. Геддона, Д. Мітчелла
розвинуто концепцію постмодерністських ідентичностей, представлену в роботах Ф. Штейнбука.
Наголошено на перспективності представленої теорії в літературному дискурсі постпостмодернізму.
Обґрунтовано моделі репрезентації рольової ідентичності як компонента постпостмодерністської
художньої ідентичності та проаналізовано конфлікти між індивідуальною ідентичністю та
ідентичністю групи. Інтенсифіковане виявлення психологізму в сучасних романах детерміновано
розвитком еґо-літератури, яка передбачає конструювання досвідів суб’єкта нарації, який шляхом
написання щоденника здійснює самопізнання й водночас пояснює себе іншим. Схарактеризовано
можливості розширення теоретико-методологічного поля сучасних літературознавчих досліджень
шляхом залучення психологічних підходів і результатів досліджень особистісної ідентичності в аспекті
теорії ігор, трансактного аналізу тощо.
Ключові слова: постпостмодернізм, британський роман, еґо-роман, рольові ідентичності, аутизм,
постпостмодерністські ідентичності, література факту.
Постановка проблеми. Для постпостмодерністського роману визначальним є мотив перебування
персонажів у множинній реальності, що, відповідно, накладає відбиток і на саму ідентичність
персонажів. Переживши значне психоемоційне потрясіння чи травму в минулому (''Маленький
незнайомець'' С. Вотерс, ''Спокута'' І. Мак’юена, ''Угамуйте мене'' М. Дж. Гайленд та ін.), персонажі
постпостмодерністського роману конструюють фіктивну ідентичність, що виникає як форма захисту від
пережитого болю. Сформовані фіктивні ідентичності реалізуються відповідно до законів, пов’язаних із
захисною діяльністю психіки. Отже, окреслений спектр ідентичностей репрезентований не лише в
постмодерністській літературі, як зауважує Ф. Штейнбук, а й також представлений у сучасному
британському романі. Л. Чорна, досліджуючи різні вияви ідентичності й зокрема місце локалізації
рольової ідентичності серед інших видів ідентичності особистості, зазначає, що прийнятому сьогодні
визначенню ідентичності бракує психологічного компонента, ''бо ролі є не тільки соціальними,
конвенціональними, аскриптивними, формальними, а й міжособовими, психологічними, життєвими,
неформальними. У кожної ролі є об’єктивний і суб’єктивний змісти. Інтеріоризація об’єктивних змістів
ролей і наповнення їх суб’єктивними становлять процес формування рольової ідентичності
особистості'' [1: 122].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати досліджень психології особистості в аспекті
репрезентації рольових ідентичностей [1; 2; 3; 4; 5; 6] активно залучені до поля методологічних шукань і
орієнтирів у річищі новітніх теоретико-літературознавчих досліджень. Психологічні методи вивчення
літератури дають можливість глибше пізнати особливості психологізму, розкрити ідентичнісну
специфіку персонажів сучасних (постмодерністських, постпостмодерністських) художніх творів. Так,
Фелікс Штейнбук, досліджуючи постмодерністську літературу, здійснює класифікацію основних
художній ідентичностей, репрезентованих в аналізованих художніх творах. Послуговуючись методом
тілесного міметизму, який розробив сам дослідник, а також ''топологічною рефлексією'' [7: 106],
літературознавець пропонує таку типологію ідентичностей, представлених в антропологічній проекції:
''Патологія ідентичності; іронія ідентичності; фальшива ідентичність; експліцитна ідентичність;
автентика ідентичності; ідентичність монстра; множинна ідентичність; ідентичність парапраксії;
кафкіанська ідентичність; ''фігур[и] неспроможності'' (В. Беньямін)'' [7]. Зазначена класифікація водночас
потверджує правильність власних теоретичних шукань у площині англійського постпостмодерністського
роману, у якому натрапляємо на подібні вияви художній ідентичнісних репрезентацій, щоправда, деякі з
них потребують уточнень. Найперше дозволю наголосити на тому, що представлена типологічна
класифікація антропологічних художніх ідентичнісних типів детермінована залученням психологічних
досліджень до літературознавства.
Дослідження різних аспектів ідентичності має особливу значущість у річищі сучасної
гуманітаристики. Концепція дифузної, відстроченої, досягнутої, психосоціальної ідентичності
репрезентована в роботах Е. Еріксона [8; 9; 10]. Вивчення ідентичності та її літературних репрезентацій у
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сучасних британських романах оприявнює ще одну теоретичну проблему: особливості кореляції між
художнім світом сконструйованих персонажів і жанровими різновидами постпостмодерністського
роману. Дослідники сучасної культури й зокрема літератури наголошують на актуалізації в ній
психологізму, який уможливлює посилене виявлення емоційних реакцій персонажів, розкриваючи
специфіку їх психоемоційної взаємодії із зовнішнім світом тощо.
У сучасній теорії літератури дедалі виразнішим є уживання поняття ''еґо-роман'' [11; 12; 13] для
ідентифікації романів, написаних у річищі ''літератури факту'' й саме від першої особи. ''Еґо-роман''
актуалізує посилену увагу до суб’єкта нарації, особливостей когнітивних процесів, що позначаються на
світосприйнятті дійсності. Крім того, стратегії ''еґо-роману'' детермінують ефект ''глибокого занурення''
реципієнта у процесі читання, даючи можливість зблизитися з мисленнєвими процесами персонажів,
увійти у простір внутрішніх переживань, рефлексій тощо. ''Еґо-роман'' репрезентує напрям літератури, у
якому важливо показати простір літератури як фактологічно достовірний феномен, який може містити
важливі інспірації або ж рефлексії, що допоможуть активізувати критичне осмислення навколишнього
світу й загострено поставитися до певних соціальних, політичних, науково-технологічних процесів і
явищ. Н. Колошук справедливо наголошує на тому, що ''доцільно розглядати документалістику, а саме
еґо-тексти (щоденники, мемуари, листи, автобіографічні нариси, сповіді, залишені для потомків в
автентичному вигляді, без белетризації), крізь призму антропологічної, герменевтичної,
феноменологічної, рецептивної методологій тощо'' [11: 221].
Дослідники ідентичності, як психологічного явища, наголошують на тому, що вивчення специфіки
рольових ідентичностей допоможе у розв’язанні низки наукових проблем, які, на нашу думку,
стосуються не лише царини психології, а й літературознавства, зокрема теорії постпостмодерністської
ідентичності: ''наповнення поняття рольової ідентичності психологічними змістами;  інтеграція різних
ролей особистості в єдину рольову ідентичність;  становлення людини як суб’єкта ролей, реалізація
творчого потенціалу особистості;  свідомі і несвідомі, позитивні і негативні компоненти процесу
формування рольової ідентичності особистості;  побудова єдиної теорії ідентичностей особистості, яка
охоплювала б і рольову'' [1: 124]. Зазначені наукові проблеми стосуються й простору літератури.
''Інтеграція різних ролей особистості'', становлення персонажа ''як суб’єкта ролей'', ''побудова єдиної
теорії ідентичностей'' художніх персонажів належить до пріоритетних завдань сучасної теорії літератури.
Персонажі постпостмодерністських романів приміряють на себе кілька ідентичностей (накинутих
суспільством зовні, а також ті, що формуються всередині персонажів відповідно до усвідомлення власної
моделі поведінки, сформованих цінностей, життєсвіту тощо). ''Завдяки розвиткові процесів мислення,
усвідомлення, рефлексії, комунікативних здібностей, а також застосуванню в індивідуальних випадках
психотерапевтичних практик, насамперед трансактного аналізу та психодрами, первинні рольові
ідентифікації узагальнюються, переструктуровуються, оцінюються людиною (читай: персонажем
художнього твору. – Д.Д.) – формується індивідуальна рольова ідентифікація'' [1: 125]. Подібна
тенденція особливо вияскравлена в постпостмодерністських романах, які доцільно зарахувати до
категорії ''літератури факту'' або ж категорії ''еґо-романів''.
Формулювання мети і завдань статті. Окреслити реактуалізацію психологічних компонентів у
дискурсі британського постпостмодерністського роману, схарактеризувавши причини посиленої
репрезентації психологічних аспектів у конструюванні персонажів. Завдання роботи полягає у з’ясуванні
психологічної природи рольових ідентичностей персонажів британського постпостмодерністського
роману; окресленні концепції постпостмодерністської ідентичності, представленої в сучасних романах
Великої Британії (2000-2010-х рр.).
Виклад основного матеріалу. Для Кристофера з ''Дивного випадку…'' М. Геддона автентикою
власних ідентичнісних пошуків стає феномен простих чисел. Потрактування математики як ідеальної
мови для пізнання світоустрою й формування власних зв’язків із дійсністю позначається на тому, що
протагоніст сприймає себе як просте число, тобто стає феноменом, що дорівнює тільки собі. Просте
число ділиться на себе й на одиницю. Кристофер як носій аутичного мислення не може ставити себе на
місце інших, не може ''проживати'' інші досвіди: персонаж роману Марка Геддона дошукується власної
сутності, водночас у романі подано спробу розкрити феноменологію аутичного мислення, показавши
автентичні та іманентні принципи мислення такого персонажа, розкривши сутність його раціональних та
емоційних виявів стосовно явищ зовнішнього світу. В. Дуркалевич звертає увагу на те, що ''спогади про
особисті події <…> чи я-окреслюючі спогади <…> нав’язують до важливих емоційно насичених
епізодів, у які глибоко заангажоване ''я''. Окремі епізоди мають вигляд складних невирішених питань,
супроводжуються негативними афективними переживаннями і вимагають інтенсифікації зусиль,
спрямованих на їхнє розв’язання. Проектування цих переживань у сферу я-наративів сприяє глибшому їх
розумінню й освоєнню-опануванню, інтеграції у цілісну автобіографічну історію. Цілісність є, отже,
результатом перманентного синтезу часово різних досвідів-переживань <…>. Від цього синтезу
залежить стабільність ідентичності'' [14: 15–16]. Стабільність ідентичності аутичного персонажа в романі
М. Геддона доводить його статус як Іншого, а не Чужого. Здатність юнака створювати я-наратив у формі
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щоденника засвідчує готовність пропрацювати пережиті травматичні досвіди задля їх глибшого
розуміння, відповідно до міркувань В. Дуркалевич. Фактично щоденник допомагає реципієнтові роману
візуалізувати цілісну автобіографічну історію Кристофера. Детективна лінія, що постає пусковим
механізмом, із часом відходить на другий план у ''Дивному випадку…'', а на першому експліковано
автобіографічну історію, яка свідчить про готовність суб’єкта нарації до пропрацювання складних
питань, із якими доводиться мати справу в реальному житті.
У романі ''Хмарний атлас'' Д. Мітчелла так само наявна спроба репрезентувати вияви автентичної
ідентичності, причому ідентичнісні пошуки виведено на антропологічно-цивілізаційний рівень. Оповідач
прагне зрозуміти спільне в поведінці персонажів, що належать різним наративам і, відповідно, різним
культурно-історичним епохам, у яких центральною силою є воля до влади, що утривалює капіталістичні
відносини в суспільстві й розкриває експансивну сутність людини в аспекті потреби влади. Капіталізм
постає моделлю пролонгації, по суті, рабовласництва в різні культурно-історичні періоди, що передбачає
домінування сильнішої групи над слабшою, в результаті чого виникає соціальна напруженість,
конфліктність, а технологічний розвиток спрямований лише на підсилення позицій однієї групи супроти
іншої. Інтелектуально-технологічний вимір не корелює в романі з виміром морально-духовним, а тому
приречений на катастрофічний фінал, який, щоправда, не стає кінцем історії. Якщо в постмодернізмі
мотив кінця історії є особливо виразним, то в постпостмодерністському британському романі показано,
що навіть після найбільшої катастрофи фатум, космічний порядок, вищі сили тощо уможливлюють
існування часу й простору з самого початку. Воля до влади в ''Хмарному атласі'' представлена в
гіпертрофованому вигляді, а тому п’ятий наратив, у якому представлено трагічний апофеоз, властивий
містерії, за Б. Шалагіновим [15], репрезентує модель цивілізаційного кінця, який переживають мешканці
Нео-Сеулу. Незбалансованість між розумом і мораллю завершується катастрофою, технологічним
апокаліпсисом, проте шостий наратив, у якому показано можливість початку після кінця, постає
художньою візуалізацією ідентичності, яку доцільно схарактеризувати як автентичну. Автентичною
сутністю людини в романі є пошук метафізичного за умови екстеріоризації раціональних інтенцій;
поєднання в людині первісних страхів (які, зрештою, й дають можливість вийти на рівень метафізичного
розуміння дійсності) із постійним прагненням до самовдосконалення шляхом розвитку в собі
пізнавальних здібностей. Проте когнітивний апарат персонажів лише почасти детермінований біологією:
впливи біології можуть бути ''зняті'' метафізичним відчуттям світу, яке дає можливість композиторові в
третьому наративі піднятися над філістерською дійсністю обивателів. Д. Мітчелл порушує соціальне
питання про конфлікт індивіда й спільноти, яка не може володіти метафізичним відчуттям, позаяк воно
дається лише індивідуальностям. Проте більшість персонажів роману не прагне виховувати в собі
індивідуальної системи цінностей і йти шляхом самопізнання. Персонажів задовольняє копіювання форм
пізнання реальності, яке поділяє більшість, вони уникають особистісної відповідальності, що й
призводить до інтенсифікації обивательства в 2000-і роки й бунту роботів у далекому майбутньому.
Ідентичність Доктора Фарадея з роману ''Дивний незнайомець'' так само доцільно схарактеризувати
як ''ідентичність монстра'', послуговуючись поняттям Ф. Штейнбука. ''Монструозність'' притаманна
персонажам роману ''Хмарний атлас'', які в різний спосіб докладаються до підтримки імітат-реальності й
прагнуть остаточно витіснити справжнє відчуття світу, замінивши його симуляцією насолод і
гіпертрофованим ентертейнтментом. Пошуки справжнього, що часом містить насправді вихід у
метафізичну дійсність, є одним із ключових мотивів британського постпостмодерністського роману.
Іншим знаковим і в постпостмодернізмі типом ідентичності є ''множинна ідентичність'', яка свідчить про
внутрішню багатовимірність постпостмодерністських персонажів. ''Множинність'' притаманна навіть
персонажам із аутичним мисленням, оскільки Кристофер у ''Дивному випадку…'' містить внутрішню
трансгресію, тобто вихід із однієї ідентичності в іншу, що, правда, є результатом порушення внутрішніх
правил поведінки, які стримують персонажа в рамках ''нормальної'' ідентичності й дають можливість
здійснювати адекватну, наскільки це можливо, взаємодію із зовнішнім світом.
Марк Геддон у ''Дивному випадку із собакою вночі'' розкриває, як аутичне мислення репрезентоване в
сучасній англійській граматиці. Письменник створює речення, які, як зауважує С. Лофтіс [16],
наближається до реального письма аутистів. Синтаксична специфіка речень художнього твору, який
імітує антихудожній наратив, має сприяти ''глибокому зануренню'' реципієнтів у внутрішній світ
протагоніста. Малюнки, схеми, графіки, скорочення, представленні у щоденнику, як і проблеми, над
якими розмірковує головний персонаж, перетворюють ''дивний випадок'' на приклад ''літератури факту'' й
''еґо-роман'', у якому важливу ролі відіграє сам спосіб оповіді, який репрезентує аутичну ідентичність
персонажа. Н. Колошук, аналізуючи дискурс ''літератури факту'' й приклади ''еґо-літератури'',
наголошуючи на ширшій методологічній перспективі вивчення цього феномену літературної
документалістики, зокрема в антропологічній та поетологічній перспективі: ''Тексти еґо-документів при
всій їхній тематичній та жанровій і поетикально-художній неоднорідності / нерівноцінності потребують
особливої методики аналізу кожного конкретного свідчення. Вона повинна враховувати не лише критерії
достовірності матеріалу та яскравість вираженої авторської суб’єктивності, а й цілу систему ідейно50
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поетикальних характеристик, передусім: масштаб узагальнення окремого людського досвіду; мистецтво
відбору вражень, документів і фактів; точність і неповторність деталей, обставин, характеристик,
представлених через суб’єктивну авторську оцінку; спосіб включення у текст реальних документів;
вміння передати особистий досвід через конфлікт прозріння / загартування / воскресіння душі у
стражданнях; безстрашність свідчень усупереч тенденціям суспільного замовчування ''білих плям''
історії; авторська здатність подолати зжиті ідеологічні стереотипи; жанрова і стилістична свобода та
вправність оповіді; вихід поза естетичні канони своєї доби у формуванні неповторної структури
документального свідчення; здатність викликати ефект катарсису'' [11: 221]. Роман Марка Геддона
позначений ''скупістю'' поетологічних прийомів, що детерміновано прагненням автора наблизити
художній наратив до специфіки аутичного мовлення. Подібна наративно-поетологічна стратегія сприяє
формуванню читацької довіри до тексту, належного до дискурсу ''еґо-літератури'', визначальним для якої
є фактологічна домінанта. Водночас С. Лофтіс наголошує на стратегіях ідеалізації персонажів у романах,
де головним героєм є носій аутичного мислення.
Аутична свідомість постає об’єктом маніпуляцій або ж стереотипованого сприйняття, що пов’язано з
досі недостатнім вивченням цього явища у психології. Юнак-аутист, з одного боку, сприймається
суспільством як ''Інший'', з другого, він ''Чужий'', який може становити небезпеку через те, що особливе
мислення робить його потенційно носієм соціопатичної поведінки, яка виникає в результаті генетичної
специфіки. Соціопати розглядаються в психологічних дослідженнях часто як представники небезпечних
для суспільства моделей поведінки, яка не вписується в усталені норми, правила, а тому може бути
джерелом потенційної загрози. Натомість М. Геддон, послуговуючись стратегіями ''еґо-роману'', прагне
переконати читачів у тому, що Кристофер такий самий інший, як і всі реципієнти, які самі є
імпліцитними носіями постійних соціальних небезпек і комунікативних девіацій. Ці небезпеки, на думку
М. Геддона, детерміновані особливістю соціальних ідентичностей, сконструйованих у суспільстві чи в
певних суспільних групах.
Небезпека полягає в тому, що важливим елементом таких ідентичнісних масок є уміння казати
неправду, здатність обманювати й створювати уявні ситуації, у яких люди взаємодіють між собою на
поверховому рівні, не вдаючись до заглиблення у світ інших, а отже, не пізнаючи інших. Натомість
Кристофер у романі М. Геддона потребує пояснення усіх навколишніх загадок саме на глибинному рівні,
йому важливо розгадати таємницю убивства пуделя, оскільки інакше зовнішній світ поставатиме для
нього джерелом непорозумінь, які неможливо пояснити раціонально. Аутичне мислення Кристофера
спрямоване на виявлення закономірностей і базових законів, що визначають перебування людей у
соціумі. ''Еґо-роман'' М. Геддона покликаний стерти різницю між поведінкою ''здорової'' людини й
поведінкою аутиста із синдромом Асперґера: письменник показує, що в поведінці обох типів персонажів
наявні свої правила й потреба дотримуватися певних конвенцій. Для Кристофера ідентичність ''простого
числа'' детермінована концепцією тотальної правди, неможливістю продукувати брехню, яка б шкодила
й іншим, і самому персонажеві. Цілісність (недифузність) ідентичності протагоніста ''Дивного
випадку…'' пов’язана саме з системою внутрішніх конвенцій, дотримання яких і забезпечує реалізацію
саме такого ідентичнісного типу в постпостмодерністському художньому творі. Сформований у
британському суспільстві тип групової ідентичності піддається критиці в романі М. Геддона, оскільки
закріплені первинні рольові неусвідомлені механізми позначаються на формуванні суспільства, у якому
значну роль відведено дотриманню фейкових ролей. ''Соціальна ідентичність у такому разі виступає
узагальнювальним поняттям, яке містить індивідуальний і груповий її види. Групова ідентичність так
само поділяється на ідентичності, сформовані на рівні макро- і мікрогруп. Тут можемо говорити про
рольову міжособистісну і рольову соціальну ідентичності. Індивідуальна та групова ідентичності
індивіда інтегруються в особистісну'' [1: 127]. Під фейковими ролями розуміємо такі соціальні позиції й
взаємодії між персонажами, що побудовані на дотриманні конвенцій і норм, що не мають внутрішнього
усвідомлення, вони не розкривають внутрішнього світу кожної особистості, а лише дають можливість
виявити ті риси ідентичності, що забезпечують удавану неконфліктність перебування в комунікативносоціальних ситуаціях. Суспільство в романі представлено різними групами (батьки, сусіди, представники
поліції, учителі тощо), усередині яких важливо дотримуватися певних правил, що детермінують
функціонування рольових ідентичностей.
В ''Угамуйте мене'' ірландсько-британської письменниці маємо приклад наративу, у якому
репрезентовано кореляції між ідентичністю юнака Джона й рольовою груповою ідентичністю, яка
іманентно чужа протагоністові. Джон не поділяє цінностей інших спільнот. У ситуації конфлікту в
громадському транспорті він пристає на бік батька й розуміє, що для інших вони є об’єктом глузування.
Водночас у ситуації, коли батько топить маленьких кошенят, Джон розуміє, що навіть у найдорожчих
людях закладено потяг до жорстокості, яка може виявлятися як елемент побутової реальності, що
містить форми карнавального дійства. Комунікація Джона з іншими нагадує постійне потрапляння в
карнавальний простір, у якому персонажі прагнуть приховати власні погляди й, відповідно, власну
ідентичність, яка тепер має бути заміщена таким типом ідентичності, що не протистоїть ідентичності
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групи, до якої вони належать. Спільнота школярів, сусіди, батьки – зображені в романі М.Дж. Гайленд
соціальні групи будують власну стратегію життя на принципі тотальної неправди, яка, як у випадку з
бабусею, уже стає органічною частиною їх світосприйняття й життєсвіту, проте на якомусь глибинному
фізіологічному рівні не може бути сприйнята протагоністом роману. Джон, як і Кристофер, пишу
щоденник, що засвідчує тенденцію до наближення ''Угамуйте мене'' до категорії ''еґо-роману'', для якого
важливим чинником є зображення реального контенту. Щоденник постає однією з форм експлікації
''літератури факту'', тобто такої літератури, що містить форми індивідуальної пам’яті, досвіду,
позначаючи позицію головного персонажа й словесно візуалізуючи його індивідуальну історію
формування його ідентичності.
Фактологічна домінанта постпостмодерністських романів дає можливість реципієнтам експлікуючи
ідентичнісну специфіку персонажів, зокрема в аспекті психологічних особливостей. ''Еґо-наратив''
уможливлює занурення в художній простір, даючи можливість розкрити сконструйованих
письменниками персонажів в антропологічному аспекті. Короткі речення, часто прості, без форм
синтаксичних ускладнень, а також зорові малюнки, візуальні схеми та ін. дають можливість наблизитися
у феноменологічному розумінні до сприйняття Іншого. Проблематика, пов’язана з пізнанням Іншого
(носієм аутичного мислення, розуміння біологічних основ поведінкових реакцій персонажів тощо)
належить до ключових у річищі сучасного британського роману, який дедалі інтенсивніше інкорпорує в
себе реальне. Подібна тенденція знаходить своє втілення в англійській літературі давніших культурноісторичних періодів, зокрема в епоху пізнього Ренесансу [17]. Д. Г’юм, чиї філософські праці мали
значний вплив на розвиток просвітницьких тенденцій у дискурсі англійської літератури, ''розглядає
проблему ідентичності як таку, що потребує самостійного вивчення. Ідентичність він розуміє як
''тотожність особистості'', водночас ставлячи її під сумнів. Автор розглядає ідентичність як таку, що не
володіє незмінністю та раціональністю. Він звертається до враження та сприйняття, які змушують
ідентичність змінюватися'' [17]. Англійська література ХХ ст. була особливо уважною до зображення
персонажів в аспекті тілесних репрезентацій: дискурс тілесності водночас увиразнює й дискурс розуму,
оскільки, відповідно до праць Ф. Штейнбука, тіло в концепції тілесного міметизму нерозривно пов’язане
з мисленням і свідомістю. Новітні дослідження в царині психології залучаються англійськими
письменниками для створення персонажів, наділених особливим типом світосприйняття, що з точки зору
суспільства позиціоноване як ''Інше''. Водночас такі романи дають можливість змістити акценти в
сприйнятті персонажів із особливим потребами, які з категорії ''Чужого'' (небезпечний соціопат)
переходять у площину ''Іншого'', який є частиною зазначеної спільноти й, по суті, може бути корисним
для її функціонування.
Ключовою в дискурсі постпостмодернізму постає ''автентика ідентичності'', тобто конструювання
персонажами автентичної ідентичності, що відображає їх іманентну сутність. Л. Чорна, досліджуючи
феномен конструювання цілісної ідентичності індивіда, зауважує: ''Психологічний аспект формування
рольової ідентичності особистості полягає не тільки в ''суб’єктивному забарвленні'' виконуваної нею
певної ролі, а й у впливі особливостей реальної малої групи на репертуар ролей, які може обрати в
''груповому рольовому полі'' особистість, нормативних вимог групи до їх програвання тощо. Одним із
найактуальніших питань дослідження рольової ідентичності є також з’ясування шляхів інтеграції різних
ролей особистості, які вона виконує, та їх зведення в єдину ідентичність'' [1: 123]. У дискурсі
постпостмодерністського роману експліковано мотив розщеплення ідентичності або ж представлення
персонажа як носія різних ідентичностей, склеювання яких часто має проблематизований вияв. Водночас
саме конфліктність деяких рольових ідентичностей усередині загальної ідентичності персонажа визначає
конфлікт художнього твору, експлікуючи пошук автентичної ідентичності, яка й визначає справжнє, а не
фіктивне, тобто удаване світосприйняття персонажами реальності. ''Рольова ідентичність визначатиме
зв’язок (або один із видів зв’язку) між індивідуальною та соціальною ідентичністю як форму подолання
суперечностей між ними. Якщо мала група у своєму розвитку набуває характеристик суб’єктності, то
між індивідуальною і соціальною ідентичністю не виникає конфлікту. Члени такої малої групи разом
визначають цілі діяльності та досягають їх, виявляють спільну активність, усвідомлюють єдність думок,
дій, а разом із тим поважають індивідуальні погляди іншого, цінують його своєрідність. Групова
ідентичність, лояльність до групи її членів підпорядковується індивідуальній ідентичності та відчуттю
''суб’єктності групи''. За таких обставин людина стає сама суб’єктом ролей: обирає в ''рольовому полі''
малої групи ті ролі, які сприяють розв’язанню завдань, що постають перед групою, гнучко змінює ролі,
якщо того вимагає ситуація'' [1: 126]. Кристофер із ''Дивного випадку…'' й Джон із ''Угамуйте мене''
розуміють свою інакшість і, відповідно, прагнуть сприйняти причини власної конфліктності із зовнішнім
світом. Для обох персонажів причина такої проблемної взаємодії криється в неприйнятті неправди як
чинника формування рольової індивідуальної ідентичності. Зазначена тенденція візуалізує те, що В.
Франкл називає ''фрустрацією устремління до смислу'' [18: 64]. Дослідник зазначає, що ''сьогодні люди
позбавлені напруги. Насамперед вони зобов’язані цим тій утраті смислу, яку я описую як екзистенційний
вакуум або фрустрацію устремління до смислу'' [18: 64]. Ця утрата, можна припустити, детермінована
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сформованими соціальними груповими ідентичностями, які уможливлюють існування неправди як
чинника уникнення потреби у смислах, які визначають напругу, про яку пише В. Франкл. Існування
напруги (трагічних зіткнень індивіда з соціумом тощо) дає можливість сприйняти нові смисли, що мають
смислобуттєвий характер.
''Патологія ідентичності'' постає знаковою антропологічною художньою моделлю, представленою в
значній кількості сучасних британських романів. Патологія може бути пов’язана з пережитою раніше
травмою або потужним психоемоційним потрясінням, або ж детермінована особливістю генетичних
розладів і невралгічних захворювань (персонажі романів ''Дивний випадок із собакою вночі'' М. Геддона,
персонажі роману ''Субота'' І. Мак’юена тощо). Водночас сучасній британські автори розкривають досі
не знані грані таких ''патологічних ідентичностей'', зокрема ж у тому підтипі, що виникає в результаті
генетичної специфіки персонажів, як брак дзеркальних нейронів, що спричиняє аутизм (синдром
Асперґера, синдром саванта та ін.). Патологічність у класичному розумінні цього поняття представлена в
романі ''Маленький незнайомець'', де протагоніст доктор Фарадей не може подолати й ''пропрацювати''
потужної травми, яку переживає в дитячому віці. Пам'ять про цю подію з минулого стає пусковим
механізмом, що ініціює створення фіктивної патологічної ідентичності, що живе лише бажанням помсти
до своїх кривдників. Натомість у романі ''Угамуйте мене'' Джон конструює фіктивну ідентичність, яка
витісняє спогади про трагічне зіткнення з батьками: ідентичність у романі вписана в наративну стратегію
твору й постає її органічним чинником.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Отже, в британських
постпостмодерністських романах [19–22] увиразнено психологічні аспекти, пов’язані з конструюванням
персонажів та репрезентацією їх ідентичностей. Мотив самопізнання в аспекті самоусвідомлення
ідентичності є важливим чинником у романах ''Дивний випадок із собакою вночі'' М. Геддона та
''Угамуйте мене'' М. Дж. Гайленд. Фактологічна домінантна сучасних британських романів дає підстави
зарахувати їх до дискурсу ''літератури факту'' або ж ''еґо-літератури''. Проблема адаптації індивідуальної
рольової ідентичності до рольової групової ідентичності, сформованої в певній спільноті, є одним із
ключовим проблемно-тематичних вузлів сучасного британського роману.
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Дроздовский Д. И. Психологическая идентичность персонажей британских
постпостмодернистских романов: дискурс эго-литературы.
В статье исследован психологизм британских постпостмодернистских романов. На материале
современных романов С. Уотерс, И. Макьюэна, М.Дж. Хайленд, М. Хэддона, Д. Митчелла
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обосновывается концепция постмодернистских идентичностей, представленная в работах
Ф. Штейнбука. Отмечается перспективность представленной теории в литературном дискурсе
постпостмодернизма. Представлены модели репрезентации ролевой идентичности как компонента
постпостмодернистской художественной идентичности и проанализированы конфликты между
индивидуальной идентичностью и идентичностью группы. Акцентируется, что интенсивное выявления
психологизма в современных романах детерминировано развитием эго-литературы, которая
предусматривает конструирование опытов субъекта наррации, который путем написания дневника
осуществляет самопознание и одновременно объясняет себя другим. Охарактеризованы возможности
расширения теоретико-методологического поля современных литературоведческих исследований
путем привлечения психологических подходов и результатов исследований личностной идентичности в
аспекте теории игр, трансактного анализа и проч.
Ключевые слова: постпостмодернизм, британский роман, эго-роман, ролевые идентичности, аутизм,
постпостмодернистские идентичности, литература факта.
Drozdovskyi D. I. Psychological Identity of Characters of British Post-Postmodern Novels: Discourse of EgoLiterature.
In the paper, I investigate the psychology of British post-postmodern novels. On the material of contemporary
British novels written by S. Waters, I. McEwan, M.J. Hyland, M. Haddon, D. Mitchell the concept of postmodern
identities presented in the researches of F. Shteinbuk has been developed and outlined. It is emphasized on the
perspective of the presented theory in the literary discourse of post-postmodernism. The models of
representation of ''role identity'' as a component of post-postmodern literary identity have been outlined and
conflicts between individual identities and group identity have been analyzed. Intensified detection of psychology
in contemporary novels is determined by the development of ego-literature, which involves constructing the
experiences of the subject of narration, which, by writing a diary, carries out self-knowledge and, at the same
time, explains it to others. The possibilities of expanding the theoretical and methodological field of
contemporary literary theory by means of psychological approaches and results of psychological studies on
personal identity in the aspect of role theory, transactional analysis, etc. have been discussed in the research. It
was spotlighted that the problem of adapting individual role identity to the role group identity formed in a
particular community is one of the key problem-thematic knots in contemporary British novels. The factual
dominant of post-postmodern novels enables the way to expose the identity of the characters, in particular in the
aspect of psychological peculiarities. Ego-narrative gives an opportunity to reveal the characters constructed by
writers in the anthropological aspect. Short sentences, simple, without forms of syntactic complications, as well
as visual drawings, visual diagrams, etc. give an opportunity to get closer in the phenomenological sense to the
perception of the Other in the contemporary novelistic discourse. It is proved that the problems associated with
understanding of the Other (the bearer of autistic thinking, understanding of the biological basis of behavioral
reactions of characters, etc.) belongs to the key in contemporary British novel, which incorporates the real
content.
Key words: post-postmodernism, British novel, ego-novel, role identity, autism, post-postmodern identities,
literature of fact.
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КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ
ДИСКУРСІ
У статті представлений матеріал про комунікативні стратегії сучасного українського політичного
дискурсу (на прикладі політичної риторики кандидатів на посаду Президента України П. Порошенка та
В. Зеленського). Зокрема розглянута сутність поняття ''політичний дискурс'' у комунікативній
лінгвістиці, схарактеризовані основні комунікативні стратегії й тактики політичного дискурсу, а
також специфіка використання мовних засобів, які в сукупності забезпечують втілення обраних
комунікативних стратегій і тактик у промовах політиків.
Ключові слова: політичний дискурс, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, П. Порошенко,
В. Зеленський.
Постановка проблеми. Політика як особлива сфера діяльності людини посідає одне з чільних місць
у житті сучасного суспільства. Політична риторика є одним із засобів боротьби за владу й гармонізації
суспільних відносин шляхом подолання соціальних конфліктів силою слова. Характер політичного
спілкування зумовлює наявність двох протилежних сторін, за якої роль адресата найчастіше належить
народу, а роль адресанта – політикові, державному діячеві.
Комунікація в межах політичного дискурсу відбувається в певному ситуативному контексті й
спрямована на здійснення конкретних прагматичних інтенцій шляхом використання вербальних і
невербальних засобів виразності. Політичний дискурс є відображенням суспільно-політичного життя
країни, носієм елементів її культури, загальних, національно специфічних та інституційних цінностей. За
висловленням Р. Шварценберга, політична комунікація для політичної системи – ''це те саме, що
кровообіг для організму людини'', тому актуальність нашого дослідження зумовлена необхідністю
всебічного ґрунтовного аналізу сучасного політичного дискурсу, зокрема й на рівні вивчення ідіостилю
політичних лідерів та їхнього комунікативно-стратегічного потенціалу.
Аналіз останніх досліджень із теми. Останнім часом окремі проблеми політичного дискурсу стали
об’єктами обговорення в науковій і публіцистичній літературі. Категорії дискурсу загалом і політичного
зокрема присвятили свої праці Ф. С. Бацевич, Т. М. Ващук, І. Ю. Вільчинська, В. П. Горбатенко,
Н. В. Кондратенко, К. Я. Кусько, В. А. Підгрушний, О. Й. Шейгал, О. В. Яшенкова та ін. Про те,
наскільки значимою стала політика й політична комунікація, свідчить і поява окремої галузі – політичної
лінгвістики – дисципліни, яка розвинулася на перетині політології та мовознавства і яка досліджує
закономірності й механізми взаємовпливу і взаємозв’язку між мовою, мисленням, комунікацією,
політичними суб’єктами й політичною свідомістю суспільства, щоб створити умови для вироблення
ефективних стратегій і тактик політичної діяльності. А оскільки мова – це важливий елемент політичної
діяльності, необхідний для впливу, керування життям країни, суспільством і світоглядом громадян, то
планування мовних дій політика, спрямоване на досягнення поставлених цілей, його мовну комунікацію
можна вважати стратегічним процесом, котрий реалізується через конкретні комунікативні тактики.
У світлі останніх подій у суспільно-політичному житті нашої країни, коли топ-темою дискусій
наприкінці 2018 – на початку 2019 рр. стали вибори Президента України, особливої актуальності набуває
вміння ефективної взаємодії під час політичної комунікації, тому що дискурсивна діяльність у цій царині
значною мірою зумовлена рівнем загальної комунікативної грамотності й культури та часто вимагає
значних зусиль для толерантного ставлення до партнерів по комунікації, аби мінімалізувати її
негативний вплив на суспільство щонайменше в довгостроковій перспективі.
Мета статті – дослідити специфіку використання комунікативних стратегій і тактик у сучасному
українському політичному дискурсі (на прикладі політичної риторики кандидатів на посаду Президента
України П. Порошенка та В. Зеленського).
Виклад основного матеріалу. Політичний дискурс – це політична комунікація, учасниками якої
виступають сторони суспільно-політичних відносин. Вона поєднує в собі інформацію з конкретними
© Дяченко Н. М., Халін В. В., 2019
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прагматичними цілями, тобто політична комунікація завжди має інтенційний характер. Головна інтенція
цього типу дискурсу – боротьба за владу, а тому мовлення сприймається як боротьба, головна мета якої
змагання та перемога.
Якщо політику вважати боротьбою за утримання й захоплення влади, політичний дискурс є
демонстрацією цієї боротьби. І тому, ''розуміння політичного дискурсу передбачає знання фону,
очікувань автора й аудиторії, прихованих мотивів, сюжетних схем і улюблених логічних переходів, що
існують у конкретну епоху'' [4: 118].
Учасниками політичного дискурсу є адресат – соціум (народ, партійні прихильники), адресант –
політик, лідер політичної партії, президент, державний діяч [6: 114–121].
Політичний дискурс має свої жанри. Він може існувати як у писемній, так і в усній формі. До
писемної форми політичного дискурсу належать різні документи: угоди, партійні програми, маніфести,
політичні листівки та плакати, рубрики політичних новин у пресі, блоги політиків у мережі Інтернет. До
усної форми політичного дискурсу зараховують публічні виступи політиків, їхні виступи на радіо, по
телебаченню, інтерв’ю, прес-конференції, парламентські дебати, теле- та радіоновини.
Політичні діячі активно використовують виступи в різних сферах своєї діяльності, тому за місцем
реалізації (вибори, парламент, офіційні зустрічі, дебати тощо) вирізняють парламентський (він
регламентується особливими вимогами), передвиборний, партійний, привітальний, святковий
(присвячений пам’яті когось) виступи [6: 195–199]. Часто така комунікація зорієнтована на масову
аудиторію, до якої звертаються за допомогою засобів масової інформації, зокрема до Інтернет-мережі,
яку політики тривалий час ігнорували. Нині майже кожний політичний діяч має персональну сторінку в
соціальних мережах, блог чи канал, де вони розміщують свої передвиборчі програми, спілкуються з
виборцями, що робить їх популярними та ближчими до народу.
Основою політичної комунікації є політичний текст. Це інструмент боротьби за владу сил та
інтересів, які конфліктують між собою. Діапазон політичний текстів досить широкий, але спільне в них
те, що всі вони є формою для представлення народу своїх політичних мотивів і цілей відповідно до
головної мети політики – здобуття та утримання влади.
Тип комунікації політичного дискурсу – змішаний, адже він являє собою письмово підготовлений
текст і усну промову в тісній контактній єдності. За своєю природою політичний дискурс є
монологічним, але в ньому наявні й елементи діалогу. Провідною його особливістю є колективний
характер, адже він репрезентує інтереси групи політиків, адресат мовлення лише висвітлює їх у промові.
Тому політичний текст зазвичай представлений двома й більше індивідами, тобто власне автор
(спічрайтер), який завжди є анонімним, і політик, який озвучує текст і якому офіційно приписують
авторство [6: 199–205].
Для того, щоб комунікативний акт політичного дискурсу був ефективним та успішним, адресат
повинен належно підготуватися. ''Щоб виступ мав успіх, добре сприймався аудиторією, необхідно його
оригінально побудувати'' [7: 50]. Кожен політичний діяч усвідомлює необхідність правильного
компонування, розташування мовних одиниць, тобто всього того, що являє собою суть і специфіку
побудови промови. Тому в основі політичного тексту лежить трихотомічна система античної риторики
(вступ, основна частина і висновок), кожен елемент якої виконує свої функції.
З погляду мовної структури, на синтаксичному рівні сучасні політики для побудови текстів своїх
промов найчастіше використовують прості речення, адже вони легше сприймаються і мають більший
вплив на слухачів. Таке спрощення зумовлене загальними тенденціями розвитку мови і впливом на нього
ЗМІ, мови реклами [6: 202]. Також широко вживаються питальні та умовні речення, що пояснюється
дебатним характером виступів.
Лексика політичних промов складається із загальновживаних літературних слів, доступних усім
присутнім адресатам. Полемічність політичного дискурсу впливає на добір лексики й зумовлює певну
театралізацію останньої, а також передбачає наявність різних цінностей та оцінок, створення негативного
образу політичного опонента [2: 5]. Політики використовують слова-гасла та ключові слова, щоб
викликати в слухачів очікувану реакцію, саме за допомогою них оратор подає інформацію із простотою у
вираженні складного.
Отже, найважливішою функцією політичного дискурсу є функція політичної пропаганди,
переконання та впливу. Мовне маніпулювання політичною свідомістю в політичному дискурсі
здійснюється за допомогою способів і засобів побудови промови, використання слів-гасел, ключових
слів, мовно-риторичних особливостей та вдало дібраних комунікативних стратегій і тактик.
Людське спілкування базується на плануванні мовленнєвих дій та виборі оптимального способу
досягнення цілей комунікантів. ''Кожен конкретний крок реалізується, як правило, через різні заходи та
дії, які можуть розтягнутися на значний відрізок часу'' [6: 321]. Тобто комунікацію можна назвати
стратегічним процесом, який забезпечується через конкретні комунікативні стратегії.
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Як зазначає О. Яшенкова, комунікативна стратегія – це ''головна лінія мовленнєвої поведінки в
межах конкретної комунікативної події, що визначається загальною метою комунікації, ситуативним
контекстом і уявленнями про адресата'' [7: 156].
Досягнення поставленої мети й реалізація комунікативної стратегії здійснюється завдяки тактикам.
З одного боку, тактика – шлях реалізації стратегії, а з іншого боку, спосіб мовленнєвого впливу,
сукупність мовленнєвих засобів. У межах однієї стратегії зазвичай виокремлюють кілька мовленнєвих
тактик, які відрізняються залежно від типу дискурсу, мети адресанта, мовленнєвого жанру тощо.
Сучасні науковці виокремлюють низку різноманітних комунікативних стратегій в політичному
дискурсі. О. Яшенкова виділяє різновиди стратегій відповідно до жанрів політичного дискурсу та
конфігурації інтенцій у конкретного суб’єкта дискурсу в певній ситуації. У її класифікації виокремлені
такі стратегії: самопрезентації, агітаційна (тактики обіцянки, застереження, надання оцінного значення,
протиставлення, наведення аргументів ''за'', запрошення, прямого спонукання, апелювання до
авторитету, апелювання до моральних цінностей тощо), формування емоційного настрою,
інформаційно-інтерпретаційна (тактики визнання існування проблеми, акцентування на позитивній
інформації, пояснення, коментування, розгляду проблеми під новим кутом, вказування на шлях
розв’язання проблеми), аргументативна, маніпулювання (тактики навішування ярликів, гіперболізацію,
применшення, спрощення понять, замовчування, підтасовку і фабрикацію фактів, посилання на
авторитети тощо), дискредитації (тактика акцентування на негативних якостях опонента або
вказування на помилки опонента), нападу (тактики звинувачення та образи), самозахисту (тактики
переадресації удару або превентивного нападу) та інші [докладніше див.: 7: 162–170].
Інший підхід до систематизації політичних стратегій мають О. Семенюк та В. Паращук, які поділили
їх відповідно до наявності адресата-спостерігача, котрим виступає потенційний виборець:
Стратегія ''гра на зниження'', яка спрямована на суперника, щодо демаскування та викриття його
позицій. Ця стратегія представлена такими тактиками [6: 199–200]: аналіз-''мінус'', тактика
(безособового) звинувачення, тактика викриття, тактика образи.
Стратегія ''гра на підвищення'' характеризується бажанням мовця виставити себе у вигідному світлі,
збільшити свою значимість в очах електорату, підвищити свій авторитет. До її тактик належать [6: 200]:
тактика аналіз-''плюс'', тактика самопрезентації, тактика відведення критики, тактика самовиправдання.
Стратегія театральності особливо чітко проявляється в передвиборчих перегонах, під час виступів
політиків перед аудиторією, на кшталт виступу актора перед публікою на сцені в театрі, що змушує
політика вдаватися до дещо перебільшеної риторики, при чому мовець намагається (навіть за наявності
безпосереднього (прямого) опонента) вплинути на картину світу не свого противника, а свого
електорату. Стратегія реалізується через такі тактики [6: 200–201]: тактика підбурювання, тактика
кооперації, тактика інформування, тактика обіцянки, тактика провокації.
С. Абрамович розрізняє дві основні тактики мовленнєвого впливу: пряму та непряму. При
застосуванні непрямої тактики ''комунікант не вносить до своїх тверджень прихованого смислу – мається
на увазі лише те, що сказано, і нічого більше'' [1: 294]. Використання непрямої тактики передбачає
завуальований зміст висловлювання співрозмовника, який за допомогою певних прийомів говорить те,
про що не може сказати прямо.
Найважливішим інструментом впливу політика на людей вважають мову й невербальні засоби, які в
сукупності забезпечують втілення його комунікативних стратегій і тактик. Завершальна мета їхнього
використання – це модифікація поглядів, свідомості адресата на користь адресанта або для їхньої
взаємної вигоди. Залежно від наміру політичного діяча (чи то завоювання влади в результаті вдало
проведеної передвиборчої кампанії, чи то утримання влади з поясненням ефективності роботи її
інституцій), обираються ефективні комунікативні стратегії й тактики, котрі реалізуються у виборі
мовцем комунікативних дій. На вибір конкретної стратегії промови впливають такі фактори, як мета
промови, комунікативні настанови та характер взаємодії зі слухачем.
Мовна особистість політика реалізується у відповідній тактико-стратегічній парадигмі, що включає
наявність комплексу різнорівневих мовних засобів, які необхідні для складання текстів. І хоча тексти для
публічного виступу політика зазвичай пишуть спеціально навчені фахівці – спічрайтери, – які
контролюють правильність побудови ораторської промови, її точність, лаконічність і ясність, не лише
грамотно структурований текст політичного виступу впливає на слухачів. Успішному політичному
діячеві слід мати запаси знань із риторики, лінгвістики та психології, які допоможуть ефективно
створити, подати текст і справити бажаний ефект на аудиторію.
Аналізуючи комунікативну поведінку в передвиборчій кампанії можна простежити дотримання
кандидатами стратегії публічності та уникнення публічності, які демонструють відповідно П. Порошенко
та В. Зеленський. У свідомості виборців вони є представниками двох різних світів, починаючи від
обрання мовного коду: П. Порошенко обирає для спілкування в межах держави українську, зрідка
переходячи на російську, а з представниками інших держав – англійську мову, а для В. Зеленського
звичним засобом комунікації є російська мова. Протиставлення відбувається у таких площинах: стара
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політична еліта – нове обличчя; людина без політичного досвіду, представник олігархату – людина з
народу; головнокомандувач – цивільна особа, яка ніколи не перебувала в лавах армії; проєвропейські
погляди – проросійське світобачення. І цей перелік можна продовжувати далі.
На думку багатьох спостерігачів цього політичного двобою, обидві сторони максимально
використали електоральні настрої для побудови стратегічних ліній своєї поведінки. П. Порошенко
зосередився на розкаянні в помилках, прагненні закріпити й примножити здобутки, зіграти на почутті
страху втратити те, що далося українському народові дуже дорогою ціною, та акцентуванні на недоліках
суперника. В. Зеленський діяв у межах стратегії десакралізації влади, спираючись на тези про
необхідність усунення в державі корупції, швидке закінчення війни й подолання бідності. Упродовж
перегонів виборці мали змогу аналізувати світоглядні пріоритети опонентів, втілені в їхніх політичних
гаслах. Застосовуючи агітаційну стратегію, П. Порошенко використав тактики апелювання до моральних
цінностей – це курс на автентичність, проєвропейський вектор розвитку: ''Армія! Мова! Віра! Геть від
Москви!'', ''Ми йдемо своїм шляхом''; тактики протиставлення, яка реалізується в демонстрації своїх
переваг: ''Реальні справи, а не брехливі обіцянки!'', ''Кандидатів багато – президент один''; апеляція і до
розуму (''Думай''), і до почуттів виборців (скандальні плакати із зображеннями П. Порошенка і
В. Путіна); бажання привернути увагу молодіжної аудиторії: ''Додай драйву! Андеграунд з тобою!!!''.
В. Зеленський для успішної агітаційної кампанії використовував стратегію формування емоційного
настрою, зокрема тактику розгляду проблеми під новим кутом – насамперед це увага до пріоритетів
''маленької'' людини ''Президент – слуга народу''; акцент на молоді: ''Все буде Зе!шибісь!''; тактику
прямого спонукання, у якому реалізується одна з головних ідей – десакралізація влади: ''Зробимо їх
разом''; тактику обіцянки: ''Весна прийде – саджати будемо'', ''Весна покаже, хто де крав'' (хоча прямих
обіцянок він прагне не декларувати ''Ні обіцянок, ні пробачень'').
Відомо, що передвиборча кампанія – це період сплеску емоцій, значної, часто невиправданої
експресивності, якої припускаються конкуренти у своїх висловлюваннях. З огляду на два типи взаємин у
політичному дискурсі, які виділяє А. Михальська – агональний (зосереджений на суперництві та
перемозі) і гармонізуючий (в основу якого закладено істину й згоду) [4] – формат передвиборчої кампанії
передбачає саме перший тип взаємодії між суперниками. Тому в мовленні політиків є лексику,
спрямована на приниження та образу адресата (тактика образи). Часто такі зневажливі слова
демонструють емоції мовця, які не підкріплюються доказами проти звинувачуваного. На жаль, опоненти
не соромиться називати свого опонента лайливими словами. Цитати цих виступів швидко поширюються
через Інтернет. Вульгарні слова є своєрідними маркерами, що характеризують розумову діяльність,
зовнішній вигляд або поведінку адресата. І оскільки постаті обох кандидатів на найвищу посаду
неоднозначні як серед колег-політиків, так і в народі, кожен із них здобув цілу низку прізвиськ
переважно виразної негативної конотації: П. Порошенко – Порох, ПеПе, шоколадний заєць, Шоколадний,
Шоколадний Петя, Вальцман, барига, Пєця та інші; В. Зеленський – Зе, слуга народу, слуга урода,
преЗедент, ЗеВова, блаЗень, клоун, маріонетка Коломойського, наркоман, кіт у мішку, голограма, зеля,
ВАЗ, ваЗелін, артикль та ін.
Простеживши за діяльністю кандидатів, можна відзначити, що П. Порошенко виявив значну
активність упродовж агітаційної кампанії перед другим туром. Практично щодня суспільство мало змогу
спостерігати його виступи на різних майданчиках, у мережі публікувалися нові записи,
оприлюднювалися відео. Участь у різних телепрограмах привертала увагу аудиторії кандидата,
справляючи вплив на рейтинги як каналу, програми, так і самого політика. З огляду на високий рівень
недовіри, продемонстрований у першому турі, народний обранець намагався усунути помилки, яких
припустився в кадровій політиці й боротьбі з корупцією упродовж своєї каденції.
Натомість В. Зеленського увесь цей час критикували за закритість: він уникав прямого контакту з
пресою й виборцями, обмежуючи спілкування короткими відеороликами, які завдяки епатажності й
емоційності швидко поширювалися серед користувачів Інтернету. Комунікація з виборцями й опонентом
відбувалася переважно через представників штабу.
Вагомим чинником у зростанні рейтингу цього кандидата став виклик політичному істеблішменту
країни. Його широка популярність забезпечується правильним і влучним контентом, який подає власник
сторінки (чи його команда) в мережі. Команда В. Зеленського вміло грає на електоральних настроях,
запитах виборця, який ототожнюється переважно з простими людьми (у роликах та виступах
простежується тактика ототожнення себе з цією категорією виборців – я людина проста), тому й
звертається до аудиторії відповідною дохідливою мовою. Наприклад, просторічне звертання парни (рос.),
яке він використовує в кількох інтерв’ю і яке не вписується у звичний офіційно-діловий тон публічних
виступів.
Брак ораторського досвіду зумовлює використання невиправданих повторів: ''У всіх цих об’єднаних
ігор є позитивна мета. Я думаю, що у АМІКа була позитивна мета – об’єднання''; ''Тому що була
інформаційна війна, дуже складна, однозначно. Була інформаційна війна'' (інтерв’ю РБК-Україна від
18.04.2019 р.).
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Найактивніше обидва політики послуговуються стратегією ''гра на зниження'', яка реалізується через
використання низки комунікативних тактик. Наприклад, тактика аналіз-''мінус''. Одна з найуживаніших
в арсеналі В. Зеленського. У своїх промовах він представляє наявну ситуацію, спираючись на достовірні
факти, і висловлює негативне ставлення до описуваного і до людей, які пов’язані з аналізованою подією,
їхній дій та вчинків. Наприклад, засуджує свого опонента: ''Є Свинарчуки і так далі, які грабували нашу
армію, піднімали собі гроші на крові хлопців'' (інтерв’ю РБК-Україна від 18.04.2019 р.). Констатуючи
факти, аргументи, які так чи так демаскують чиюсь злочинність, вину, політик використовує тактику
викриття. Набуває слави ''політичного кілера'', який нещадно критикує свого опонента та стару
політичну систему.
Особливістю політичного мовлення є наявність адресата-спостерігача, на якого спрямовані
комунікативні дії. Саме це сприяє реалізації стратегії театральності, яка представлена в мовленні
В. Зеленського і здійснюється за допомогою низки тактик. Наприклад, викриваючи негативні сторони
свого опонента, він спонукає його до конкретних дій, до прийняття інших, інколи протилежних поглядів.
Це забезпечується тактикою підбурювання, наприклад: ''Я даю Вам 24 години. Думай-те!''.
П. Порошенко, маючи за плечима тривали політичний досвід, легко оперує значними обсягами
інформації, тому активно використовує у виступах практичну аргументацію, це забезпечується
тактикою інформування про конкретні дані та факти, які не передбачають особистісних думок і емоцій
мовця до них.
Тактика обіцянки дуже рідко простежується в промовах В. Зеленського, він намагається завуальовано
подати свої наміри (пор.: вже згадані гасла ''Все буде Зе!шибісь!'', ''Ні обіцянок, ні пробачень''), що
відкриває широке поле для домислів з боку потенційних виборців, можливість індивідуального
''прочитання'' й наповнення особистісними сенсами подібних висловлень.
Досить небезпечною в політичному мовленні може бути тактика провокації. І П. Порошенко, і
В. Зеленський постійно підбурювали один одного до дій, вказуючи в той момент на недоліки особи й
розраховуючи на відповідні наслідки. Наслідком таких комунікативних ''інвестицій'' було зростання
рейтингу кожного з опонентів переважно у своєму сегменті виборців.
Не менш задіяною в побудові промов обох політиків є стратегія ''гра на підвищення'', яка відображає
мотиви претендентів збільшити значимість власного статусу на тлі опонента. Прагнення піднестися над
суперником забезпечується різними тактиками. Наприклад, майже в кожному виступі реалізується
тактика (само)презентації. Специфікою вираження цієї тактики є використання особових займенників,
наприклад, в інтерв’ю РБК-Україна від 18.04.2019 р., яке тривало трошки більше години В. Зеленський
ужив займенник я понад 200 разів; П. Порошенко у півгодинній промові після оголошення результатів
екзит-полу – понад 50 разів.
Як і кожен інший політик, обидва кандидати під час передвиборчих перегонів стають об’єктами
критики, різноманітних викриттів і звинувачень у свій бік. Потрапляючи в такі ситуації, політичні діячі
використовують тактику відведення критики, метою якої є надання доказів невинності, за допомогою
яких можливо пояснити (виправдати) певні вчинки та дії. Часто це забезпечується шляхом переадресації
провини до іншого, наприклад, висловлення П. Порошенка: ''Ключ від війни лежить не у Порошенка в
сейфі, а в Москві''.
Висновки. Вибір комунікантом певної моделі поведінки із застосуванням вдало дібраних
комунікативних стратегій і тактик забезпечує ефективне спілкування, яке допомагає політику досягти
жаданої цілі. Проаналізувавши виступи лідерів передвиборчих перегонів, ми дійшли висновку, що
найхарактернішою й найуживанішою в арсеналі обох політиків є стратегія ''гра на зниження'', активно
використовуються стратегії театральності та ''гра на підвищення''.
Для цілеспрямованого ефективного впливу на електорат обидва кандидати упродовж усієї кампанії
послуговувалися цілим арсеналом різноманітних мовних засобів. З огляду на агональний (зосереджений
на суперництві та перемозі) тип взаємодії між суперниками, зумовлений форматом передвиборчої
кампанії, у мовленні політиків велику роль відігравали експресивні мовні засоби, зокрема лексика,
спрямована на приниження та образу адресата (тактика образи). Звинувачення, які звучали в бік кожного
з опонентів, важко розцінювати як суто емоційні прояви, вони більше нагадують влучний і продуманий
стиль поведінки, користуючись яким суперники намагаються, з одного боку, самоствердитися, а з
іншого, – спровокувати чи й принизити опонента.
Перспективи в дослідженні комунікативних стратегій у політичному дискурсі пов’язуємо з
дослідженням їхнього репертуару в ідіостилі провідних політиків, організацією тематичних конференцій
для обговорення різноманітних аспектів порушеної проблеми.
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Дьяченко Н. Н., Халин В. В. Коммуникативные стратегии в современном украинском политическом
дискурсе.
В статье представлен материал о коммуникативных стратегиях современного украинского
политического дискурса (на примере политической риторики кандидатов на должность Президента
Украины П. Порошенко и В. Зеленского). В частности рассмотрена сущность понятия "политический
дискурс" в коммуникативной лингвистике, охарактеризованы основные коммуникативные стратегии и
тактики политического дискурса, а также специфика использования языковых средств, которые в
совокупности обеспечивают воплощение избранных коммуникативных стратегий и тактик в речах
политиков.
Ключевые слова: политический дискурс, коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика,
П. Порошенко, В. Зеленский.
Dyachenko N. N, Khalin V. V. Communicative Strategies in Modern Ukrainian Political Discourse.
Political discourse reflects social and political life in the country, as well as, elements of its culture, general,
specifically national and institutional values. The topicality of the present research is determined by the
necessity of overall thorough analysis of modern political discourse, viz. on the level of studying idiostyle among
political leaders and their communicative and strategic potential.
The research material is political rhetoric of candidates aspiring for a post of President of Ukraine, i.e.
P. Poroshenko and V. Zelenskyi.
In the course of the studies we used general scientific methods (generalization, observation), genuinely
linguistics methods (descriptive and a discourse analysis method), as well as, a continuous sampling method, a
classification method and a method of cognitive interpretation.
The article presents communicative strategies of modern Ukrainian political discourse (on the example of
political rhetoric of candidates aspiring for a post of President of Ukraine, i.e. P. Poroshenko and V. Zelenskyi).
It highlights the essence of ''political discourse'' as a notion in communicative linguistics, characterizes major
communicative strategies and political discourse tactics, and also specific features of using language means,
which provide the implementation of the selected communicative strategies and tactics in political speeches.
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Analyzing speeches of the leaders in the election campaign, we concluded that the most characteristic and
widely-spread strategy of both politicians is ''bear campaign'', they also actively employ theatrical strategies and
''bull campaign'' strategy.
To seek their goals and effectively influence the electorate both candidates use the entire toolkit of various
language means in the course of their campaigns. Taking into account agonal (concentrated on competition and
victory) type of competitors’ interplay determined by the election campaign format, the speech of politicians was
predominated by expressive language means, viz. lexicon aimed at humiliating and offending the addressee
(offense tactics). Accusations employed towards the opponent are difficult to estimate as purely emotional
manifestations, they are more likely to remind a direct and well-thought behavioral style, implementing which,
the opponents try, on the one hand, to assert themselves, and, on the other hand, to provoke and humiliate the
opponent.
Key words: political discourse communicative strategy, communicate tactics, P. Poroshenko, V. Zelenskyi.
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КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРОГАТИВІВ АНГЛОМОВНОЇ
НАУКОВОЇ СТАТТІ
У статті з’ясовано прагматичний потенціал інтерогативних конструкцій як специфічних мовних
формул реалізації аргументативної стратегії англомовної науковій статті. На матеріалі ста наукових
статей, із яких методом суцільної вибірки було вилучено двісті чотири інтерогативи, визначено
типологію власне інтерогативних конструкцій в англомовних наукових статтях гуманітарної сфери,
проаналізовано частоту вживання різних типів інтерогативів у реалізації основних тактик
аргументативної стратегії наукового дискурсу.
Ключові слова: аргументативна стратегія, тактика, науковий дискурс, інтерогатив.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і практичними
завданнями. Нинішній етап розвитку лінгвістичної науки позначений значною зацікавленістю дослідників
проблемами тексту загалом та наукового дискурсу зокрема. Така ситуація є невипадковою, адже зумовлена
вона складною, різноаспектною природою об’єкта дослідження, пошуком нових методів його вивчення, а
також інтеграційними та глобалізаційними процесами як у власне мовознавчій методології, так і у
світоглядних способах наукового пізнання.
Мова науки постає доволі складним для теоретичної кваліфікації явищем, оскільки змістовно конденсує
низку проблемних і неоднозначних щодо кваліфікаційних вимірів аспектів, що відбивають
різноконцептуальні підходи до витлумачення наукових текстів [1].
Так, зокрема, відносно усталеною на сьогодні є позиція, за якої текст і дискурс постають різними
аспектами комунікації, за умови що дискурс розглядають як окремий мовленнєвий акт комунікації, в
процесі якого на соціальному тлі відбувається породження тексту як знакової моделі. За такого підходу
текст – це і частина дискурсу, і знаковий аспект комунікації, тоді як дискурс наділений діяльнісними
ознаками. У пропонованому аспекті актуальними видаються питання реалізації комунікативнопрагматичних стратегій і тактик у різних типах дискурсивних практик, зокрема у сфері наукового дискурсу.
Традиційно наукову мову розглядають у контексті інституційного дискурсу, тобто комунікації,
обмеженої певними соціальними інститутами, де кожен із учасників виконує певну соціальну роль.
Основне призначення наукового дискурсу полягає в демонструванні істинності авторської позиції на шляху
до пізнання об’єкта наукового дослідження. Будуючи наукові висловлювання, автор спрямовує зусилля на
максимальне зацікавлення й переконання сприймача (адресата) в правильності висловлюваних думок.
Аргументація авторської позиції в науковому дискурсі спирається на низку типових для наукової мови
різнорівневих засобів, що слугують реалізації стратегічно-тактичних намірів адресанта. Відповідно автори
наукових текстів прагнуть віднайти найбільш ефективні способи посилення аргументації, акцентування
змістових домінант наукової дискусії, увиразнення причиново-наслідкових зв’язків, дотримання точності
та неупередженості викладу. При цьому традиційні, типові для наукової комунікації способи її побудови
(логічність, зв’язність, номінативна цілісність термінологічних одиниць тощо) доповнюються, на перший
погляд, нетиповими для наукової комунікації експресивними засобами, покликаними увиразнити авторську
дослідницьку позицію. Іншими словами, домінантні вирізнювальні ознаки наукового дискурсу знаходять
реалізацію не лише в типових, "стриманих", "спокійних" лексико-синтаксичних одиницях, але й у
релевантних для наукової комунікації підсилювальних одиницях, націлених на забезпечення
"інтелектуально-емоційної напруженості викладу" (термін Н. В. Данилевської) [2].
Окреслені попереду проблемні питання у сьогоденній лінгвістиці не знайшли остаточного розв’язання,
що актуалізує їхнє дослідження в площині нашої праці. І якщо віднесеність наукового дискурсу до
інституціонального наразі не викликає глибоких суперечок, оскільки дослідники схильні до думки, що в
процесі наукової комунікації породжується особливий тип спілкування із характерним для нього високим
ступенем впливу на реципієнта, то з’ясування механізмів наукової аргументації потребує більш детального
© Іваницька Н. Б., Іваницька Н. Л., 2019
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аналізу. Актуальним залишається також питання пошуку оптимальних тактик аргументації для верифікації
наукової інформації задля її органічної вбудови в наукову картину світу.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Науковий дискурс як особливий
вид інституційного дискурсу був предметом дослідження у різних наукових парадигмах, що дало змогу
використати надбання попередників як теоретико-методологічну основу для власного наукового аналізу.
Мову науки розглядали в аспекті структури, прагматики та функцій (праці Н. М. Разинкіної,
І. М. Колегаєвої, В. І. Карабана, О. М. Ільченко, С. В. Шепітько, Т. В. Яхонтової, А. Крісмора,
Р. Фарнсворса, А. Скулстада та ін.), що, однак не применшує необхідність її подальшого вивчення. Учені
зазначають, що науковий дискурс можна кваліфікувати як особливий тип взаємодії, в основі якої лежать
комунікативні стратегії і тактики, які мовець використовує задля впливу на свого адресата, і які відбивають
як загальні типологічні, так і етноспецифічні особливості (О. Ільченко).
Комунікативно-прагматичний фокус дослідження наукового дискурсу спрямовано не лише на мовне
оформлення стратегій і тактик як формувальних чинників наукового спілкування, але й на категоріальну
наповненість наукових текстів, зокрема особливості реалізації авторизації, адресації, інтертекстуальності,
оцінності, експресивності та інших комунікативних категорій. Із-поміж зазначених найбільш
неоднозначною в аспекті наукової мови виступає категорія експресивності. Цілком погоджуємося із
українською дослідницею М. П. Баган, яка зауважує: "… мова науки зорієнтована не на емоційно-чуттєве, а
на логічне сприйняття, максимальну точність, стрункість та неупередженість викладу" [3: 9]. Не можемо
оминути увагою і той факт, що в сучасних мовознавчих дослідженнях співіснують різні підходи щодо
можливості та доцільності експресивного забарвлення наукових текстів. Одні схильні вважати, що
експресивність не типова для наукової мови, і навіть стає на заваді об’єктивному викладу матеріалу
(Н. А. Ковальська, Г. Онуфрієнко) [4; 5]. Натомість, низка мовознавців (Н. Ф. Непийвода, О. Д. Пономарів,
С. Я. Єрмоленко та ін.) висловлюють думку про неминучість використання в наукових текстах
експресивних мовних засобів, покликаних увиразнити дослідницьку позицію. На користь такої думки
висувається теза про синкретичність людського пізнання й наукової діяльності, яку визначають не лише
логічні операції, але й "емоція, воля й інтуїція" [6: 168; 7].
Імпонує думка М. П. Баган про можливість експресивного забарвлення наукового дискурсу як
важливого чинника побудови аргументованого й переконливого наукового викладу. Експресія, на її думку,
"з одного боку, засвідчує наукову компетентність мовця, його впевненість у власній концепції, а з іншого,
це прагматично зорієнтована категорія наукового викладу, основне навантаження якої полягає в
максимальному впливові на сприймача – зацікавленні й переконанні його в правильності висловлюваних
думок" [3: 10].
Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Слід зауважити, що спектр нетипових для
наукових текстів мовних засобів лише нещодавно став предметом спеціальних розвідок у вітчизняній та
зарубіжній лінгвістиці (див. праці М. П. Баган, Н. Ф. Непийводи, О. Д. Пономаріва, С. Я. Єрмоленко,
Н. А. Ковальської, П. О. Селігей, V. Cortes, M. A. K. Halliday, J. M. Swales та ін.) [8; 9]. Такі праці
наштовхують на думку про те, що наукова комунікація як одна з найбільш регламентованих інституційних
дискурсивних практик схильна до порушення усталених правил на користь існування девіаційних виявів
організації наукової комунікації. У цьому аспекті варто згадати відомі поняття т.зв. трьох заборон, уведені
Х. Вайнріхом для позначення відносно рідко вживаних у мові науки текстотвірних елементів: заборона на
авторизацію, наративна заборона, заборона на метафору [10: 232–238]. У контексті сучасних мовознавчих
досліджень висловлені вченим думки знаходять продовження. Проте дослідники стверджують, що низька
частотність таких структур "працює" на збільшення їхнього прагматичного потенціалу, що, у свою чергу,
створює позитивне тло для розвитку діалогічності наукового опису. З певним обмеженням питальні
конструкції також можна визнати т.зв. "заборонними" елементами наукового дискурсу. Інтерогативи
наукового дискурсу залишаються остаточно не вивченими як із позицій їхнього типологічного варіювання
у структурі наукової статті, так і з огляду реалізації ними різних стратегій і тактик наукового дискурсу.
Висловлені міркування визначають актуальність пропонованого дослідження інтерогативів як нетипових,
проте прагматично насичених мовних формул реалізації аргументативної стратегії в англомовній науковій
статті як жанровому різновиді наукового дискурсу.
Мета нашої роботи полягає у з’ясуванні прагматичного потенціалу інтерогативних конструкцій як
специфічних мовних формул реалізації стратегії аргументації у структурі англомовної наукової статті.
Основними робочими завданнями були наступні: 1) визначити типи власне інтерогативних конструкцій в
англомовних наукових статтях гуманітарного спрямування; 2) проаналізувати частоту вживання різних
типів інтерогативів у структурних частинах наукової статті; 3) з’ясувати, на реалізацію яких
комунікативних стратегій працюють інтерогативи в текстах англомовних наукових статей; 4) встановити
прагматичний потенціал інтерогативів англомовних статей як засобів реалізації основних тактик
аргументативної стратегії наукового дискурсу.
Матеріал дослідження. До аналізу було залучено 100 наукових англомовних статей із сучасних
англомовних журналів гуманітарної сфери, розміщених у відкритих он-лайн ресурсах. Зокрема, статті було
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знайдено на веб-сторінках таких видань: "Applied Linguistics" (https://academic.oup.com/applij), "Applied
Psycholinguistics" (https://www.cambridge.org/core/ journals/ applied-psycholinguistics), "Bilingualism: Language
and Cognition" (https://www.cambridge.org/core/journals/bilingualism-language-and-cognition), "Computational
Linguistics"
(https://www.mitpressjournals.org/loi/coli),
"Gender
and
Language"
(https://journals.equinoxpub.com/index.php/GL), "Glossa" (https://www.glossa-journal.org), "International Journal
of Language & Literature" (http://ijll-net.com), "International Journal of Linguistics & Communication"
(http://dx.doi.org/10.15640/ijlc.v6n2a1),
"Journal
of
Child
Language"
(https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-child-language), "Journal of Communication Disorders"
(https://www.journals.elsevier.com/journal-of-communication-disorders), "Journal of Language and Linguistic
Studies"
(https://www.jlls.org/index.php/jlls),
"Journal
of
Phonetics"
(https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-phonetic),
"Journal
of
Pragmatics"
(https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-pragmatic), "Journal of Semantics" (https://academic.oup.com),
"Language & Communication" (www.sciencedirect.com/journal/language-and-communication), "Language
Sciences"
(https://www.sciencedirect.com/journal/language-science),
"Linguistic
Typology"
(https://www.degruyter.com/view/j/lity),
"Linguistics
and
Education"
(https://www.sciencedirect.com/journal/linguistics-and-education),
"Semiotica"
(https://www.degruyter.com/view/j/semi), "Text&Talk" (https://www.degruyter.com/view/j/text). Загалом із
журнальних статей методом суцільної вибірки було виділено та проаналізовано відповідно до поставлених
завдань 204 власне питальних конструкції.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Проаналізувавши
тексти 100 англомовних статей гуманітарної сфери на предмет наявності в них інтерогативних конструкцій
як специфічних мовних формул реалізації комунікативних стратегій і тактик наукового дискурсу нами було
виявлено низку особливостей таких питальних речень щодо їхньої спроможності виступати експлікаторами
комунікативно-прагматичних тактик. Результати наших спостережень наводимо нижче.
Насамперед зазначимо, що загальна кількість інтерогативів в аналізованих статтях є обмеженою (204
одиниці). Більше того, власне питальні конструкції було виявлено лише в 78 із 100 наукових статей. Тобто
22 % досліджуваного матеріалу не містило жодної інтерогативної конструкції. При цьому в 54 статтях (що
складає 69,2 % від усієї кількості статей із інтерогативами) було зафіксовано використання двох питальних
конструкцій, у 16 (20,5 %) – трьох інтерогативів і лише у 8 статтях (10,3 %) функціонувало чотири і більше
питальні конструкції. Наведені числові показники підтверджують загальновизнану тезу про клішовану
нетиповість питальних речень для наукового писемного дискурсу. Така ситуація обумовлена декількома
факторами. По-перше, питальні конструкції загалом є обмеженими в писемній формі спілкування через
віддаленість у просторі адресата та адресанта та відтермінованість у часі взаємодії між ними, оскільки
питання здебільшого вимагає безпосередньої зворотної реакції. Природнім комунікативним простором для
інтерогативів є діалогічний дискурс і канонічні ситуації безпосереднього контакту комунікантів. По-друге,
лінгвальна природа питальних речень до певної межі протирічить комунікативним принципам наукового
спілкування: у науці не опитують реципієнту аудиторію, а пропонують власні відповіді. Хоча а пріорі
науковий дискурс просякнутий категорією питальності, яка, набуваючи ознак проблемності, створює
модально-інтенційний каркас цілісної наукової інтеракції. Попри це, власне питальних структур у
науковому дискурсі вкрай мало, оскільки вони не вписуються в прагматичний контекст науковопізнавальної ситуації і не використовуються настільки широко, як у діалогічних практиках. З огляду на це,
використання питальних конструкцій у науковому дискурсі є дієвим інструментом актуалізації наукової
дискусії.
Виокремлені нами прямі питальні конструкції типологічно представлено різноструктурними власне
питаннями (із стандартною семантикою питальності), риторичними питаннями, а також діалогічними
єдностями.
Власне питання (загальні, спеціальні, розділові, альтернативні та ін.) привертають увагу приймача,
спонукають до спільної мисленнєвої діяльності, уводять елементи полеміки, створюючи тим самим
діалогічність:
What are the functional categories when the present perfect appears in narrative or explication embedded
within one person’s turn at talk? (Text&Talk);
This result raises a deeper question about the role and status of ‘backwards’ direction rules: if speakers rely
primarily on forward rules, why would the grammar additionally contain backward rules that are used
simultaneously, but to a lesser extent? We can only offer tentative speculation on this point? (Journal of Language
and Linguistic Studies).
Риторичні питання як вузькоспеціалізовані засоби експлікації питальної модальності через порушення
кореляції "питання – відповідь" мають на меті привернути увагу реципієнта, наблизити його до автора,
передавши водночас аксіологічність та категоричність судження, створивши уявну ситуацію діалогу:
Does it make sense to let the position in an ordered list represent the semantic role of an argument in a
predication? Consider the following examples in which arguments are interchanged (Computational Linguistics).
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Специфіка діалогічних комплексів (єдностей) полягає у створенні імітації діалогічної практики, в якій
комунікантами виступає як автор, так і реципієнта аудиторія. При цьому автор будує комунікативну
стратегію двома шляхами: він або подає інформацію у стрункому каркасі "питання – відповідь", або
створює діалогічну ситуацію, коли відповідь на сформульоване питання треба шукати в наступному тексті,
з’ясовуючи авторську позицію щодо проблемної ситуації:
Assumptions about headshaking that underlie the proposed typology of negation in SL are a case in point. It is
claimed that headshaking during negation in SLs has grammaticalised and is not gestural. But is this accurate? As
we have seen, the data presented here suggest that this appears not to be the case for Auslan. It is possible that
larger representative datasets of other SLs may reveal that Auslan is not alone (Linguistic Typology);
But isn’t this is all remote history? No, because to some extent it translates into mental lexicons-and-grammars
of contemporary speakers (Linguistic Typology);
How are learners of a language supposed to organise their mental lexicons and grammars so as to be in line
with across-the-board constraints or dispreferences like those envisaged here? And how are these organising
options supposed to remain stable from generation to generation of language learners? To answer this question, we
must move beyond a merely intuitive understanding of direct causation (Glosa).
Діалогічні єдності є відтворенням творчого наукового мислення автора, оскільки містять хід
розгортання думки, що має на меті втягнути читача в дискусію, активізувати його увагу і критично
проаналізувати отримувані відповіді.
Зауважимо також, що всі виокремлені типи інтерогативних конструкцій володіють достатнім
прагматичним потенціалом і слугують для підтримання наукової дискусії та контролю над постійною
увагою адресата. Вони створюють комунікативну напругу в очікуванні наступної відповіді на
сформульоване питання.
Надалі виділені питальні конструкції було проаналізовано щодо їхнього прагматичного потенціалу.
Беручи до уваги напрацювання попередників (В. Карасик, Д. Копил та ін.), а також ураховуючи власні
спостереження, було виокремлено такі тактики аргументативної стратегії: 1) експлікативну (слугує
окресленню наукової проблеми перед потенційним адресатом), 2) організації наукової дискусії (проектує
наукові кроки автора в досягненні поставленої мети), 3) стимулювання наукової аргументації (виступає
смисловим містком між раніше дослідженим та його подальшим альтернативним переосмисленням),
4) інтертекстуальну (збільшує ілокативну силу мовленнєвого впливу на адресата, переконує його в
істинності поданої інформації), 5) актуалізації фонових знань (презентує свого роду кванти вже відомого
через звернення до прецендентних текстів) та 6) прогнозування (оцінює перспективність обраної наукової
проблеми та переконує у важливості розвитку наукової дискусії).
Подальший виклад власних результатів буде здійснено з огляду оцінки прагматичного потенціалу
інтерогативів у реалізації аргументативної стратегії (як домінувальної в науковому дискурсі) через
виокремлені тактики.
1) Тактика експлікації покликана увести читача до кола наукових проблем, зацікавити його в темі
дослідження, привернути увагу до раніше не досліджуваних аспектів наукової проблеми. Із виділених
мовних зразків лише12 конструкцій сприяли реалізації цієї тактики, що становить 5,9 % від загальної
кількості проаналізованих речень:
At first sight, the existence of two different tiers for the sub-components of vowel comes as a surprise: why
would natural language be designed that way? Why would elements be sometimes coalescent and sometimes
competitive? The short answer is that we do not know (Glossa).
2) Тактика організації наукової дискусії видається важливою з огляду на її проспективний характер.
Аргументація можлива лише за логічної послідовності виконуваних завдань. Істотно, що в наукових
статтях питальні речення нерідко виконують таку організаційну роль, оскільки структурують подальший
виклад матеріалу відповідно до поставлених завдань. У проаналізованих прикладах (39 речень, тобто
19,1 %) інтерогативні структури представлені власне питальними реченнями (здебільшого
специфікованими), що, безсумнівно, налаштовує реципієнта на інтелектуальну взаємодію з автором,
активізує його мисленнєві операції і прогнозує передбачувані (непередбачувані) відповіді на поставлені
питання. Реалізація описуваної тактики відбувається як через одиничні питання, так і через питальні
комплекси:
The paper seeks to answer the following questions: (a) What is the range of functions of reduplication where it
is used in predication? (b) What tendencies are there with respect to how reduplication is used in predication? (c)
What iconicities are present in the predicative uses of reduplication? (d) How do the predicative functions of
reduplication relate to one another? (Text&Talk);
The research questions motivating this study are: What is the nature of social practices that allow the discursive
formation of identities and hierarchy within online communities and how do those practices define the very nature
of online gatherings? (Text&Talk);
In this paper, I aim to explain ‘care leaver’ as an identity by answering the question: what evidence does
language use in context provide for the existence of a ‘care leaver’ collective identity?
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Emotions evoked by brand values can be compared (with other emotions of other brand users) and the brand
ideal is the standard by which the emotions become compared and integrated into (self-) conscious thought.
However, does every brand community involve values and ideals? Yes, to some degree they certainly do, we
believe. The hard question is, of course, how we understand this more precisely. Furthermore, what is the semiotic
logic behind the way that ideals and values affect the brand community members? We will try to address these two
questions in the mentioned order (Semiotica).
3) Тактика стимулювання наукової аргументації представлена найбільшим числом інтерогативів, що,
ймовірно, пояснюється прагненням авторів наукових статей до створення взаємодії з читачем. Показово,
що переважна більшість інтерогативних мовних формул цієї тактики була використана в основній
структурній частині наукових статей (Discussion), посилюючи тим самим діалогічну взаємодію з читачем та
активізуючи його увагу. Загальна кількість питальних речень, ужитих для реалізації тактики стимулювання
наукової аргументації, становить 119 одиниць (58,3 % від загальної кількості). Вони охоплюють різні типи
питань, у тому числі і риторичні, що посилює прагматичний вплив на читача і водночас спонукає його до
інтелектуальної дискусії з автором. Приклади мовних формул наведено нижче:
This gives rise to another question that we need to address if we do find such interpretational preferences: how
do we explain these? (Gender and Language);
If distance elaboration in demonstrative pronouns is interdependent with number elaboration in nouns or
personal pronouns, what about number in demonstratives itself? (Language Sciences);
The important question here is: What is the difference between comparing productivity through time (which
obviously involves different corpora and also different linguistic systems) and comparing productivity through
(linguistic) space as in the case with this study of borrowed Italian formatives in Maltese? (Glossa);
The foundation of these lexical assignments is not entirely clear: what rules the assignment of segments to a
specific tier? Is it Saussurian arbitariness of the lexicon? (Glossa);
Can these phenomena be attributed to the relatively small size of the corpora we use? Will the perplexity of O
texts converge to that of T texts when more data become available, or will the differences persist? To address these
questions, we use the (much larger) Hansard corpus and the (even larger) Gigaword corpus. We train 4-gram
language models for each Hansard and Gigaword subcorpus described in Section 3.2. (Computational Linguistics).
4) Інтертекстуальна тактика представлена незначною кількістю питальних речень (18 прикладів, що
становить 8,8 % від загальної кількості речень). Уведення таких конструкцій у канву наукової дискусії є
важливим конституційним кроком у побудові наукової комунікації, однак їхня питальна модальність не є
обов’язковою для аргументативної стратегії:
As Kendon put it: "Why should we use gesture if they are just 'words' in another form?" (Linguistic Typology);
As Hunston and Francis (2000: 103) ask (referring to the INTO-CAUSATIVE construction), "are there any
limits to the creativity of speakers: can we state categorically that something cannot be said"? (Gender and
Language);
The notion of "topichood" is much debated. The most widely used definition is that topic is what discourse is
about. But what is ''aboutness''? Is it the ''totality of coherently related events, states, and referents'' (Chafe 1994)?
Or an ''entity in focus at a given point'' (Gundel et al. 1993)? (Journal of Language and Linguistic Studies).
5) Тактика актуалізації фонових знань представлена незначною кількістю інтерогативів (4 конструкції,
або 2 %), що, ймовірно, можна пояснити побоюваннями авторів за порушення комунікативного каналу.
Адже реципієнтна аудиторія, хоча і уявляється ментально однорідною,
не завжди може адекватно
зреагувати на фонові зауваги і тим самим порушити діалогічну гармонію:
6) Тактика прогнозування є важливою для реалізацїі аргументативної стратегії, адже наукові досягнення
тим і важливі, що залишають проблемні, дискусійні питання, які спонукають до подальшого наукового
пошуку і розвитку. Проте, як засвідчують кількісні підрахунки, у реалізації цієї тактики використання
інтерогативів є обмеженим (12 речень, або 5,9 %). Хоча з точки зору прагматики уведення питальних
речень для визначення пріоритетності наступних наукових досліджень є доволі дієвим способом.
Уживаючись здебільшого в прикінцевих положеннях наукових статей, інтерогативні структури створюють
ілюзію наступних зустрічей із автором, з одного боку, та активізують інтелектуальну роботу реципієнта, з
іншого, залишаючи його із власними думками щодо відповідей на поставлені запитання. Наведені нижче
приклади яскраво ілюструють це:
One question, however, requires further investigation: Do MT systems based on translated-from-sourcelanguage LMs produce better translations, or do they merely generate sentences that are directly adapted to the
reference set, thereby only improving a specific evaluation metric, such as Bleu? (Computational Linguistics);
The relevant question is this: Is it possible that in some manually-negated clauses HS is also, like NOD, not part
of the negation, but rather contributes additional information, albeit negative, about those grammatically negated
clauses? (Linguistic Typology);
A larger question is how one formally captures the range, limits and types of deviation that signal affect. Will
any deviation do or are only particular deviations appropriate? Do these deviations have limits to what they can do
or which affective flavors they can manifest? Do they, as in 'let’s talk x', involve a constellation of factors in form,
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meaning and use? Can one predict types of deviation and how they map onto grammatical systems? Are there
universal patterns or constraints? How are affective manifestations different from lexically encoded emotion
ormechanisms in the iconic domain such as onomatopoeia and interjections? We hope to study the affective domain
further and urge the reader to consider the questions raised here (Language Sciences).
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Отже, підсумовуючи, констатуємо
обмеженість використання інтерогативних конструкцій у науковому дискурсі, зокрема в англомовних
наукових статтях. Маючи виразне емоційне забарвлення, питальні конструкції, вступають у протиріччя із
конституційними ознаками наукової мови. Водночас ситуативна обмеженість аналізованих конструкцій у
писемних дискурсивних практиках наукового спілкування збільшує їхній прагматичний потенціал, який
працює на реалізацію аргументативної стратегії як домінувальної стратегії наукового мовлення.
Проаналізований матеріал дав змогу виділити різнотипні інтерогативи англійської наукової мови, зокрема:
власне питальні конструкції, риторичні запитання та діалогічні інтерогативні єдності. Залучені до аналізу
мовні конструкції (усього 204 одиниці) визнано дієвими мовними формулами у реалізації основних тактик
аргументативної стратегії. За кількісними підрахунками інтерогативи англомовної наукової статті найбільш
повно використовують для експлікації тактики стимулювання наукової дискусії (58,3 % від загальної
кількості виокремлених структур). Питальні структури виявили відносно високий прагматичний потенціал
у реалізації тактики організації наукового дослідження (19,1 %). Натомість такі тактики аргументативної
стратегії, як експлікативна, інтертекстуальна та прогнозування тяжіють до інших мовних формул їхнього
представлення, про що свідчить відносно невисока чисельність питальних речень як експлікаторів цих
тактик (5,9 %, 8,8 % і 5,9 % відповідно). Зовсім обмеженим є використання питальних речень для
забезпечення тактики актуалізації фонових знань (2 % від усіх виділених одиниць).
Отримані дані не претендують на вичерпний характер і потребують екстраполяції як на інші
функціональні сфери наукової статті, так і на інші жанри наукового дискурсу. Проте виявлена тенденція
використання інтерогативів у реалізації аргументативної стратегії наукового дискурсу є показовою для
сучасного стану наукової мови, призначеної для виваженого, неупередженого, об’єктивного,
переконливого впливу на реципієнта. Водночас науковий дискурс, хоча і обмежено, проте тяжіє до
використання нетипових, але прагматично сильних мовних формул, у тому числі інтерогативних
конструкцій, покликаних забезпечити діалогізацію писемного наукового дискурсу і створити ефективне
для реципієнта комунікативне напруження.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в дослідженні різнотипних питальних конструкцій як
прагматично сильних мовних формул реалізації стратегій наукового дискурсу через призму формування
ними позитивного впливу на реципієнта.
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Иваницкая Н. Б., Иваницкая Н. Л. Коммуникативно-прагматический потенциал интерогатививов
англоязычной научной статьи.
В статье выяснено прагматический потенциал интерогативних конструкций как специфических
языковых формул реализации стратегии аргументации в структуре англоязычной научной статьи. На
материале 100 научных статей, из которых методом сплошной выборки было отобрано 204
интерогатива, определено типологию собственно интерогативних конструкций в англоязычных научных
статьях гуманитарной сферы; установлена частота употребления различных типов интерогативoв в
реализации основных тактик аргументативной стратегии научного дискурса.
Ключевые слова: аргументативная стратегия, тактика, научный дискурс, интерогатив.
Ivanytska N. B., Ivanytska N. B. Communicative and Pragmatic Potential of the Interrogatives in the English
Scientific Papers.
The article focuses on the pragmatic potential of interrogative structures as specific language formulas for
realizing the argumentative strategy in the structure of English scientific papers. 204 interrogative sentences were
selected from the English-language academic journal papers in the humanitarian field. Methods of discursive
analysis, synthesis, compositional analysis were used to reveal the peculiarities of the use of various types of
interrogatives in the implementation of the basic tactics of the argumentative strategy of scientific discourse.
Selected interrogative constructions were analyzed in the context of such tactics of the argumentative strategy of
scientific discourse: explicative, organization of scientific discussion, stimulation of scientific argumentation,
intertextual, background knowledge and forecasting. It is established that the most representative interconnecting
structures in the explication of the tactics of stimulation of scientific argumentation. It happens due to the
considerable pragmatic potential of interrogatives used for the creation of dialogue as a precondition for an
effective communicative situation of argumentation.
However, the revealed tendency of using the interrogatives in the implementation of argumentative strategy is
seemed to be indicative of the current academic language, created for a balanced, impartial, objective, convincing
influence on the recipient. At the same time, scientific discourse tends to use non-typical but pragmatically strong
language formulas including interrogatives having been designed to ensure the dialogue in the written academic
discourse and to create an effective communicative tension for the recipient.
Key words: argumentative strategy, tactics, scientific discourse, intergroup.

69

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

УДК 821.111.08
DOI 10.35433/philology.1(89).2019.70-74
Т. П. Ковальова,
кандидат філологічних наук, доцент
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
tatkovaleva17@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6500-2547
СПОСОБИ ДИНАМІЗАЦІЇ ЗОБРАЖЕННЯ СВІТУ РЕЧЕЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ
XVIII–XX СТОЛІТЬ
У статті досліджуються шляхи динамізації зображення штучно створених матеріальних об’єктів у
діахронічному аспекті. Встановлено, що основними чинниками динамізації є зображення предметного
світу з внутрішньої точки зору, що уможливлює варіювання плану показу; застосування прийому
контрасту; уособлення предметів; зображення фізичних властивостей предметів, що змінюються,
зокрема кольору та звуку; поєднання сенсорних образів. Виявлено роль вказаних засобів в англійських
художніх творах XVIII–XX століть.
Ключові слова: діахронія, світ речей, динамічний опис, зовнішня / внутрішня точка зору, прийом
монтажу, контраст, психологізація опису, сенсорний образ, полісенсорне зображення.
Постановка проблеми. Речі є невід’ємною частиною багатьох важливих сторін людського буття. Як
зазначає філософ М. Н. Епштейн, існування людини не тільки "складається з речей", але й в значній мірі
"відбивається в них" [1: 305]. Штучно створені матеріальні предмети несуть на собі відбиток
життєдіяльності людства, соціально-історичних особливостей епохи, відтворюють національний колорит,
що робить їх важливим компонентом матеріальної культури народу.
У процесі історичного розвитку функціональне навантаження речі послідовно збільшувалося – від суто
утилітарного до того етапу, коли річ "увійшла в сакральну сферу і стала частиною художньої системи"
[2: 252]. Явища матеріальної культури стали предметом мистецтва, зокрема словесного. На думку
Л. Гінзбург, зображення в літературних творах об’єктивної реальності в її конкретно-предметних формах є
одним із шляхів реалізації споконвічної потреби людини відобразити "емпірію свого існування" [3: 102].
Починаючи з XVIII століття письменники все частіше звертаються до відображення дійсності в життєво
достовірних предметно-конкретних формах. Зображення світу речей (далі – СР) стає важливим
композиційним елементом художнього твору, необхідною умовою його художньо-естетичної цілісності.
Під впливом антропоцентричних законів мистецтва відбувається розширення функціонального спектру
описів СР: предметні образи формують фон літературної дії, просторово-часовий континуум тексту,
відтворюють місцевий, історичний, національний колорит, а також створюють характерологічний портрет
персонажів, відображають їх психологічний стан, набувають символічного переосмислення.
Еволюційні зміни позначаються також на мовній організації зображення СР. Розвиток описової техніки
протікає, з одного боку, під впливом зміни стильових напрямів у літературі й мистецтві, визначається
існуванням загальних принципів відображення дійсності, а з іншого – способи зображення формуються під
впливом творчої індивідуальності автора, особливостей його індивідуального стилю.
Однією з основних стилістичних якостей, які визначають характер зображення, є динаміка.
Письменники не відразу оволоділи часовою перспективою й мистецтвом динамічного зображення
персонажів, природи й світу речей, цей процес, як зауважують науковці, тривав довгий час [4: 80; 5: 174].
Становлення способів створення динамічного опису є безумовно важливою часткою загальної картини
еволюції зображення СР у художній літературі, тому потребує ґрунтовного лінгвістичного аналізу в
комплексі із дослідженням структури й семантики описів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зображення матеріальних артефактів вже тривалий час
знаходиться у центрі уваги літературознавців. Великий внесок у дослідження проблеми зробили зокрема
такі відомі вчені, як С. С. Аверінцев, Е. Ауербах, Р. Барт, О. М. Веселовський, В. М. Жирмунський,
О. О. Корабльов, Д. С. Ліхачов, Є. М. Мелетинський, С. В. Шешунова та інші. У роботах цих науковців
досліджується взаємозв’язок предметних образів з іншими образними системами художнього твору,
індивідуальним світобаченням письменника та стильовими напрямками в літературі та мистецтві.
У низці літературознавчих досліджень частково розглядається питання про еволюцію мовних засобів
зображення СР, зокрема вказується на своєрідність описової техніки різних літературних епох, яка
виявляється в характері виділених семантичних ознак предмета, засобах досягнення наочності зображення
тощо (див., наприклад, роботи О. І. Білецького, М. К. Гея, Г. М. Поспелова, В. Є. Халізєва, О. П. Чудакова,
та інших).
У лінгвістиці дослідження мовної організації зображення СР спрямовувалося, передусім, на аналіз
текстових функцій, синтактико-граматичних та лексико-стилістичних особливостей опису та проводилося
переважно в синхронічному аспекті (див., наприклад, роботи М. П. Брандес, А. І. Домашнєва,
© Ковальова Т. П., 2019
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В. А. Кухаренко, Д. В. Мусатової). Деякі аспекти техніки динамічного зображення розглядалися в контексті
аналізу композиційно-мовленнєвої форми "динамічний опис".
Мета статті – розглянути становлення шляхів створення динамічного опису СР в англійській художній
прозі XVIII-XX століть. Предметом дослідження є композиційно-структурні та лексико-семантичні
засоби динамізаціїї зображення.
Відмінною ознакою композиційно-структурної побудови зображення СР у художніх творах ХVIII
століття є переважання статичних розгорнутих описів зосередженої структури. Проте вже в цей період
спостерігаємо окремі випадки розосередження структури опису та виділення в дистанційованих
фрагментах різних семантичних ознак зображуваного предмета. Зокрема в романі Даніеля Дефо "Robinson
Crusoe", центральною темою якого є зображення дій людини, спрямованих на перетворення дикої природи,
автор неодноразово звертається до опису житла Робінзона Крузо, характеризуючи його спочатку як
нагромадження речей ("a confused heap of goods" [6: 84]), згодом як впорядковане житло ("everything was
put in order" [6: 98]) та зрештою як комфортне місце для проживання ("a perfect settlement … it rendered
everything about me so comfortable" [6: 160]. Зіставлення ознак, що позначають різний стан зображуваного
об’єкта, створює динамічну картину середовища.
У творах ХVIII століття статичний характер більшості описів визначається домінуванням зовнішньої
точки зору епічного оповідача, який зображує реальність, абстрагуючись від неї в часі та просторі. Випадки
переходу від зображення з точки зору епічного оповідача до зображення з точки зору безпосереднього
спостерігача (в термінології Б. А. Успенського – зовнішньої і внутрішньої точок зору) носять епізодичний
характер. Розглянемо приклад з роману Джонатана Свіфта "Gulliver’s Travels":
1) I turned back, and perceived a vast opague body between me and the sun, moving towards the island: it
seemed to be about two miles high … [7: 150];
2) As it approached nearer … it appeared to be a firm substance, the bottom flat, smooth, and shining very
bright … [7: 151];
3) … it advanced nearer, and I could see the sides of it encompassed with several gradations of galleries and
stairs, at certain intervals … [7: 151].
Наближення об’єкта (летючого острова) до спостерігача дає змогу представити його різними планами –
загальним, що фіксує лише контури об’єкта (1), та збільшеним, що дає змогу детальніше зобразити його
структуру (2, 3). Застосування техніки монтажу привносить в даний опис елемент динаміки та надає
зображенню більш реалістичного характеру, оскільки відображає процес безпосереднього спостереження
дійсності.
Схожий приклад динамізації зображення СР знаходимо в романі "The History of Tom Jones, a Foundling"
Г. Філдінга. Наближення героя до незнайомої споруди супроводжується укрупненням плану показу.
Спочатку об’єкт показано здалеку як джерело світла ("They now discovered a light at some distance, to the
great pleasure of Jones …" [8: 590]), у наступному фрагменті передано звукові враження (" … they heard … a
strange noise that seemed to proceed from some instrument" [8: 590]), зрештою скорочення дистанції
уможливлює ідентифікацію об’єкта ("This Jones perceived to be no other than a barn where a great number of
men and women were assembled …" [8: 591]).
У романі "The Expedition of Humphrey Clinker" Т. Смоллетта, представника пізнього Просвітництва
динамізація зображення СР досягається шляхом зіставлення оцінних точок зору героїв. У розосереджених
фрагментах опису міст, якими подорожують герої, представлено протилежні судження прихильника
давнини Метью Брамбла та його юної племінниці, яка із захватом сприймає все нове:
Bath: "noise, tumult and hurry" [9: 62] – "All is gayety … the splendor of dress and equipage" [9: 67];
London: "an overgrown monster" [9: 118] – "the wonders of this vast metropolis" [9: 122];
Vauxshall: "a composition of baubles, overcharged with paltry ornaments, ill conceived" [9: 119] – "the
pleasures of Vauxhall … the variety of beauties" [9: 124].
Тенденція до динамізації зображення СР посилюється у творах ХІХ століття, що пов’язано, передусім, з
динамізацією точки зору безпосереднього спостерігача. Такий прийом Д. С. Ліхачов образно називає
описом з позиції "людини, яка прогулюється" [10: 264]. Особливо часто цей прийом застосовується в
готичних романах, в яких поширеним є мотив дослідження героєм "страшного середовища". Цей мотив
слугує для підтримки атмосфери загрози й таємничості, створення необхідного емоційно-психологічного
тону оповіді. Перехід на внутрішню точку зору спостерігача дозволяє представити об’єкт різними планами,
наприклад:
"… in another part lay a confused heap of things, which appeared to be old lumber. She went up to it and
perceived a broken bedstead, with some decayed remnants of furniture, covered with dust and cobwebs … she …
saw something falling gently among the lumber. … It was a small roll of paper tied with a string and covered with
dust" [11: 128].
Способом динамізації даного опису виступає техніка прогресивного монтажу – поступове укрупнення
плану показу: героїня бачить спочатку купу речей, згодом зламаний каркас ліжка та зрештою маленький
згорток паперу. Такий прийом надає зображенню емоційної напруженості, створює інтригу, а також
71

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

залучає самого читача в процес спостереження.
Ще більшого значення у творах ХІХ століття набуває техніка контрастного зображення, яка базується
на поширеній у поетиці романтизму опозиції "світло-темрява". Так, в описах маєтку головного героя
роману "Jane Eyer" Едварда Рочестера спочатку акцентується ознака "темний": dark, gloom, gloomy,
imperfect light, feels like a vault, as if they belonged to a church. Зображення будинку після повернення
господаря будується на багаторазовому повторі контрастної ознаки – "світлий": shining, bright, lit, light,
glow, ruddy shine, radiance, radiant, bright, brightness, flashed, glow. Зіставлення протилежних ознак створює
динамічну картину середовища та водночас виступає імпліцитним засобом характеристики героя.
Техніка контрастного зображення застосовується також у романі Е. Гаскелл "Mary Barton". В описах
житла родини Бартон на початку оповіді виділено ознаку "яскравий": glowing, blue-and-white, gay-coloured,
bright-green, yellow glare, ruddy, crimson. У зображенні оселі після трагічних подій в житті героїв домінує
ознака "тьмяний, похмурий": dingy and comfortless, dingy, dreary-looking.
Важливою особливістю творів ХІХ століття стає поява психологізованих описів, забарвлених настроєм
та емоціями персонажа. Зокрема Ч. Діккенс вважав, що те, яким людина бачить оточуючий світ, є
проекцією її внутрішнього психологічного стану [12: 58]. Особливо поширеною техніка психологізації
зображення СР стає у творах кінця ХІХ століття. Так, у романі Т. Гарді "Tess of the d’Urbervilles" предметне
оточення зображується через призму сприйняття героя, який знаходиться в стані сильного душевного
хвилювання:
That dairy house, so humble, so insignificant, so purely to him a place of constrained sojourn … what was it
now? The aged and lichened brick gables breathed forth "Stay!" The windows smiled, the door coaxed and
beckoned, the creeper blushed confederacy [13: 214];
But the complexion even of external things seemed to suffer transmutation as her announcement progressed.
The fire in the grate looked impish – demonically funny, as if it did not care in the least about her strait. The fender
grinned idly, as if it too did not care. The light from the water-bottle was merely engaged in a chromatic problem.
All material objects announced their irresponsibility with terrible iteration [13: 297].
Засобом психологізації наведених описів виступають метафори, які наділяють речі ознаками живих
істот – здатністю реагувати, виражати емоції й ставлення, мислити, втілювати наміри: breathed, smiled,
coaxed, beckoned,blushed confederacy, looked impish, did not care, grinned idly, was engaged, announced their
irresponsibility. Завдяки персоніфікаціям зображення насичується інтенсивним внутрішнім рухом, який
підсилює емоційний стан героя.
Розвитку техніки динамічного опису сприяє також розширення палітри засобів створення зорової
наочності. Письменники цього періоду широко використовують колористичні епітети, які позначають не
тільки основні кольори, а й їх відтінки та поєднання. Зображення мінливих природних властивостей
кольору дає змогу відобразити зміни середовища, передати існування предметів у часі: "Through the whole
building white had turned yellow, yellow nearly black; and ... it had slowly become a dark gap" [14: 398].
Зображення життя в його багатогранності й динаміці утверджується як головний принцип у літературі
ХХ століття. Поширеним способом динамізації зображення СР, як і в попередній період, є відображення
колористичних властивостей речей: "The lights change, glow, fade, gold, rose, violet" [15: 677]; "… the light
and shadow, which now made the wall grey, now the bananas bright yellow, now made the Strand grey, now made
the omnibuses bright yellow" [16: 152].
Іншим фактором, що викликає динамізацію зображення СР, стає розширення кола сенсорних образів –
окрім візуальних описи насичуються акустичними, тактильними та олфакторними образами. Так, у романі
Дж. Джойса "Ulysses" акустичні образи, передані за допомогою звуконаслідувальної лексики, звукового й
лексичного повторів, створюють динамічну картину міста: "The bells of George’s church. They tolled the hour:
loud dark iron. Heigho! Heigho! Heigho! Heigho!" [15: 89]; "The machines clanked in threefour time. Thump, thump,
thump" [15: 151]; "Clock whirred … Clock clacked … Clock clacked" [15: 312]; "Far in the grey a bell chimed.
…Cuckoo. Cuckoo. Cuckoo"[15: 499].
Письменниця Вірджинія Вулф описує характерне для урбаністичного пейзажу переплетіння звуків та їх
мінливі тональності: "... an incredible pause, a suspense … before Big Ben strikes. There! Out it boomed. First a
warning, musical; then the hour, irrevocable" [16: 4]; "It was precisely twelve … by Big Ben; whose stroke was
wafted over the northern part of London; blent with that of other clocks, mixed in a thin ethereal way with the clouds
and wisps of smoke and died up there among the seagulls" [16: 103].
Збільшення питомої ваги динамічних описів відбувається також завдяки поєднанню сенсорних образів, що
відповідає кінематографічній техніці "вертикального монтажу" (термін С. Ейзенштейна), наприклад:
1) Lying awake, the floor creaked; the house was suddenly darkened … [16: 35];
2) It was quite empty except for some old rotting sacks and boxes. It echoed a little. The mud floor was as hard as
cement, though cracked here and there … [17: 143];
3) There was a skull on the desk and a strange solemn smell in the room like the old leather of chairs [18: 56];
4) Through the port-hole the houses sparkled like mica in the haze of heat. The cabin smelt closely of women, of
powder, nail-varnish, and night-dresses [19: 206];
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5)The room in the hotel with hunting pictures. Stuffy it was. Sunlight through the slats of the Venetian blinds
[15: 121].
У наведених фрагментах спостерігаємо переплетіння різнопланових сенсорних образів – акустичних і
зорових (1), зорових, акустичних і тактильних (2), зорових та олфакторних (3, 4, 5). Полісенсорне
зображення створює "ефект присутності" – ілюзію знаходження всередині зображуваної дійсності.
Слід також відзначити, що на процес динамізації зображення СР впливає розширення кола
зображуваних артефактів. В урбаністичних пейзажах фігурують зокрема транспортні засоби, створюються
кінестетичні образи об’єктів, наприклад:
Then suddenly, as a train comes out of a tunnel, the aeroplane rushed out of the clouds again, the sound boring
into the ears of all people … and the bar of smoke curved behind and it dropped down, and it soared up and wrote
one letter after another – but what word was it writing? [16: 23]
Динамізація наведеного опису досягається за рахунок семантики лексичних одиниць – дієслів, що
означають рух та дію, а також за рахунок синтаксичної побудови тексту – вживання коротких речень,
паралельних синтаксичних конструкцій, прийому полісиндетону.
Висновки. Еволюція лінгвістичних засобів зображення СР в англійській художній прозі ХVІІІ-ХХ
століть відображається в мінливому співвідношенні елементів статики й динаміки. У творах XVIII
століття зображення СР будується переважно на виділенні статичних, атемпоральних ознак речі.
Динаміка досягається шляхом багаторазової експозиції об’єкта, зміни плану показу, зіставлення
протилежних оцінних точок зору. Основними способами динамізації зображення СР у літературі ХІХ
століття виступають прийом монтажу, персоніфікація неживої природи у психологізованих описах, техніка
колористичного зображення, використання прийому контрасту. У творах XХ століття акцент робиться на
зображенні мінливих фізичних властивостей кольору, світла і звуку, поєднанні різнопланових сенсорних
образів, зображенні предметів у стані руху.
Перспектива дослідження, на наш погляд, полягає у виявленні подальших еволюційних змін у
способах створення динамічного опису СР на матеріалі художніх творів постмодернізму.
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Ковалева Т. П. Способы динамизации изображения вещного мира в английской художественной
прозе XVIII-XX веков.
В статье исследуются способы динамизации изображения искусственно созданных материальных
объектов в диахроническом аспекте. Установлено, что основными факторами динамизации являются
изображение предметного мира с внутренней точки зрения, что делает возможным варьирование
плана показа; использование приема контраста; одушевление предметов; изображение изменяющихся
физических свойств предметов, в частности цвета и звука; соединение сенсорных образов. Выявлена
роль указанных средств в английских художественных произведениях XVIII-XX веков.
Ключевые слова: диахрония, вещный мир, динамическое описание, внешняя / внутренняя точка зрения,
прием монтажа, контраст, психологизиация описания, сенсорный образ, полисенсорное изображение.
Kovalyova T. P. Means of Dynamization of Man-Made Nature Description in the English Fiction of the 1820th Centuries.
In the process of literary development descriptive techniques undergo changes determined by different factors.
Dynamics is an important dimension to take into consideration in order to get an objective picture of evolutional
changes of man-made nature description in the English fiction of the 18-20th centuries. It has been stated, that
language means of dynamization are influenced to a great extent by the narrative perspective. In the novels of
the 18th century most descriptions are presented from the point of view of the epic narrator and are
characterised by lack of change and movement. Description from the dynamic point of view of a direct observer,
who changes his position and sees objects from different distances and perspectives, is only sporadically found
in the novels of this period. This is a technique often employed in the novels of the 19th century to create stylistic
effects. Contrast is another device through which writers dynamize the image of material objects. In the novels
of the 18th century contrast is based on the opposition between evaluative opinions, in the Romantic period it is
often based on the opposition "light-darkness". The authors of the 19th century also tend to personify inanimate
objects thus creating dynamic psychologized images of them. Colour is widely used by the writers of the 19-20th
centuries to convey changeable properties to artificial objects. In the fiction of the 20th century descriptions often
combine different types of imagery – visual, auditory, olfactory, tactile and kinesthetic. The rapid change of
sensory images creates a dynamic picture of reality.
Key words: diachrony, man-made nature, dynamic description, external / internal point of view, montage
technique, contrast, psychologized description, sensory image, polysensory imagery.
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ЛАТИНСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОВАХ
Статтю присвячено функціонуванню латинських запозичень в англійській та українських мовах.
Актуальність вивчення цієї теми очевидна, але все ж таки деякі аспекти ще не вивчені. Між усіма
запозиченнями з італійської, грецької, французької, скандинавської, російської, німецької, іспанської та
інших мов найбільший вплив на англійську та українську мову мають латинські запозичення. Латинські
запозичення мають беззаперечне значення в лексичній структурі: таргетована мова буквально
складається з коренів, суфіксів і префіксів (дериваційних морфем). Тому це питання особливо актуально
для тих, хто вивчає іноземну мову, це завжди цікаво і завдяки незліченному матеріалу для розгляду та
дослідження, буде постійно генерувати нові теми для дебатів та дискусій. Але для вчених, що
працюють у галузі лексикології, ще багато питань потребують вирішення. Вчених цікавить не тільки
те, як і чому прийшло запозичене слово, але як воно засвоюється в мові, як змінювався зміст, а зміни
призводили до його появи в прийнятому словнику його мови.
Ключові слова: запозичення, мова, функціонування, слова, розвиток.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Відомий російський мовознавець XIX століття
Олександр Потебня думав, що не варто запитувати, як і від кого запозичені слова. Але ця точка зору не
стала поширеною в той час і не знайшла відповіді. Олександр Потебня звернув увагу на творчий елемент
у процесі запозичення. ''Запозичення, – сказав він, – так зважайте на те, щоб мати можливість принести в
скарбницю людської культури більше, ніж вона отримує'' [1: 35–36].
Такий підхід до питання запозичення розкриває закони, що регулюють розвиток лексики, пояснюють
явища, що відбуваються в ній, і визначають їх причини, виявляють зв'язки між історією окремих слів,
історією, мовою та історією народу. Мови ніколи не віддають слова, які вони запозичують, вони
зберігають їх назавжди, або поки вони не застаріють. Запозичені слова начебто занурюються в
словниковий запас, поки всі не забудуть, що вони коли-небудь звучали іноземно. Вони повністю
поглинаються нашою мовою і стають рідними. Але лише деякі слова приносять з собою якийсь
граматичний багаж зі своєї мови, і вони не асимілюються так добре. Найяскравіший приклад –
формування множини [2: 17–20].
Метою дослідження є виявлення особливостей латинських запозичень в англійській та українській
мовах.
Теоретична цінність дослідження – запозичений аспект, ступінь засвоєння; вивчаються запозичення з
латинської мови.
Практична цінність дослідження: матеріал даної статті може бути використаний на лекціях,
практичних курсах і семінарах з вивчення латинських запозичень.
Виклад основного матеріалу. Словник сучасної англійської мови – це комплексне поєднання різних
елементів, що накладаються один на одного протягом всієї історії мови і вступають у різні відносини
один з одним. Англійська структура словника змінюється як з часом, так і з будь-якою мовою. Багато
слів, які раніше використовувалися, зникли з сучасної мови, тому що змінилися умови життя, або тому,
що їх місце займали інші слова, які використовувалися. Правда, англійська лексика, яка є однією з
найширших серед світових мов, містить величезну кількість слів іноземного походження. Пояснення до
цього слід шукати в історії мови, яка тісно пов'язана з історією народної мови. Щоб краще зрозуміти
проблему, необхідно пройти короткий огляд історичних фактів, що стосуються різних епох [3: 142–146].
Запозичення словникового запасу може здійснюватися шляхом усних і письмових способів. У
випадку запозичення з усним шляхом, слова можуть швидше повністю засвоюватися в мові. Слова,
запозичені зі способом написання, зберігають свої фонетичні, орфографічні та граматичні особливості.
Запозичення може бути прямим і через посередницьку мову. Мовою посередником були, наприклад,
латинська (через латину англійською мовою отримано багато грецьких слів) і французька (з якої було
запозичено багато латинських слів).
© Кузнєцова А. С., Холмакова Ю. В., 2019
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Існує декілька груп: фонетичні запозичення, перекладацькі запозичення, семантичні запозичення,
морфемні запозичення. Фонетичні запозичення є найбільш характерними для всіх мов. Слова
запозичують правопис, вимову і значення. Потім вони проходять асиміляцію, кожен звук запозиченої
мови. У деяких випадках змінюється написання. Структуру слова також можна змінити. На положення
наголосу дуже часто впливає фонетична система запозичувальної мови. Парадигма слова, а іноді і
значення запозиченого слова також змінюються. Такі слова, як: labor, travel, table, chair, people –
фонетичні запозичення з французької; apparatchic, nomenclature, sputnik є запозичення з російської; bank,
soprano, duet – фонетичні запозичення з італійської мови [4: 114–117].
Перекладацькі запозичення – дослівний переклад деяких іноземних словосполучень. У таких
випадках поняття запозичене з іноземної мови, але воно виражається рідними лексичними одиницями,
''to take the bull by the horns'' (латинська). Деякі перекладацькі запозичення з'явилися в англійській мові з
латинської мови вже в староанглійському періоді, наприклад, Sunday (solis dies) [1: 154–166].
Семантичні запозичення – запозичене нове значення одиниці, що існує в мові. Це може статися, коли
ми маємо дві споріднені мови, які мають спільні слова з різними значеннями.
Морфемні запозичення – це запозичення афіксів, які відбуваються в мові, коли багато слів з
однаковими афіксами запозичені з однієї мови в іншу, так, що морфемна структура запозичених слів стає
звичною для людей, що говорять мовою запозичення.
У сучасній лінгвістиці виділяються внутрішні і зовнішні причини запозичення. Зовнішні причини
включають контакти між народами, які визначаються як близькість географічного положення, так і
потреби спільного вирішення відповідних політичних, економічних питань, культурного та наукового
обміну. Суто мовні причини для запозичення:
a) необхідність доповнювати або навіть створювати специфічні лексико-семантичні групи, які
представлені або відсутні на певному етапі мови, що займає;
b) необхідність семантичного обмеження конкретних слів, усунення його неоднозначності;
c) більшою мірою термінологічної ясності запозичення слів, які відбувалися в мові джерела, у
порівнянні з існуючим аналогом мовою одержувача.
Термін ''запозичення'' використовується в лінгвістичній літературі у двох сенсах. У зв'язку з теорією
мовного контакту, взаємодії мови, запозиченням називається один із способів збагатити словниковий
запас мови. Вона також вказує на процес введення та адаптації запозичених жетонів і результат цього
процесу – запозичене слово token. Також слово, що складається з елементів, запозичених з різних мов
або елементів, частково запозичених і частково оригінальних слів, називаються гібридами (beautiful – fr.
корінь + Eng. суфікс).
Основні проблеми етимології та запозичених слів, які стосуються англійської мови, всебічно і
послідовно розглядаються. Вона розглядає ці питання переважно з точки зору одноманітності слова, що
відображає його методологічний підхід до теорії слів [5: 456–485].
Розглянемо іноземні запозичені слова, фонетичні та граматичні, розроблені за типом іноземної мови.
Ті, хто йде шляхом адаптації до мови одержувача, змінюючи звукове оформлення, знижуючись через
виникнення перегинів, виявляючи дію словотворчої діяльності і навіть формуючи нові лексикосемантичні варіації, повністю вивчають мову. Тема гібридів вже була розглянута в розділі про деривації
[6: 106–107].
Деякі слова, які походять з іноземної мови є проміжними між іноземними словами і повністю
засвоєними запозиченнями. По-перше, запозичення слів з іноземної мови можна використовувати в
текстах цільової мови як іноземні включення, зберігаючи при цьому свою зовнішню структуру, і якщо
вони (як правило, є проявом дотримання модної тенденції) починають більш-менш регулярно
використовуватися, то вони називаються барбаризмами.
Оскільки запозичення є результатом довгої історії взаємодії мов та їх змішування, то креслення
займало значне місце в лексиконі багатьох мов. Посилена взаємодія, як зростаюча роль культурноекономічних зв'язків між народами, а також глобалізація призводить до певного шару запозичень, які
називаються інтернаціоналізованими словами (інтернаціоналізм). Досліджено взаємодію мовних та
позамовних, тобто політичних, економічних та культурних факторів [7: 178–179]. В українській мові
прикладами таких слів є комітет, проект, інфляція.
Гетерогенний словник будь-якої мови дуже різноманітний як з генетичної, так і з функціональної і
структурної точки зору. Однією з найбільших груп європейських мов є запозичення з латинської мови,
що свідчить про силу впливу давньої цивілізації на формування нових культур.
Для вимірювання великих відстаней римляни використовували одиницю довжини, що дорівнює
тисячі кроків (1,5 км). Ця міра була прийнята стародавніми британцями разом з її назвою.
Перший шар також включає слова, які пізніше були запозичені англосаксами на Британських
островах. Ці слова пов'язані, головним чином, з будівельними прийомами стародавніх римлян, сліди
яких англо-саксонці виявили у Великобританії.
Нижче наведені декілька прикладів:
76

Філологічні науки. Випуск 1 (89).

Латинське слово

Сучасне англійське

strata via – мощена дорога
Campus – табір

street [st’rɪ:t] – вулиця
camp [‘kæmp]

colonia – поселення
castra – фортеця

colony [‘kɔlənɪ] – колонія
castle

1. Другий шар.
Другий шар латинських запозичень, пов'язаних з християнством, принесений римськими
проповідниками, привернув язичників англосаксів до нової віри. Мовна церковна служба велася
латинською мовою, тому римська мова пронизала багато латинських слів з релігійним змістом. Більшість
цих слів спочатку не були латинськими, а перейшли на латинську з грецької, оскільки християнство
розвивалося у східній частині Римської імперії. Християнські книги були перекладені на латинську мову.
Нижче декілька слів з того періоду:
Латинське слово

Сучасне англійське

Episcopus – єпископ

bishop [‘bɪʃəp]

Presbyter – священик
Monachus – монах

priest [‘prɪ:st]
monk [monk]

Scrinium – священна гробница
Candela – свічка

shrine [‘ʃrɑɪn]
candle [‘kændl]

Monasterium – монастир

mynster (minster) [‘mɪnstə]

Прийняття християнства і діяльність проповідників мали сильний вплив на всю культуру англосаксів.
Введено латинський алфавіт. Були чернечі школи, літературні твори на латині і т.ін. Було запозичено
багато слів, що свідчать про розширення світогляду англосаксів.
Нижче наведено декілька прикладів:
Латинське слово
Сучасне англійське
school [‘sku:l]
schola – школа
magister – вчитель
rosa – роза

schoolmaster [‘sku:lmʌstə]
rose [‘rouz]

palma – пальма
phoenix – фенікс

palma [‘pɑ:m]
fenix [feniks]

leo – лев
lion [‘lɑɪən]
pardus – леопард
leopard [‘lepəd]
2. Третій шар.
На зміну середньовіччя прийшло Відродження, яке характеризується бурхливим розвитком науки і
техніки, безпрецедентним розквітом літератури і мистецтва, винаходом друкарства, великими
географічними відкриттями, успіхами матеріалістичної філософії проти релігійних догматів і панування
Церква.
У цей період англійська мова запозичила багато слів з класичних мов. Від попередніх вони різко
відрізнялися його характером: це слова, які зазвичай досліджуються. Вони проникли в мову, написавши,
через літературу, твори вчених, які сприяли максимальному збереженню латинської форми слова.
Наприклад:
animal

– в англійській мові [ ‘ænɪməl]

тварина

formula

– в англійській мові [fɔ:mʝulə]

формула

inertia
maximum

– в англійській мові [ɪn’ə:ʃʝə]
– в англійській мові [mæksiməm]

інерція
максимум

minimum
memorandum

– в англійській мові [mɪnɪməm]
– в англійській мові [,memə’rændum]

мінімум
меморандум

veto

– в англійській мові [ ‘vɪ:tou]

вето

alibi

– в англійській мові [ ‘ælɪbɑɪ]

аліби

autograph

– в англійській мові [‘ɔ:təgrəf]

автограф

excursion

– в англійській мові [ɪks’kə:ʃn]

екскурсія

Українська мова належить до східної групи слов'янської гілки індоєвропейської сім'ї мов. Останнім
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часом лексичні структури активно запозичені з англійської мови. Загальний розвиток мови обумовлений
внутрішніми ресурсами – нові слова створюються на основі існуючих слів.
Запозичення з різних мов відбувалися в різний час. Багато запозичених слів настільки знайомі нам,
що ми не відчуваємо чужого походження (панчохи, цукор, кавун); інші навіть не набули здатності
змінювати закони української граматики (меню, тріо, кашне). Навіть деякі займенники і сполучні слова
були запозичені, що буває дуже рідко, наприклад: same, both, till, for, though та займенникові форми з 'th':
they, them, their [8: 15–17].
У XV–XVII ст. латинська мова була популярна в Західній Європі, яка була мовою Церкви і науки, а в
XV ст. ця мова почала вивчатися в українських школах. Зокрема, у Києво-Могилянській академії та
Братській школі, латинська мова була однією з головних тем. Популяризація латинської мови також
сприяла перекладам творів грецьких філософів, таких як Аристотель, Платон і Ксенофонт, чиї ідеї
знайшли готові відповіді у свідомості і серцях прогресивних людей того часу. Хоча пізніше вона
втратила свої позиції, але як і грецька мова вона була джерелом постачання до європейських мов,
включаючи українську [9: 343–351].
Латинські запозичення використовуються в основному в термінології в різних дисциплінах:

Наукові, технологічні терміни та терміни з мистецтвознавства: reaction (реакція), radius (радіус),
circus (цирк), humor (гумор), literature (література), piano (піаніно);

Політичні, юридичні, медичні терміни: constitution (конституція), сommunismus (комунізм),
socialismus (соціалізм), respublica (республіка), statutum (статут), jurisperitus (юрист), patronus
(адвокат), notarius (нотаріус), propaganda (пропаганда), angina (ангіна), sanitarius (санітар), depression
(депресія), defectum (дефект), and tubeculosis (туберкульоз);

Шкільні терміни: auditorium (аудиторія), stipendium (стипендія), rector (ректор), decanus
(декан), docens (доцент), examen (екзамен), universitas (університет), studiosus (студент), conspectus
(конспект), scola (лекція), facultas (факультет);

Власні імена: Віктор, Віталій, Юлія та інші.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Запозичення слів з інших мов характерно для
англійської мови протягом всієї її історії. Більше двох третин англійської лексики є запозиченнями. В
основному, це слова романського походження (латинська, французька, італійська та іспанська).
Запозичені слова відрізняються від вітчизняних своєю фонетичною структурою, морфологічною
структурою, а також граматичними формами. Також характерно, що запозичення семантично
невмотивовані.
Очевидно, що англійська історія дуже багата різними типами контактів з іншими країнами, тому вона
дуже багата запозиченнями. Римське вторгнення, прийняття християнства, скандинавські і норманські
завоювання Британських островів, розвиток британського колоніалізму і торговельних культурних
зв'язків сприяли великому зростанню англійської лексики. Більшість цих запозичень повністю
засвоюється англійською мовою в їхній вимові, граматиці та орфографії, і її важко відрізнити від рідних
слів.
Англійська мова продовжує приймати іноземні слова, але тепер кількість запозичень не така велика,
як це було раніше.
Таким чином, запозичення класифікуються за різними критеріями:
a) за аспектом запозичення; б) за рівнем асиміляції; в) за запозиченою мовою.
У цій класифікації були описані лише основні мови, з яких були запозичені слова англійською
мовою: латинська, французька, італійська, іспанська, німецька та російська. Як ми вже згадували вище,
етимологічно словниковий запас англійської мови складається з двох груп – рідних слів і запозичених
слів. Етимологічний лінгвістичний аналіз показав, що запозичений запас слів більше, ніж рідний запас
слів. До рідних слів ми включаємо слова з загальної німецької мови та з індоєвропейських запасів.
Запозичені слова – це слова, взяті з інших мов. Багато лінгвістів вважають, що іноземний вплив грає
найважливішу роль в історії англійської мови. Але граматична і фонетичні системи дуже стабільні
(незмінні) і часто не піддаються впливу інших мов. Крім того, коли ми говоримо про роль вітчизняних і
запозичених слів в англійській мові, ми не повинні враховувати лише товщину їх семантичного,
стилістичного характеру, їх здатності до словотворчості, частотного значення, збиральності (валентності)
і продуктивності їхніх словотворчих моделей. Якщо підходити до вивчення ролі вітчизняних і
запозичених слів з цієї точки зору, то ми бачимо, хоча рідні слова нечисленні, вони грають важливу роль
в англійській мові. Вони мають високочастотне значення, велику словотворчу силу, широку збіжність,
багато смислів і стилістично нейтральні. Майже всі слова вітчизняного походження належать до дуже
важливих семантичних груп.
Запозичення лексики – взаємозв'язок націй на основі економічних, політичних, наукових і культурних
зв'язків. Яскравим прикладом цього є численні латинські запозичення англійською мовою.
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Піддаючись впливу різних морфологічних, лексичних і фонетичних змін, багато кредитів втратили
свою французьку форму і не сприймаються як іноземне слово. Шлях, який залучав їх повне засвоєння
мови, був багатоступінчастим.
На нашу думку, нам вдалося вивчити функціонування латинських запозичень в англійській та
українській мовах. Ми обговорювали можливі шляхи перекладу латинських слів англійською та
українською мовами, розглядали різні види запозичень.
Незважаючи на деякі засоби англійської лексики, запозичені з інших мов, англійська мова, як
правило, не постраждала від великого припливу іноземних елементів. Навпаки, її лексика безперечно
збагатилася. Це стало можливим завдяки тому, що вона вивчила елементи іноземної мови, які ввібрали в
себе всі цінні і необхідні, знижуючи в подальшому розвиток всіх випадкових.
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Кузнецова А. С., Холмакова Ю. В. Латинские заимствования в английском и украинском языках.
Статья посвящена функционированию латинских заимствований в английском и украинском языках.
Актуальность изучения этой темы очевидна, но все же некоторые аспекты еще не изучены. Между
всеми заимствованиями из итальянского, греческого, французского, скандинавского, русского,
немецкого, испанского и других языков наибольшее влияние на английский и украинский язык имеют
латинские заимствования. Латинские заимствования имеют неоспоримое значение в лексической
структуре: таргетированная речь буквально состоит из корней, суффиксов и префиксов
(деривационных морфем).
Поэтому этот вопрос особенно актуальный для тех, кто изучает иностранный язык, это всегда
интересно и благодаря бесчисленному материалу для рассмотрения и исследования, будет постоянно
генерировать новые темы для дебатов и дискуссий. Но для ученых, работающих в области
лексикологии, есть еще много вопросов требующих решения. Ученых интересует не только то, как и
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почему пришло заимствованное слово, но как оно усваивается в языке, как менялся смысл, а изменения
приводили к его появлению в принятом словаре этого языка.
Ключевые слова: заимствования, язык, функционирования, слова, развитие.
Kuznietsova A. S., Kholmakova Yu. V. Latin Borrowings in English and Ukrainian Languages.
This term paper is devoted to the functioning of Latin borrowings in English and Ukrainian languages. The
topicality in learning Latin borrowing in English and Ukrainian languages is obvious. Some aspects of this
theme have not learnt to the end yet. Between all borrowings from Italian, Greek, French, Scandinavian,
Russian, German, Spanish and other languages, Latin borrowings have the biggest influence on English and
Ukrainian language.'' We don’t just borrow on occasion, English has pursued other languages down alleyways
to beat them unconscious and rifle their pockets for new vocabulary''.
English borrowings have undeniable importance in the lexical structure: the target language is literally made
out of the roots, suffixes and prefixes (derivational morphemes). Therefore, this issue is particularly relevant for
those who learning a foreign language, it is always interesting and thanks to countless material for
consideration and research, will constantly generate new topics for debates and discussions. However, for
scientists working in the field of lexicology, still many issues need resolution. Scientists are interested in not only
how and why came borrowed word, but as it is assimilated in the language, as it yielded to the grammatical
structure and phonetic rules as changed its meaning and changes resulted in his appearance in the accepted
vocabulary of his language.
Key words: borrowings, language, functioning, words, development.
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ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА СУЧАСНОЇ ДРАМИ-ПАРАБОЛИ (НА МАТЕРІАЛІ П’ЄСИ МАРІУСА
ФОН МАЙЄНБУРГА "ПОТВОРА")
Стаття присвячена аналізу п’єси Маріуса фон Майєнбурга "Потвора": розглянуто сюжетну
організацію твору (зосереджено увагу на структурній однорідності тексту,виявлено ознаки
параболічної модальності); досліджено сферу персонажів за формулою (1+3+2+2); розглянуто
специфіку особливостей хронотопу, що виражається абсолютною просторовою дискретністю та
особливим типом монтажності (відсутністю сполучних формул); відзначено інтертекстуальні зв’язки
п’єси через мотиви перевтілення, нарцисизму та підписання угоди з дияволом.
Ключові слова: редукований дидактизм, плюралістична мораль, ефект очуження, прийом
маріонетковості, діалогічний потік, cюжетна динамізація,домінуючий мотив перевтілення.
Постановка проблеми. Сучасна драматургія характеризується надзвичайною жанровою
різноманітністю. Активні процеси трансформації та модифікації драматичного твору у XX столітті
призвели до появи нових гібридних у родовому контексті літературних форм – епічної, ліричної та ліроепічної драми. Епічна драма стає літературною новацією першої половини минулого століття завдяки
творчості і теоретико-літературній діяльності німецького драматурга Бертольда Брехта.
Найулюбленіший брехтівський жанр драми-параболи еволюціонує, набуваючи нової структурної форми
у XXI столітті. Тому метою даної наукової розвідки є аналіз структурних особливостей, системи
персонажів, специфіки хронотопу й інтертекстуальних зв’язків сучасної драми-параболи.
Аналіз останніх досліджень. Драма-парабола, за визначенням О. С. Чиркова, є одним з
найпродуктивніших літературних жанрів, і ґрунтовне вивчення саме цього різновиду драматичного твору
є, на наш погляд, актуальною проблемою сучасного літературознавства. Серед науковців, які займалися
дослідженням даного жанру, Г. Шнайдер, Н. Міллер, Г. Гільманн, О. Чирков, А. Близнюк, Ю. Веремчук,
Є. Васильєв та багато інших. До сьогоднішнього часу залишається відкритою проблема диференціації
двох літературознавчих термінів драми-параболи і драми-притчі. Грете Шнайдер фіксує деякі
розходження в тлумаченні цих термінів: парабола розповідає про те, що "сталося одного разу", причому
"непередбачувано", а притча про універсальне і всезагальне [1: 55]. В. Бреттшнайдер зіставляє параболу
стару й нову, відповідно "закриту" та "відкриту" [1: 56], причому нова парабола зводиться до "дискусій,
питань і здогадок", змінює ''знання на агностицизм, проповідь на пошук відповідей'' [1: 71]. Юлія
Веремчук у своїй статті [2: 97] наголошує на тому, що розмежування цих двох понять є явищем
суб’єктивним. А ось О. Чирков, розглядаючи параболу як специфічний різновид притчі у літературі XX
століття, акцентує увагу на переході загальнолюдського плану останньої в конкретний соціальноісторичний план [3: 157]. Є. Васильєв, аналізуючи роботи як українських, так і зарубіжних теоретиків
драми, пропонує виділити певні критерії для розмежування цих двох термінів [4: 325–326], при цьому
надаючи перевагу все ж позиції однозначності тлумачення притчі та варіативності, множинності
інтерпретації параболи. Таким чином, можна зробити висновок про те, що п’єса-парабола тяжіє за своєю
змістовою наповненістю до постмодерністського концепту, оскільки дидактизм в параболічному творі є
імпліцитним або взагалі редукованим, а мораль та філософія постають в антидогматичному і
плюралістичному вимірах.
Метою цієї статті є здійснення аналізу п’єси Маріуса фон Майєнбурга "Потвора".
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із прикладів драми, яка має не лише параболічну
структуру, а й множинний поліфонічний зміст, є п’єса сучасного німецького драматурга Маріуса фон
Майєнбурга "Потвора". Головний герой драми Летте на початку твору – це талановитий інженер, який
займається винахідництвом і мріє про просування свого пристрою. Проте представляти свій винахід на
конгресі йому не довіряють, оскільки вважають його обличчя невиправно потворним. Спочатку на це в
іронічній формі йому вказує начальник:
Шефлер. Ваш шнобель нам не підходить, розумієте? Ви жарти розумієте? Ні? Ну, вас можна
зрозуміти. З таким обличчям у вас ніхто нічого не купить [5: 4].
Потім думку керівника підтверджує кохана дружина:
Фанні. Я думала, ти знаєш. Я завжди пишалась тим, як спокійно ти до цього ставишся.
Летте. До чого?
Фанні. До того, що ти – справжня потвора [5: 6].
© Можарівська І. О., 2019
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В першій ремарці автора зазначається, що обличчя Летте має виглядати абсолютно нормальним,
тобто потворність Летте є категорією умовною. Майєнбург таким чином дистанціює глядача від актора,
використовуючи брехтівський ефект очуження. У реципієнта виникає певна невідповідність між тим, як
має виглядати потворна людина і який вигляд вона має у дійсності. Даний прийом активізує розумову
діяльність глядача і спрямовує його думки на те, що у зовнішньої краси відносний характер. Інженер, у
якого катастрофічно жахливе обличчя, не має права представляти свій винахід, оскільки не зможе його
вигідно продати. Шефлер, начальник Летте, є рупором саме такої ідеї. В центрі його уваги – економічна
вигода, а все останнє його не цікавить:
Шефлер. Добре, а як ви вважаєте, навіщо нам все це? Дурний конгрес і вся ця маячня.
Летте. Щоб люди побачили, як успішно ми працюємо, і оцінили результати нашої праці.
Шефлер. Щоб купили.
Летте. Так, якщо хочете, купили.
Шефлер. Купили, купили, купили, ніяких "якщо хочете" [5: 3].
Фанні, хоча і кохає Летте, знаходиться під впливом того самого стереотипного мислення. Вона
підтримує думку керівника. Автор, використовуючи сатиричний прийом, підкреслює абсурдність
ситуації:
Летте. Куди ти дивишся?
Фанні. В очі.
Летте. Ні.
Фанні. Так.
Летте. Ти дивишся лише в ліве око [5: 4].
Інженер після розмови з дружиною вирішує звернутися до пластичного хірурга. Лікаря в п’єсі грає
той самий Шефлер, який також, як і начальник, у своїй діяльності керується лише економічними
інтересами. Він кардинально змінює обличчя Летте, не залишаючи нічого від його колишніх рис, в
результаті чого винахідник перетворюється на красеня. Але якщо спочатку новоспечена краса змінює
життя Летте нібито на краще – на нього вже дивиться дружина, не лише в ліве око, – він успішно
представляє свій винахід і дає змогу заробити на своїй зовнішності і фірмі, і хірургові, який вирішує
дублювати його обличчя, оскільки на нього є величезний попит, то потім поступово особистість Летте
руйнується – з талановитого інженера він перетворюється на самозакоханого нікчему, який лише
рекламує своє обличчя. Його зраджує дружина, оскільки не може відрізнити свого чоловіка з-поміж
інших однакових облич. Та й потреба у рекламі нівелюється з появою великої кількості ідентичних
клонів. Людська індивідуальність зливається у масі – її не видно, у такому вигляді вона вже нічого не
варта. Закінчується п’єса тим, що хірург Шефлер, тримаючи дзеркало, також починає робити собі
операцію. Цілком реалістичний початок має абсолютно абсурдистський фінал.
Твір своїми стильовими рисами чітко вписується в загальне уявлення про нову німецьку драматургію:
він має жорстку структуру, простий, спірально закручений сюжет, який ілюструє основний задум автора.
Головною ідеєю п’єси є критика сучасного суспільства споживання і так званої толерантності. Головною
темою ''Потвори'' є втрата власного ''я'', відповідь на питання: "Що робить людину людиною?". Даний
твір можна розглядати як філософську притчу, але водночас це прекрасно написаний фарс з майстерними
іронічними прийомами:
Фанні. Як гадаєте, скільки мені років?
Летте. Не знаю, ви виглядаєте молодшою за власного сина.
Карлманн. Тому що один м’ясник увесь час натягує їй кожу за вуха. Їй сімдесят три [5: 16].
Композиційно п’єса є однорідною структурою, вона не поділяється ні на акти, ні на дії, ні на картини.
Хоча на змістовному рівні цей поділ можна здійснити, виокремити стрімкі і гострі діалоги і полілоги,
наприклад: діалоги Летте з асистентом, з начальником, з дружиною, полілог: Летте – хірург – дружина і
т.п. Але на формальному рівні такого поділу не існує. В тексті присутня мінімальна кількість авторських
ремарок, наприклад: "Пауза. Протягує Летте папір. Сумнівається". Використовуються ремарки в
основному жестові, короткі за обсягом: ''Летте і Фанні цілуються на прощання. Летте лягає на стіл.
Шефлер фрезерує. Летте прокидається, сідає. Летте підходить до дзеркала і, стоячи спиною до
глядацької зали, знімає маску". Ці позатекстові елементи у творі двох типів. Жестові ремарки
коментують дію (стоять в дужках). Нежестові – розподіляють текст. Всі ремарки виділені курсивом.
Відсутні позатекстові елементи, які мають переключати реципієнта на діалог з іншим персонажем. В
кінці твору окремі фрази виділені курсивом для зображення діалогу. Таким чином, структура п’єси
характеризується структурною нерозгалудженістю, однорідністю і простою побудовою.
Як це не парадоксально, драматург-постмодерніст використовує у своїй п’єсі п’ять класичних
елементів сюжетної організації. Експозицією виступає перша репліка начальника Летте:
Шефлер. "Готель "Ексельсіор" – краще, що там є. Місце просто фантастичне, забронюйте номер з
вікнами на південь, чудовий вид на Альпи, зранку пропливіть декілька доріжок у басейні, адже можете
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розповніти, годують там ситно, у офіціанток очі, немов у зацькованих ланей. Поживіть в таких
умовах, і вам навіть додому не захочеться їхати." [5: 1]
Це текст рекламної брошури, короткий за обсягом і емоційний за змістом, який відразу зацікавлює
реципієнта. Далі слідує діалог Карлманна і Летте – вводиться динамічний мотив, відбувається зав’язка
драматичного конфлікту:
Летте. Ви також поїдете?
Карлманн. Я?.. Так, поїду. Мені вже і брошурку на стіл поклали.
Летте. А ви впевнені, що вона не мені призначалася?
Карлманн. Впевнений, ось моє ім’я.[5: 3]
Головний герой не розуміє, чому запрошення на конгрес прислали асистенту, а не йому. Відповідь на
це запитання дає Летте його начальник Шефлер. Конфлікт переходить від потенційного до реального:
Летте. Заждіть, я не зовсім розумію…
Шефлер. Ваш шнобель нам не підходить, розумієте? Ви жарти розумієте? Ні? Ну, вас можна
зрозуміти. З таким обличчям у вас ніхто нічого не купить.[5: 5]
Напруга наростає і відбувається ескалація конфлікту під час розмови інженера з дружиною:
Фанні. Я гадала, ти знаєш. Я завжди захоплювалась тим, як спокійно ти до цього ставишся.
Летте. До чого?
Фанні. До того, що ти – неперевершена потвора.[5: 6]
Кульмінацією конфлікту є рішення про операцію і власне операція:
Летте. Ось вам мій підпис. (Підписує папір.)
Шефлер. Тоді лягайте сюди, на мій стіл.[5: 9]
Напруга спадає, коли Летте знімає маску:
Шефлер. О!
Летте. Що?
Шефлер. Цього я не очікував.
Летте. Чорт, мені кінець.
Шефлер. Навпаки. Ви – справжній красунчик [5: 13].
Розв’язкою завершується конфлікт: життя героя після пластичної операції змінюється. Він реалізує
свої наміри завдяки новій зовнішності, але в подальшому під впливом нового соціального середовища
нехтує своїми принципами, втрачаючи власну особистість. Розв’язка, на відміну від класичного підходу,
абсурдна, ставлення автора до героя неоднозначне. Глядач сам приймає рішення, як йому оцінювати
ситуацію. Саме це є ознакою параболічної модальності твору у жанротворчому сенсі і приналежності
п’єси до постмодерністського концепту.
Важливу роль у жанротворенні драми-параболи також відіграє персоносфера. Систему персонажів
"Потвори" Майєнбурга складають 8 осіб: потвора (Летте), його дружина (Фанні), начальник Летте
(Шефлер), асистент Летте (Карлманн), заможна стара пані (Фанні), її син (Карлманн), хірург (Шефлер),
його асистентка (Фанні). Номінально автор використовує лише 4 імені, реально на сцені має грати 4
актори. Три Фанні грає одна актриса, те саме стосується двох Шефлерів і двох Карлманнів. Роль
головного героя виконує один актор. Майєнбург використовує прийом маріонетковості, що полягає у
можливості взаємозамінності персонажів. Один актор грає в п’єсі дві або більше ролей. Людина у
сучасному світі постає перед нами у вигляді запрограмованої ляльки, яка у певних життєвих ситуаціях
виконує конкретні соціальні функції. Систему персонажів можна описати формулою (1+3+2+2):
Летте, потвора
+
Фанні, його дружина
Шефлер, начальник Летте
Карлманн, асистент Летте
+
Фанні, заможна стара пані
Карлманн, її син
+
Шефлер, хірург
Фанні, його асистентка
Персонажі пов’язані між собою сімейними (Летте – Фанні, Фанні – Карлманн) або службовими
відносинами (Летте – Шефлер – Карлманн, Шефлер – Фанні). Вони характеризуються автором
мінімальним чином. Асистентка хірурга Фанні відіграє в п’єсі механічну роль, вона лише виконує свої
службові обов’язки, не вступаючи ні з ким в діалог. Інші дійові особи розкривають свій характер через
взаємини один з одним. Герої утворюють діалогічні пари: Летте – Шефлер, Летте – Карлманн, Карлманн
– Шефлер, Летте – Фанні, Фанні – Карлманн. В п’єсі переважає бінарний характер мовлення. Емоції
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персонажів ледве помітні. Головний герой з зовнішньої деградує до внутрішньої потвори, інші – майже
не змінюються.
Важливу роль в аналізі жанрової специфіки відіграє також вивчення особливостей хронотопу драмипараболи. Дія "Потвори" Майєнбурга відбувається в наш час в одній з європейських країн. Точно
зазначається місце проведення конгресу – Швейцарія. Дійові особи спілкуються сучасною розмовною
німецькою мовою. Часово-просторові зв’язки в драмі не порушені. Темп подій у творі прискорений, що
відображає загальні закономірності шаленого ритму життя сучасного світу.
Особливою, сутнісною ознакою драми та і будь-якого художнього твору загалом є його дискретність
(перервність), тобто "властивість відображати не весь часовий потік, а лише художньо значущі
фрагменти, які позначають порожні інтервали такими формулами, як "довго" чи "швидко", "минуло
декілька днів" і т.п. " [6: 64]. Автор взагалі відмовляється від таких формул. Відбувається злиття діалогів
у єдиний діалогічний потік без відповідних реплік-переходів, який викликає ефект моментального
переключення уваги з одного діалогу на інший. Такий тип часової дискретності називається
монтажністю, яка є потужним інструментом сюжетної динамізації. Просторова дискретність твору
набуває майже абсолютного значення, оскільки місце, де відбувається подія, не лише не описується
автором, воно максимально абстрагується і узагальнюється. Така умовність драматичного часу і
простору пов’язана звісно з орієнтацією драми на театральну постановку. У кожної драми своя власна
побудова просторово-часового образу. Загальний характер умовності залишається незмінним.
Абстрактний простір поєднується з абстрактним часом, і навпаки, просторова конкретика доповнюється
часовою. В "Потворі" немає точних визначень часових координат (пора року, рік – місяць, день – ніч,
година – хвилина). Стиль твору не має предметної насиченості (зазначаються лише наступні предмети операційний стіл, фреза, ніж, драбини). Інтенсивність художнього часу навпаки збільшена. Таке
поєднання є логічним і типовим. Хронікально-побутовий і безподієвий (нульовий) час в творі відсутні.
Превалює подієвий час, тому і модус його сприйняття, і суб’єктивний темп читання дуже швидкий, п’єса
читається на одному диханні, особливо в перший раз. Міра конкретності також умовна. Часові і
просторові координати достатньо конкретні. Про них можна здогадатися за наступними ознаками (місце
- конгрес в Швейцарії, час – розвиток і процвітання пластичної хірургії). Дані характеристики свідчать
про те, що дія відбувається в теперішньому часі, а також може стосуватися найближчого майбутнього,
але точно не минулого. Кардинальна зміна зовнішності в минулому була нездійсненою мрією, реальною
вона стала лише в XX сторіччі, в XXI – цей феномен зазнає ознак масовості і може знищити людську
індивідуальність. "Потвора" Майєнбурга у цьому сенсі є застереженням цього явища.
Інтертекстуальність параболи Майєнбурга помітна відразу. Домінуючий мотив перевтілення ми
спостерігаємо ще у древньоримського поета Овідія. В своїй поемі "Метаморфози" на матеріалі міфів про
різноманітні перевтілення (людей у рослини, у тварин і птахів, у струмок, у камінь тощо) автор пояснює
все, що відбувається в мінливому світі природи. Мотив перевтілення характерний не тільки для грекоримської давнини, він звучить у найдавніших творах різних народів, в тому числі і в українських
баладних піснях. Це зрозуміло, адже ідея перевтілення поступово стає поетичним баченням світу.
Перевтілення за Овідієм – "це особливий стан, це не тільки щось середнє між життям і смертю, а і щось
значно гірше, ніж смерть. Це приреченість, закам’янілість, безмовність болю." [7: 5] У Майєнбурга
перевтілення пов’язано з реальністю, чітко описується кожна дія хірурга під час операції. Момент
перевтілення передбачає найвищу емоційну напруженість як того, хто перевтілюється, так і того, хто сам
когось карає перевтіленням. З мотивами давніх народних казок перегукуються перевтілення, в яких
здійснюються нереальні бажання: омолодитися, розбагатіти, злетіти птахом у повітрі чи просто
вихопитися із свого тіла. Звідси легенда про чарівницю Медею, що повертала молодість, про Мідаса, що
самим своїм дотиком кожну річ перемінював у золото, про Нарциса, що став квіткою. У Майєнбурга у
кінці твору ми можемо спостерігати мотив нарцисизму, коли Летте, дивлячись на ідентичного собі
Карлманна, не може відірвати очей від самого себе.
У творі також прослідковується мотив підписання угоди з дияволом, що нагадує нам угоду Фауста з
Мефістофелем. У Гете Фауст продає свою душу в обмін на радощі життя, у Майєнбурга Летте обмінює
свою зовнішність, свою ідентичність на масову так звану красу.
Кейт Бассет, англійська журналістка, порівнює "Потвору" Майєнбурга з ''Носорогами'' Ежена
Йонеско. В обох творах індивідуальна свідомість зіштовхується з суспільним механізмом. Йонеско
стверджує, що ідея має ціну і смисл, поки вона не оволоділа свідомістю багатьох. Тоді вона стає
ідеологією. А це вже небезпечно. Так само і в Майєнбурга, краса, що зазнала ознак масовості,
перетворившись на товар, втрачає свою цінність, і стає жахливим сигналом для усього людства.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином жанрова специфіка драмипараболи "Потвора" Маріуса фон Майєнбурга характеризується структурною однорідністю,
нерозгалудженістю, прийомом маріонетковості, сюжетною динамізацією, превалюванням подієвого
часу, інтертекстуальністю та параболічною спрямованістю останнього елементу сюжетної організації.
Аналогічні художні прийоми зустрічаються в цілій низці творів сучасних драматургів, написаних на
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межі XX–XXI століть, що виразно свідчить про існування сучасного виду жанру драми-параболи,
відмінного від класичного.
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Можаровская И. О. Жанровая специфика современной драмы-параболы (на материале пьесы
Мариуса фон Майенбурга "Урод").
Статья посвящена анализу пьесы Мариуса фон Майенбурга "Урод": рассмотрена сюжетная
организация произведения (внимание сосредоточено на структурной однородности текста, выявлено
признаки параболической модальности); исследовано сферу персонажей по формуле (1+3+2+2);
рассмотрена специфика особенностей хронотопа, которая выражается абсолютной
пространственной дискретностью и особым типом монтажности (отсутствуют вспомагательные
вербальные формулы); отмечено интертекстуальные связи пьесы с доминирующим мотивом
перевоплощения.
Ключевые слова: редуцированный дидактизм, плюралистическая мораль, эффект очуждения, прием
марионеточности, диалогический поток, cюжетная динамизация, доминирующий мотив
перевоплощения.
Mozharivska I. O. Genre Specificity of the Modern Parabola Drama (on the Material of Marius von
Mayenburg’s Play ''The Ugly'').
Modern drama is characterized by extraordinary genre diversity. Active processes of transformation and
modification of dramatic works in the XX century led to the emergence of new hybrid forms – epic, lyrical drama
and lyro-epic. The epic drama as a literary innovation of the first half of the last century, thanks to the art and
theoretical and literary work of the German playwright Bertholt Brecht, is gradually evolving, gaining a new
structural form in the XXI century. Therefore, the purpose of this scientific exploration is to analyze the
structural features, the system of characters, the specificity of the chronotop and the intertextual connections of
modern drama-parabola. Until now, the problem of the differentiation of two literary terms of drama-parabola
and drama-parable remains open. An analysis of recent literary research shows that these terms can be
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differentiated according to certain criteria, the dominant among them is the presence of didacticism (implicit or
reduced) and morality (antidogmatic and pluralistic). The material for the study is the play by the contemporary
German playwright Marius von Mayenburg "The Ugly". The product has a rigid structure, a simple, spiral
twisted storyline. The main idea of the author is criticism of modern society of consumption and so-called
tolerance. Compositionally of the play is a homogeneous structure without division into acts, actions and
pictures. Paradoxically, the playwright-postmodernist uses in his play five classic elements of the story
organization. The composition uses the method of the marionette, which consists in the possibility of
interchangeability of characters and is expressed using the formula (1 + 3 + 2 + 2) – 4 actors, 8 roles. The
discreteness of the work is absolute, the intensity of artistic time is increased. The measure of concreteness is
conditional. Intertextuality was studied through the motive of reincarnation and narcissism (Ovid's
"Metamorphosis"), the signing of an agreement with the devil (Goethe's Faust) and the ideological identity
("Rhinoceros" of Ionesco). Explored genre features of this play testify to the existence of a modern type of genre
of drama-parabola, different from the classical one.
Key words: reduced didacticism, pluralistic morality, effect of alienation, method of marionette, dialogical flow,
plot dynamization, the dominant motive of reincarnation.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНОЇ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЕТНІЧНИХ УПЕРЕДЖЕНЬ У ДИСКУРСІ
АМЕРИКАНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ-РЕСПУБЛІКАНЦІВ
Стаття присвячена проблемі аналізу етнічних упереджень як дискурсно-релевантного явища на
прикладі політичного дискурсу американських політиків-республіканців. Особлива увага приділяється
розгляду окремих складових цього поняття та наводиться його визначення. Підкреслюється важлива
роль етнічних та расових стереотипів як основного джерела етнічних упереджень. Розглядаються
характеристики та особливості етнічних упереджень у дискурсі політиків-республіканців.
Ключові слова: етнічне упередження, етнічний стереотип, гетеростереотип, когнітивна структура,
дискурс.
Постановка проблеми. Вивчення проблеми етнічних упереджень набуло великої значимості у руслі
досліджень, присвячених аналізу міжетнічних та міжнаціональних відносин. В даний час великий пласт
досліджень як теоретичного, так і практичного характерів, фокусується саме на проблемі упереджень,
нетерпимості людей до представників інших етнічних груп та національностей. Відчуження та
ворожнеча породжуються упередженнями, упередження призводять до знеособленого сприйняття чужої
групи або національності як відштовхуючої та негативної, перешкоджають комунікації між
представниками різних етносів та пізнанню культур одне одного. Упереджене ставлення позбавляє
людей можливостей пізнання особливостей сприйняття світу іншими народами і, відповідно, обмежує
можливості пізнання себе та власних особливостей. Зусилля вчених спрямовані на пошук шляхів, які
дозволили б знизити міжетнічну напругу та підвищити толерантність до представників інших груп.
У світі, де ускладнення та удосконалення засобів зв'язку призводить до стирання усіх бар'єрів та
кордонів, що лежать на шляху до комунікації людей у різних куточках світу, на перший план висувається
проблема внутрішніх соціально-психологічних обмежень, які найчастіше виражаються у формі етнічних
упереджень. А оскільки упередження актуалізуються лише в мовленні, то вивчення характеру та
особливостей такої актуалізації є важливою проблемою.
Саме тому, метою даної статті є аналіз особливостей мовленнєвого вираження етнічних упереджень у
політичному дискурсі американських політиків-республіканців.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемі дослідження дискурсної реалізації етнічних
упереджень присвячена ціла низка робіт таких видатних вчених-мовознавців, як Т. ван Дейк, Р. Водак,
М. Рейзігл, Б. Буш, В. Кінтч, Н. Ферклаф, С. Джагер. Наукові розвідки саме цих вчених стали теоретикометодологічною основою для дослідження особливостей вербальної реалізації етнічних упереджень у
дискурсі політиків-республіканців.
Виклад основного матеріалу. Міжнаціональні відносини були завжди в центрі уваги держави та
громадськості, та особливо важливим дослідження проблем, що стосуються міжнаціональних відносин
та етнічної ідентичності, стає в епоху глобалізації. Завдяки глобалізації завершилися складні процеси, які
йшли автономно і відокремлено протягом сторіч, і, як результат, було створено новий єдиний простір.
Жодна подія, що відбувається на планеті, не залишається непоміченою, і її наслідки можна спостерігати
у різних куточках земної кулі. Вперше в історії людство перебуває в умовах єдиного історичного
процесу, при цьому спілкування стає все різноманітнішим та інтенсивним, економіка та політика
набувають всесвітнього характеру. За цих умов від рівня дослідження упередженості одних народів
проти інших та стереотипних уявлень одного народу про інший залежить подальший історичний,
політичний та культурний розвиток людства в цілому.
Однією з найголовніших ідентифікаційних ознак людини є її етнічна належність, яка усвідомлюється
через дихотомію ''свій-чужий'' [1: 77] Опозиція ''свій-чужий'' передбачає асиметрію етносоціальних
відносин, що призводить до соціальних конфліктів та протирічь. Типові риси представників інших
етносів порівнюються із традиціями та цінностями власної нації і, зазвичай, сприймаються як негативні
© Назаренко О. І., Нестеренко O. Є., 2019
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та девіантні. Ідеологія етноцентризму, яка базується на засадах, що власна нація є кращою та
розвиненішою за інші, є однією із головних причин етнічних (або расових) упереджень.
Поняття "упередження" може означати різні речі залежно від контексту та того чи іншого
трактування визначення цього терміну. Т. Нельсон, посилаючись на Г. Гарднера, вважає, що слово
"упередження" можна розуміти у буквальному сенсі як апріорно прийняте судження про що-небудь
[2: 23]. Таким чином, упередження може включати або мати на увазі оціночне (позитивне або негативне)
ставлення до об'єкта. Аналізуючи різні трактовки поняття "упередження", Т. Нельсон звертає увагу на те,
що у багатьох випадках використовується термін "оцінка", яку він розглядає як установку [2: 23].
Установку визначають як загальну оцінку відповідного об'єкту, як характеристику, що виміряється за
віссю "добре-погане" або "сприятливе – несприятливе". Таким чином, установку розглядають як таку, що
складається з трьох компонентів: поведінкового, афeктивного та когнітивного [2: 22]. Поведінковий
аспект виражає потенційну готовність особистості реалізувати певну модель поведінки стосовно об'єкту
упереджень, афективний – демонструє емоційно-оціночне ставлення до нього, когнітивний аспект
включає знання, поняття та уявлення про цей об'єкт. Етнічне упередження розглядається як негативне
ставлення до представників інших націй, свідоме засудження та несприйняття людини виключно з
причини її належності до якоїсь іншої етнічної групи. Людині, що знаходиться під впливом етнічного
упередження, не подобаються ті, хто належать до інших націй та національностей, та є не схожими на неї
і характеризуються певними, неприйнятними для даної людини, ознаками [3: 437].
Класик теорії упереджень, який один із перших зайнявся фундаментальною розробкою даної
проблеми, Г. Олпорт дає визначення упередженню, спираючись на його афективну складову як базову:
''упередження – це антипатія (різке негативне почуття, засноване на помилковій та жорсткій
генералізації). Його можна відчувати та виражати. Воно може бути спрямоване проти групи в цілому та
проти окремого індивіда, оскільки він являється членом цієї групи [4: 13].
Провідні лінгвісти сучасності розглядають етнічні упередження як сформовані певним чином
когнітивні конструкти, підкреслюючи той факт, що саме когнітивний компонент є основоположним для
їхнього аналізу [4–6]. Ми поділяємо точку зору Т. ван Дейка, який є провідним фахівцем у дослідженні
цього феномену у лінгвістиці, що ''етнічні упередження є як соціальним, так і когнітивним явищем. Вони
є не просто характеристикою індивідуальних переконань та почуттів певної особи стосовно якоїсь
етнічної групи, а спільною формою соціальної репрезентації членів певної групи, набуті протягом
процесу соціалізації і трансформовані та відтворені у соціальній комунікації та взаємодії'' [4: 13].
Вивчаючи способи та механізми репрезентації етносоціальної дійсності науковець наголошує, що
вираження, передача та формування етносоціальних установок здійснюється за допомогою дискурсної
взаємодії, що саме дискурс стає основним алгоритмом засвоєння та передачі етносоціального досвіду.
Т. ван Дейк також підкреслює, що когнітивні установки не є статичними, а підлягають змінам завдяки
динамічному характеру реальних мовленнєвих ситуацій [5: 21].
Етнічні упередження є когнітивно складними формами, оскільки окрім онтологічної складової, вони
містять аксіологічні, оціночні значення.
Утворення етнічних упереджень тісно пов'язане із етнічними стереотипами, які є основним джерелом
формування упереджень.
Етнічний стереотип – це образний, спрощений, схематизований, емоційно-насичений, цілісний та
надзвичайно стійкий образ якої-небудь етнічної групи або спільноти, що поширюється на усіх її
представників і є орієнтованим в минуле. Одними із найважливіших ознак етностереотипів є їхня
суб'єктивність, ілюзорність та перевантаженість ''помилковим компонентом''. В етнічних стереотипах
значною мірою фіксуються психічні особливості етносу, який піддається стереотипізації, особливості
його життя, поведінки, його моральні, фізичні, розумові та інші якості [7: 139–141]. Етностереотипи
розглядають як уявлення, сформовані в етнічній самосвідомості, що схематично та виразно передають
образ того чи іншого явища та визначають його місце в ієрархії цінностей, що притаманна тій чи іншій
етнічній групі. Етностереотипний образ включає в себе лише найяскравіші, екзотичні та незвичні риси,
які вдалося виділити при знайомстві та спілкуванні з певною етнічною групою. Це породжує спрощені
схеми, які допомагають особистості орієнтуватись в соціальному просторі, ідентифікувати себе з
етнічною спільнотою та встановити певні взаємовідносини з іншою етнічною групою.
Етнічні стереотипи поділяються на автостереотипи, які є сукупністю характеристик про дійсні або
уявні риси, що притаманні власній етнічній групі, та є ''культурно-схвальними'' та представляють, як
правило, комплекс позитивних оцінок. Автостереотипи можуть стати джерелом етноцентризму.
Гетеростереотипи – це образи представників інших етнічних груп, що склалися у даної групи, які
часто є негативними та емоційно-оцінними.
Гетеро- та автостереотипи є тісно пов'язаними, оскільки етнічна ідентифікація та відмінність
реалізуються через порівняння та протиставлення ''ми (свої) – вони (чужі) [8: 30].
Отже, ми вбачаємо етнічні упередження як гетеростереотипізовані, емоційно-оцінні, когнітивні
структури, що реалізуються у дискурсі за допомогою мовних форм.
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Маємо зазначити, що етнічні упередження є достатньо типовими для промов та висловлень
американських політиків-республіканців. Свої оціночні та гетероcтереотипізовані уявлення та
переконання про представників інших націй та етнічних груп (особливо емігрантів) вони передають за
допомогою оціночних номінативних одиниць, які характеризують вкрай негативні риси характеру.
''Black guys counting my money! I hate it. … I think that the guy is lazy. And it's probably not his fault,
because laziness is a trait in blacks. It really is, I believe that. It's not anything they can control.''[9]. Дональд
Трамп неодноразово стверджував, що Барак Обама, будучи президентом, не працював ретельно та
наполегливо та вів дозвільний спосіб життя. ''Obama has admitted that he spends mornings watching
@ESPN. Then he plays golf, fundraises & grants amnesty to illegals'' [9]. Трамп використовує дієслівні
одиниці із семантикою дозвілля та відпочинку, щоб охарактеризувати першого та поки єдиного
темношкірого президента США як безвідповідальну та ледачу людину.
Говорячи про іммігрантів із Африки та країн Латинської Америки та темношкірих громадян
Сполучених Штатів, Дональд Трамп характеризує їх як злодіїв, злочинців та представників
кримінального світу, які загрожують безпеці та добробуту порядних та законослухняних американських
громадян та вживає номінативні одиниці із негативною та кримінальною семантикою.''When Mexica is
sending its people, they are not sending their best. They are sending people with a lot of problems. They are
bringing drugs, they are bringing crime. They are criminals and rapists. They are not the right people.''
[10].Трамп підкреслює особливу небезпеку злочинів, скоєних темношкірими радикальними ісламістами
у Великій Британії, імпліцитно порівнюючи цю ситуацію із ситуацією у Сполучених Штатах, хоча в
подальшому ці дані не підтвердились. ''Just out report: "United Kingdom crime rises 13 % annually amid
spread of Radical Islamic terror." Not good, we must keep America safe!'' Навіть характеризуючи свого
попередника Барака Обаму, Трамп наголошує на його злочинності та непорядності. '' An 'extremely
credible source' has called my office and told me that @BarackObama's birth certificate is a fraud.'' [9].
Наголошуючи на тому, що Обама має підробне свідоцтво про народження, Трамп переконує
американців, що Обама не мав юридичного права бути президентом США. Як результат, в
американських ЗМІ навіть з'явився такий акронім, як ''birtherism'', що походить від слів ''birthers''
(прихильники теорії, згідно якої Барак Обама народився за межами Сполучених Штатів і не мав права
займати посаду президента) та слова ''racism'' (расизм) [11].
Підкреслюючи небезпеку імміграції та другорядність власних темношкірих та латиноамериканських
громадян, Трамп наголошує на їхній бідності, жалюгідності, та на тому факті, що вони є носіями
небезпечних хвороб, вживаючи при цьому дерогативні мовні одиниці із принизливим значенням. ''15,000
recent immigrants from Haiiti all have AIDS and that 40,000 Nigerians, once seeing the United States,
would never ''go back to their huts'' in Africa.'' [9]. "You're living in poverty, your schools are no good, you
have no jobs, 58 percent of your youth is unemployed. What the hell do you have to lose?" [11].
Упередженість до темношкірих та латиноамериканських іммігрантів виражається також у
структурі дискурсу політиків-республіканців та формується аксіологічними пропозиціями:
темношкірі/латиноамериканці – погані, білі – хороші. "Why we having all these people from shithole
countries come here? We should instead bring more people from countries such as Norway , whose Prime
Minister I met with on Wednesday." [12]. (Таку принизливу та зневажливу номінативну одиницю
президент використовує для характеристики етнічних представників таких країн, як Гаїті та Ель
Сальвадор).
Представники республіканської партії Каліфорнійського університету у своїй новій платформі
зазаначають, що університетські етнічні спільноти є центрами спотвореної поведінки та діють
всупереч традиційним вірованням американських громадян. ''Ethnic, women's, and sexually deviant
'community centers' and 'theme dormitories' encourage degenerate behavior and go against everything we
believe as conservatives, and we flatly refuse to fund them.'' Автори платформи вдаються до лексичних
одиниць з дерогативною конотацією, щоб ще раз підкреслити меншовартість представників етнічних
меншин та відмовити їм у фінансуванні.
Упереджене ставлення до етнічних спільнот, представники яких іммігрують до Сполучених
Штатів, часто також виражається за допомогою синтаксичних структур порівняння: ''We're taking
people out of the country. You wouldn't believe how bad these people are. These aren't people. These are like
animals. And we're taking them out of the country at a level and at a rate that's never happened before.'' [13].
Дональд Трамп звинувачує суддю федерального суду Гонзало Курієла у нечесності та упередженості
тільки через його мексиканське походження, тим самим висловлюючи недовіру федеральному суду
США як структурі. ''Let me just tell you, I've had horrible rulings, I've been treated very unfairly by this judge.
Now, this judge is of Mexican heritage. I'm building a wall, OK? I'm building a wall. I am going to do very well
with the Hispanics, the Mexicans.'' [14].
Рой Стюарт Мур, американський політик та юрист, республіканський кандидат в Сенат США в 2017
році, принизив чорношкірого журналіста, зазначивши, що Америка була великою державою востаннє за
часи рабства, застосувавши для цієї мети синтаксичну конструкцію співвідношення. ''I think America was
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great at the time when families were united-even though we had slavery. They cared for one another. Our
families were strong, our country had a direction.'' [15].
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, етнічні упередження є типовою
характеристикою дискурсу американських політиків-республіканців, базуються на етнічних та расових
стереотипах та актуалізуються за допомогою певних мовленнєвих структур. Перспектива подальших
досліджень проблеми полягає у вивченні та аналізі різноманітних способів та особливостей реалізації
етнічних та расових упереджень у різних формах дискурсу.
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Назаренко О. И., Нестеренко О. Е. Особенности вербальной актуализации этнических
предубеждений в дискурсе американских политиков республиканцев.
Статья посвящена проблеме анализа этнических предубеждений как дискурсно-релавантного явления
на примере политического дискурса американских политиков-республиканцев. Особое внимание
уделяется рассмотрению отдельных составляющих этого понятия и приводится его определение.
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Подчеркивается важная роль этнических и расовых стереотипов как основного источника этнических
предубеждений. Рассматриваются характеристики и особенности этнических предубеждений в
дискурсе политиков-республиканцев.
Ключевые слова: этническое предубеждение, этнический стереотип, гетеростереотип, когнитивная
структура, дискурс.
Nazarenko O. I., Nesterenko O. Ye. The Pecualiarities of Verbal Actualization of Ethnic Prejudices in the
Discourse of the American Politicians of the Republican Party.
The article is devoted to the problem of the analysis of ethnic prejudices as discourse relevant phenomenon by
means of an example of the political discourse of the American politicians of the Republican party. The notion
''prejudice'' is regarded as an element consisting of three basic components: behavioural, emotive and cognitive.
The article underlines the fact that modern linguists regard ethnic prejudices as cognitive structures and pay
special attention to their cognitive component as the main one. Ethnic and racial stereotypes are considered to
be the main source of ethnic prejudices and divided into two groups: autostereotypes and heterostereotypes.
Autostereotypes are usually positive and laudable ideas about our own ethnic group whereas heterostereotypes
present negative images of other ethnic groups. Ethnic prejudices are viewed as heterostereotyped, emotional
and appraisive cognitive structures which are actualized in discourse with the help of certain verbal and
syntactic structures. Special attention is paid to the ways and forms of expressing ethnic prejudices by the
American politicians of the Republican party. Negative nominative units, derogatory structures, comparative
syntactic constructions, verbal elements which express distrust and suspicion are analyzed as the commonest
ways of airing ethnic prejudices by the American politicians of the Republican party.
Key words: ethnic prejudice, ethnic stereotype, heterostereotype, cognitive structure, discourse.
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СИНКРЕТИЗМ ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ''ГРОШІ'' ТА ''ЗНАКИ'' У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ
ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ
У статті представлено лінгвокультурні та семантико-стилістичні особливості опису поняття
''гроші'' у порівнянні із тлумаченням поняття ''знак / знаки'' як чинників формування терміносистеми
грошових відносин та національно-культурного феномену грошей у східнослов’янських етносів. Зроблено
висновок, що гроші представляють собою культурний знак, який є не лише умовним представником чи
замісником конкретного товару, абстрактної форми вартості та оплати, а й уречевленим людським
капіталом, матеріальною цінністю, економічним ресурсом та благом, символом добробуту та
багатства, відбитком наївної та наукової картину світу слов’янських етносів.
Ключові слова: гроші, знаки, грошзнаки, знаки вартості, знаки оплати, знаки золота, мовний знак,
культурний знак.
Постановка проблеми. Міждисциплінарні дослідження феноменів із простору мови та культури, які
допомагають зрозуміти особливості розвитку сучасного суспільства, сприяють формуванню цілого кола
нових мовознавчих дисциплін на межі ряду суспільствознавчих наук – лінгвокультурології,
етнопсихолінгвістики, соціополітлінгвістики, теолінгвістики, терапевтлінгвістики, кіберлінгвістики,
юрислінгвістики, економічної лінгвістики тощо (у дослідженнях Д. В. Александрова, О. О. Баранова,
І. К. Зубіашвілі, А. П. Римара, Ю. С. Степанова, А. А. Лукашанця, О. О. Анікаєвої, Н. О. Дмитрієвської,
О. О. Селіванової, Л. П. Гнатюк, Т. М. Сукаленко, Д. А. Лоєвецького, Н. Й. Коцюби, О. О. Черхави,
Ю. Ф. Прадіда, М. Д. Голєва, Д. Д. Бєляєва, А. С. Токарської, Н. В. Артикуца, В. Я. Радецької,
З. А. Тростюк, В. П. Сніцар, С. П. Хижняк, J. Olsson, A. Johnson, R. M. Coulthard, J. M. Miller,
P. M. Tiresma, A. N. Deren, J. Skonieczny та ін.).
Важливим мульти- або кросдисциплінарним об’єктом вивчення, який відображає культуру народу та
особливості суспільного життя, вербалізованого у мові, є гроші як загальні еквіваленти вартості всіх
предметів матеріальної культури (товарів, продуктів виробництва, послуг тощо), а також грошові
відносини членів суспільства (Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовський, О. Б. Стародубцева, А. Н. Азриліян,
М. А. Коваленко, М. І. Молдованов, В. А. Ющенко, А. Г. Загородній, Т. Г. Камінська).
Аналіз основних досліджень і публікацій. Вивчення грошового питання визначило, перш за все,
формування економічної теорії як науки, хоча гроші як уособлення світових матеріальних цінностей
належать до стійких понять цілого кола суспільствознавчих дисциплін та феноменів культури. Так, у
соціокультурних дослідженнях гроші називаються ''медіумом соціальних комунікацій'', ''спеціалізованою
мовою / метамовою із узагальненням, абстрагуванням, ідеалізацією'', ''специфічною матрицею культурної
реальності'', ''утвердженням раціональності у системі індивідуальних та соціальних цінностей'' та
''колонізатором життєвого світу людини'' (З. Є. Скринник). Вивчення культурного феномену грошей,
грошової (монетарної) поведінки із певними стереотипами, сценаріями та соціальними ролями, грошової
культури в цілому сприяє успішній адаптації індивідів до ринкових умов господарювання, засвоєнню
нових форм монетарної поведінки, формуванню соціо-економічної активності та позитивного ставлення
до існування в суспільстві різних прошарків (М. С. Шкребець). Опис грошей в якості цілісного історикокультурологічного чинника державотворчих процесів дозволяє зрозуміти культурно-мистецьке значення
сучасної валюти для презентації країни на світовому рівні (А. П. Римар), побачити необхідність у
досягненні гармонії, балансу між матеріальним і нематеріальним аспектами розвитку людства
(В. В. Перевознюк), підвищити рівень цивілізованості відносин суб’єктів економічної діяльності
(В. А. Ющенко) та, можливо, подолати давні табу відносно ставлення людини до отримання й
витрачання коштів.
У східнослов’янській науці відомі праці філологів, що присвячені грошовим найменуванням та
грошовій культурі в цілому. Одні з них звернені до аналізу термінології у системі окремої підмови
грошового обігу, зокрема фінансового, правового та юридичного сектору грошової політики
(С. М. Кришталь, О. В. Шпильківська, Л. П. Бойко, Л. Л. Михайленко, Т. М. Рудакова), інші заглиблені в
етимологію та історію окремих грошових номінацій слов’янського мовного простору (Є. І. Чернов,
М. Г. Рябченко, В. Д. Гладкий, І. Н. Колобова, Р. Й. Тхоржевський, О. Д. Огуй) чи вивчають пов’язаний
із такими номінаціями лінгвоконцептуальний рівень мови, зокрема досліджують концепт ''гроші'' й
протоконцепти ''багатство / бідність'' у їх аксіогенезі, аналізують етнічні особливості мовних картин світу
© Охріменко Т. В., 2019
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на матеріалі словників, пам’яток давньої писемності та сучасних текстів (І. О. Голубовська,
Г. С. Яроцька, Я. В. Прихода, З. І. Унук, Л. І. Богданова, С. О. Дроздова, О. Я. Сурмач).
Окреслення невирішених питань. Однак, незважаючи на велику кількість традиційних концепцій
грошей та сучасні дослідження культурного феномену грошей, людство не лише не має однозначної
відповіді на питання, що таке гроші, а й постійно переосмислює пропоновані наукою визначення. Тому
мета даної праці – за мовним матеріалом словникових статей східнослов’янських лексикографічних
джерел (укр., рос. і блр.) дослідити зміст поняття ''гроші'' у порівнянні із тлумаченням суміжного поняття
''знак / знаки'' як чинників формування терміносистеми грошових відносин та національно-культурного
феномену грошей у східнослов’янських етносів. До основного методу дослідження лексикографічних
даних залучено методику діахронічного, порівняльно-історичного та лінгвофілософського аналізу понять
''гроші'' та ''знаки''.
Виклад основного матеріалу. Поняття ''гроші'' в економічній науці, в лоні якої воно зародилося,
пояснюється низкою термінів теоретико-економічного, загальнонаукового та філософського змісту:
''економічна категорія'', ''економічний ресурс'', ''економічне благо'', ''універсальний товар'', ''унікальний
платіжний засіб'', ''міра вартості об’єктів матеріального світу'', ''загальний еквівалент матеріальних
цінностей'', ''знак / знаки (вартості, оплати)''. Наприклад, у східнослов’янських економічних джерелах
характерними є такі визначення: металеві та / або паперові знаки, які є мірою вартості при купівліпродажу та виконують роль загального еквівалента, тобто виражають вартість усіх інших товарів
та обмінюються на будь-який з них (рос. Большой экономический словарь А. Н. Азрилияна);
специфічний товар максимальної ліквідності (ліквідність – це можливість обернення на гроші, здатність
активів бути швидко проданими за ринковою ціною – О.Т.), який слугує універсальним еквівалентом
вартості інших товарів чи послуг (блр. Словарь экономических терминов Борисевич Н. Н.); економічна
категорія, що означає специфічний універсальний товар, який є еквівалентом вартості інших товарів,
виконує ряд суспільно-економічних функцій та представлений у готівковому обігу у вигляді грошових
знаків (паперових банкнот, монет, казначейських білетів) (укр. Економічний термінологічний словникдовідник С. А. Корнієнка, В. Я. Олійника; Фінансово-економічний словник А. Г. Загороднього,
Г. Л. Вознюк). Серед цих визначень найбільшою науковою абстракцією, яка має різні відповідники у
різних сферах представлення знання, є ''знак / знаки''. Причини ототожнення чи уподібнення понять
''гроші'' та ''знаки'' можуть бути частково зрозумілими з альтернативних теорій походження грошей.
Раціоналістична (державна) теорія походження грошей, яка виникла ще у Стародавній Греції та Римі,
проголошує, що гроші є результатом домовленості між людьми щодо необхідності у спеціальних засобах
для обслуговування мінового обороту; гроші є продуктом правопорядку, витвором державної влади,
встановленим законом платіжним засобом і приймаються незалежно від їх металевого змісту, тобто є
умовними знаками, наділеними повною платіжної силою (Словник фінансово-правових термінів
Л. К. Воронової). З філософської точки зору, знак є будь-якою річчю, що виконує функцію вказувати на
щось інше, а не демонструвати саму себе. Тому основні функції знаку – заміщення та вираз (Тлумачний
словник основних філософських термінів В. Л. Петрушенко). При спілкуванні знак є чуттєвим,
матеріальним замінником (представником) іншого предмета, явища, події тощо задля одержання,
зберігання та передачі інформації про пізнаване, в тому числі про світ ідеального. Тому знаки мають
подвійну природу – матеріальну (із планом вираження, доступним для сприйняття, тобто формою,
означником) та ідеальну (із прихованим планом змісту, тобто смислом, означуваним) (Словарь
философских терминов В. Г. Кузнецова). Отже, в рамках раціоналістичної концепції гроші уявляються
умовним знаком, представленим у вигляді монети чи банкноти, матеріальним замінником абстрактного
уявлення про вартість оточуючих предметів та плату за них. Такий знак несе ті платіжні функції, якими
його примусово наділяє місцева влада. Гроші стають замінником мінових засобів без опертя на реальну
металеву цінність – з причини тимчасової обмеженості держави у дорогоцінних металах та інших цінностях
та з причини політичної кризи. На сьогодні стають актуальними й нематеріальні у традиційному сенсі,
електронні знаки грошей як цифровий код вартості, що зберігається у мережі Інтернет та може не мати
предметного вираження до часу придбання певного товару чи послуги.
У сучасній економіці грошові знаки (або гроші декретні), введені в обіг як гроші декретом органів
влади чи постановою уряду, чия справжня цінність, купівельна спроможність визначається не стільки
номіналом, як можливістю їхнього обміну на певну кількість товарів чи послуг, – це лише один з
чисельних видів грошей, найчастіше тимчасових (Економічний термінологічний словник-довідник
С. А. Корнієнка, В. Я. Олійника), який не відбиває всього поняття грошей. Див. також іншу класифікацію
різновидів грошей: натуральні (власне товар із самостійною вартістю та корисністю, н., зерно, худоба,
хутро, срібні та золоті монети) та символічні (декретовані, тобто ті, які не мають самостійної вартості, н.,
банкноти, монети з дешевих сплавів, або білонні монети, електронні гроші, чеки, векселі, облігації, інші
цінні папери) (Фінансова енциклопедія О. П. Орлюка). Знаки у загальнофілософському плані так само
поділяються на природні і штучні (Новейший философский словарь А. А. Грицанова). За традиційнофілософською триступеневою класифікацією знаків американського філософа Ч. С. Пірса, одного із
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засновників семіотики – універсальної науки про знакові системи (Избранные философские
произведения Ч. С. Пирса, рос. переклад), за ознаками суміжності / подібності, умовності / фактичності
тощо знаки-ікони, знаки-індекси та знаки-символи можна порівняти із певними видами грошей:
1) іконічні знаки із фактичною, дійсною подібністю між означуваним (змістом) та означником (формою),
в яких форма та зміст подібні якісно чи структурно, що можна віднести і до грошей у формі зливків із
дорогоцінних металів (наприклад, гривні за часів Київської Русі), 2) індексні (вказівні) знаки із деякою
суміжністю у часі, просторі, за причиною та наслідком тощо (наприклад, гроші із міді, бронзи, металевих
сплавів, розмінні монети тощо), 3) символічні (конвенційні, умовні) знаки, в яких позначуване та
позначене співіснують без фактичного зв’язку або із наданою, ''приписаною'' подібністю, за певною
домовленістю (зокрема, мовні знаки), що можна віднести й до умовних знаків вартості класичної
раціоналістичної концепції утворення грошей, і до сучасних різновидів паперових, безготівкових,
кредитних, електронних грошей як умовних замінників дійсних знаків вартості. Отже, деякі традиційні
різновиди знаків можуть збігатися із певними розповсюдженими видами грошей. Постає наступне
питання – чи можна гроші назвати штучним знаком, створеним за вимогою людського суспільства або
державної влади, чи назвати їх природною, натуральною річчю, створеною еволюційно, на певному рівні
розвитку соціальних відносин? На це питання може дати відповідь інша альтернативна концепція
виникнення грошей – еволюційна.
Еволюційна теорія походження грошей основну увагу звертає на товарну природу грошей та на їх
стихійне виділення із загальної маси товарів. Цю концепцію викладено в роботах теоретика із питань
виникнення та функціонування механізму грошей Карла Маркса, який посилається у своїх працях на
досягнення давньогрецького мислителя Аристотеля. Так, К. Маркс писав у відомій праці ''Капітал'':
…Через те, що гроші у певних своїх функціях можуть бути заміщені знаками грошей, виникла помилка,
що гроші є лише знаки. З другого боку, тут містилося передчуття того, що грошова форма речі
супроти самої речі зовнішня й лише форма виявлення захованих за нею людських відносин. У цьому
розумінні кожний товар був би знаком, бо як вартість він є лише речова оболонка витраченої на нього
людської праці… Товар взагалі є річчю, яка задовольняє людські потреби та може бути обмінювана на
інші речі; товар відбиває споживну вартість і уособлює ''добро''. …Вартість перетворює кожний
продукт праці на суспільний гієрогліф, товар та товаровиробник стають персоніфікацією економічних
відносин… Аристотель свого часу доводив, що грошова форма товару є тільки далі розвинений вигляд
простої форми вартості, тобто виразу вартості одного товару в будь-якому іншому товарі, н., рівняння 5
ліжок = 1 будинок не відрізняється від рівняння 5 ліжок = певна кількість грошей… Тому Маркс
визначав гроші як товар, що функціонує як міра вартості, а через це безпосередньо своїм тілом або
через заступника (тобто знак – О.Т.) і як засіб циркуляції. Значить, золото (або срібло) є гроші… Загадка
грошового фетишу є не що інше, як загадка товарового фетишу, яка лише вражає нас своєю сліпучою
формою… Гроші – ''золота лялечка'' перетвореного товару, що демонструє, як із простого обміну
речовин товар преображається та гроші кам’яніють у скарб. Таким чином золото і срібло стають
суспільними виразами надлишку або багатства (Капітал. Критика політичної економії К. Маркса, в укр.
перекладі Д. Рабіновича і С. Трикоза). Отже, знаковою є природа всякого товару для обміну (купівліпродажу), із якого еволюційним шляхом виокремлюються гроші як універсальний товар. Знаковою є
будь-яка вречевлена форма товарно-грошових відносин як частини соціально-економічних відносин
людей. Хоча спеціалісти із банківської справи стверджують, що сучасні гроші із товару перетворилися
на певний знак, символ, число без будь-якої внутрішньої вартості. Але на цій підставі не можна
стверджувати, що функція міри вартості більше не ''працює''… (Гроші як міра вартості. Гроші, кредит,
банки 2015–2018).
В політекономічній та філософській літературі Радянського Союзу та на пострадянському просторі
гроші так само описувалися як особливий товар (золото і срібло), що виконує роль загального
еквівалента (рівноцінності), в якому виражається вартість усіх інших товарів. Радянські гроші мали
золотий вміст (із 1961 року золотий вміст карбованця – 0,987412 г чистого золота), були знаками золота
(Політичний словник В. К. Врублевського, Л. М. Кравчука, А. В. Кудрицького). У філософських
словниках пояснювалося, що гроші є знаком, який виражає цінність товарів, тому необхідно, щоб цей
знак був міцним, тривким, не зношувався і не псувався в обігу, а також щоб він міг, не знищуючись і не
спотворюючись, ділитися на більшу кількість частин. Для цього використовують цінний метал (золото,
срібло)… Гроші – це знаки із державно-правовим змістом та знаковою цінністю, що є засобом обміну
товарами. Гроші одночасно є мірилом вартості товарів та засобом обігу: у першому випадку гроші є
знак (і не більше), а у другому випадку – матеріальний предмет – чи то зливок золота, срібла, чи
особливий папірець, в яких є діючою вартість всіх товарів та послуг (грошовий вираз цієї вартості
називається ціною). …Тому гроші можна у підсумку визначити як особливий знак, закріплений
державою у вигляді правової норми, яка надає цьому умовному знаку законну владу загальноприйнятого
засобу обміну товарами (Философия А. Г. Спиркина; М. П. Баскина). У сучасній економіці існує термін
економізація золота, який позначає процес заміни золота платіжними засобами, котрі були лише його
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представниками і символами. …Замість перевезення золота почали використовувати розрахунки,
здійснювані за допомогою банківських операцій (Фінансово-економічний словник А. Г. Загороднього,
Г. Л. Вознюк). Отже, за радянської та пострадянської соціально-економічної політики використовувалося
одночасно і розуміння грошей як внутрішньодержавної законної умовної цінності (відповідно до
раціоналістичної концепції), і представлення грошей у їх світовій функції (яка спирається на еволюційне
виділення товару) – як універсального платіжного засобу (пізніше електронних банківських
розрахунків), як знаку золота (тобто знаку найбільш дорогоцінного світового металу), його заступника,
представника та частково символу.
Функціональна концепція походження грошей розглядає їх як засіб накопичення з метою мінімізації
ризиків унаслідок невизначеності господарських перспектив; гроші як об’єднувальний елемент у
часовому розрізі процесів виробництва і обігу товарів (Словник фінансово-правових термінів
Л. К. Воронової). Отже, гроші можна розглядати як поліпшений засіб при непрямому, розділеному у часі
і просторі процесі товарообміну, який заміщує незручні бартерні угоди та стає засобом убезпечення від
ризиків й ланкою накопичення багатства. За такого опису гроші набувають характеристики знаку (із
конкретним, зрозумілим, гранично представленим планом вираження та змінним, розширеним й
еволюціонуючим планом змісту). Таким чином, в усіх запропонованих альтернативних теоріях
виникнення грошей, якими б різними чи навіть взаємовиключними вони не здавалися, гроші виступають
у знаковій функції – як умовний представник конкретного товару, абстрактної форми вартості чи оплати,
уречевленої людської праці, матеріальної цінності, економічного ресурсу чи навіть блага, загального
''добра''.
''Гроші'' тлумачаться як знаки й у класичних тлумачних словниках східнослов’янської науки. Так, іще
у XIX ст. В. І. Даль у ''Толковом словаре живого великорусского языка'' розподіляв поняття грошей, рос.
денег (''деньги вообще'', ''капитал'', ''наличное, ходячая монета всякого рода, звонкая и бумажная'',
''достаток, богатство'' як похідне поняття від ''деньга'') на металеві грошові знаки – монети (найбільш
популярні у народі, які відбивали цільне поняття грошей) та паперові грошові знаки (мало доступні
широкому загалу): монета – это звонкий денежный знак, дéньга, ходячая (или ходившая) чеканенная
ценность… и всякий денежный знак; бумага – писчая бумага, всякого рода деловое письмо,
…ассигнация, бумажный денежный знак [1: 1: 245, 708–710; 1: 2: 570]. Асигнації присвячено окрему
статтю словника: ассигновка, ассигнация – бумажный денежный знак, взамен и для размена на звонкую
монету … кредитный билет, який може падати в ціні против звонкой монеты; ассигновать –
назначать, определять, разрешать к отпуску и приёму деньги, вещи [1: 1: 43]. Відомо, що до середини
XIX ст. асигнації у дореволюційному значенні цього слова не просто знизилися в ціні, а й були повністю
анульовані. Тому відомості, що зберігаються у словникових статтях визначного слов’янського
лексикографа-енциклопедиста В. І. Даля, залишаються цінним культурологічним матеріалом.
Б. Д. Грінченко у ''Словарі української мови'' при зверненні до широкого порівняльно-історичного
контексту родове поняття грошей (''денег'') також описував як похідне утворення від видової назви
грошової одиниці: укр. гріш, застар. польск. грошъ та стар. мідна монета денежка, а також із множини
ж. р. копійки [2: 1: 328; 2: 2: 282]. Б. Д. Грінченко описував гроші перш за все як монети (''гріш круглий'',
''монета гривенникъ'', ''гривні золоті'', ''таляри биті'', ''монета злот'', ''монета левъ'', ''монета дукат'', ''монета
дудек'', ''монета чехъ'' тощо) [2: 1: 325, 328, 453, 455; 2: 2: 161, 349], що можна пояснити об’єктивноісторичними причинами (широким грошовим обігом дрібних монет) та позитивним емоційним
ставленням людини саме до монети як конкретної речі, яку можна взяти до рук, сховати до кишені,
накопичити певну кількість монет, згодом обміняти їх на якусь важливу у господарстві річ або ж
подарувати комусь. Власне, тут відбито побутову (наївну) картину світу слов’янських етносів.
У виданні ''Толковый словарь русского языка'' Д. М. Ушакова пер. пол. ХХ ст. знаходимо семантикостилістичне відокремлення застарілого на той момент поняття ''денежный знак'' та популярної за
радянської доби абревіатури ''дензнак'': денежный знак (офиц. устар.) – кредитный билет; дензнак (нов.)
– сокращение слов ''денежный знак'', н., Дензнаки образца 1921 года [3: 1: 688, 1107]. Можливо, частота
вживання традиційного виразу ''грошові знаки'' на позначення нової грошової реалії у СРСР спричинила
появу окремого терміну ''грошзнаки'' (частіше русифікованого ''дензнаки'', ''совдензнаки''). У пізніших
тлумачних словниках академічного видання, у часовому відтинку від сер. ХХ ст. до сучасної епохи, цей
термін має окрему словникову статтю, в якій він розглядається, подібно до словника Д. М. Ушакова, як
скорочення від ''денежные знаки'' (однина ''дензнак''), н., рос. дензнак – сокращение слов ''денежный
знак''. Дензнаки образца 1947 г. [4: 3: 698], а у дужках ''дензнак'' може уточнюватися поняттям
кредитные билеты [5: 190]. Див. також: укр. грошзнак – скорочення: грошовий знак, н., Побачивши
засмучене обличчя вчительки, …осіклася [поштовичка] й, подавши наперед приготовані купюри
грошзнаків, стала розпитувати (Б. Антоненко-Давидович); За вікном ''катеринка'' грає ''Розлуку''…
Полетіли, мабуть, засмальцьовані грошзнаки (М. Хвильовий) [6: 802]; блр. распад агульнадзярж.
грашовага абарачэння выклікаў у 1915-20 шэраг эмісій мясц. папяровых бонаў. У Зах. вобласці Рас.
рэспублікі, пазней Літ.-Бел. ССР, БССР і на далучаных да РСФСР бел. тэрыторыях у абарачэнні былі
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''совдензнаки'' (з 1918), чырвонцы (з 1922) і транспартныя сертыфікаты (з 1923), а з 1924 папяровыя
банкаўскія чырвонцы і казначэйскія рублі, сярэбраныя і медныя (пазней нікелевыя і бронзавыя) рублі і
капейкі [7: 251]. Отже, можна зазначити, що грошзнаки означали не в цілому знаки вартості, як мало б
бути при скороченні терміну ''грошові знаки'', а найчастіше паперові гроші у купюрах радянської
грошової політики окремого періоду.
С. І. Ожегов у ''Толковом словаре русского языка'' сер. ХХ ст. так само, як його попередник В. І. Даль,
охарактеризував поняття ''деньги'' близько до економічного терміну ''знаки'': 1. Металлические и
бумажные знаки (в докапиталистических формациях – особые товары), являющиеся мерой стоимости
при купле-продаже, средством платежей и предметом накопления. 2. Капитал, средства [8]. Таке
тлумачення грошей (або дуже близьке до нього) стало традиційним у сучасних версіях тлумачних
словників російської, української та білоруської мов: металеві та паперові знаки (у докапіталістичних
формаціях – особливі товари), які є мірою вартості при купівлі-продажу, засобом платежу та
предметом накопичення й, відносно золотих та срібних монет, – скарбом [5: 191; 9: 156]; металлические
монеты и бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости товаров и средством платежа; состояние,
богатство; капитал [10: 9-10]; металеві й паперові знаки, що є мірою вартості за купівлі та продажу
[11: 206; 12: 208; 13: 246]; металічныя або папяровыя знакі, якія служаць мерай вартасці пры купліпродажы; сродкі, капітал [14; 15: 157]. Отже, тлумачні словники радянської, пострадянської та сучасної
доби відбивають характерний для класичного мовознавства (від епохи В. І. Даля) зміст поняття грошей
як металічних чи паперових знаків вартості (із появою радянських новоутворень: укр. ''грошзнаки'', рос.
''дензнаки'', блр. ''совдензнаки'' та підвищенням ролі ''всерадянських'' паперових знаків як замінників
дійсних грошей). При тлумаченні поняття грошей враховуються три концепції їх походження з опертям
на раціоналістичну (державну), характерну для політики держплану СРСР.
Широку розповсюдженість словосполучення ''грошовий знак'' фіксуємо у словникових статтях,
присвячених поясненню лексеми ''знак''. Можна відзначити синкретизм у тлумаченні поняття грошей та
грошових знаків як характерну тенденцію лексикографічної практики радянського періоду. Приміром, в
словнику українській мові середини ХХ ст. подаються терміни грошовий (рідко паперовий) знак та знак
золота зі спільним значенням гроші та наводяться наступні приклади: вийшли нові грошові знаки,
забезпечені золотом, … а також розмінна срібна і мідна монета; господарський обіг … обслуговується
не золотом, а безготівковими розрахунками та знаками золота, тобто кредитними грішми та
розмінною монетою; поштову марку названо знаком поштової оплати [16: 639]. В словнику російської
мови радянської доби грошовий знак виводиться поза межі статті ''знак'' в окрему статтю ''денежный'', але
у прикладах так само зіставляється зі знаком поштової оплати (поштовою маркою) [4: 4: 1276].
У сучасних тлумачних словниках російської мови у статті ''знак'' (у першому значенні ''позначка,
зображення, предмет, яким відмічається, позначається щось'') в якості прикладів так само послідовно
наводяться вирази денежные знаки (то же, что деньги в 1 знач.) та знаки почтовой оплаты (марка) [5:
279]. У тлумачних словниках сучасної української мови поняття грошового знаку не має чіткого
позиціонування. Так, у Словнику 2009 р. у статті ''знак'' не в першому значенні (предмет, позначка,
зображення і т. ін., які вказують на що-небудь, підтверджують, означають щось; сигнал), а в значенні під
номером три з поміткою ''спец.'' (зображення з відомим умовним значенням) серед прикладів буква,
нотний знак, знак м’якшення, розділові знаки дається пояснення грошовому знаку (гроші) та знаку
поштової оплати (поштовій марці) [17: 469]; поняття ''грошові знаки'' тлумачиться як ''зображення з
відомим умовним значенням'' [16: 639], а тому гармонійно включаються у загальну знакову теорію.
Згадаймо графічне позначення грошей: $ – долар, € – євро, £ – фунт стерлінгів тощо. У Словнику 2012 р.
''грошові знаки'' (із традиційним тлумаченням ''гроші'') та ''знак поштової оплати'' (у звичному розумінні
''марка'') слідують серед прикладів прикордонний знак, знак уваги (вияв шанобливого ставлення до
когось) першого значення поняття ''знак'' (предмет, зображення і т. ін., якими позначається, виражається
що-небудь), в той час як значення під номером два (спец.: зображення з відомими умовним значенням)
пояснюється прикладами, подібним до прикладів зі Словника 2009 р.: нотний знак, розділові знаки,
м’який знак, ставити знак рівності між чим-небудь тощо [11: 380]. У білорусько-російському словнику
поняття грашовы знак слідує одразу за перекладом слова грашовы – рос. денежный [18: 86]. У сучасних
словниках ділового мовлення прикметник ''грошовúй'' є одним із характерних атрибутів до ''знаку'' та
''знаку оплати'' [19: 95]. Отже, фіксуємо тривалу сталість мовного ужитку, але нестійкість мовної
структури терміну ''грошовий знак'', який довгий час супроводжував й інший термін на позначення
оплати – поштову марку (знак поштової оплати).
Довідниково-енциклопедична література з економіки стає свідком того, що за часів радянської та
пострадянської епохи розрізняли загальнотеоретичне визначення ''гроші'' та практичне, прикладне
визначення конкретної ''грошової одиниці'', яка почасти перетиналася у визначенні із ''грошовим знаком''.
Якщо ''гроші'' загалом розглядалися як особливий, універсальний товар, загальний еквівалент вартості
усіх інших товарів, то ''грошова одиниця'' позначалася як законодавчо встановлений у країні грошовий
знак, основний елемент грошової системи країни, одиниця грошового виміру, н., грошова одиниця Росії –
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російський рубль, грошова одиниця США – долар США тощо. В свою чергу, термін ''грошові знаки''
тлумачився як форми представлення грошей, види грошей, які беруть участь в обігу. ''Грошова система''
бачилася такою, що складається не із абстрактних грошей, а з конкретних грошових знаків країни,
грошових одиниць, правил емісії та форм обігу грошей, грошових відносин, законодавчо встановлених в
країні (Современный экономический словарь Б. А. Райзберга, Л. Ш. Лозовского, Е. Б. Стародубцевой).
Див. також: грошова одиниця – це встановлений у законодавчому порядку грошовий знак, що слугує для
взаємовиміру та виразу цін всіх товарів і послуг та є елементом грошової системи (Фінансовий
словник: навч. посібник М. А. Коваленко); обслуговуючи всі сфери економічних стосунків, гроші
виконують такі функції: міри вартості, засобу обігу, засобу платежу, засобу нагромадження
вартості, світових грошей. У кожній із названих функцій г. мають свою специфічну форму вияву. Тому в
господарській практиці назву грошей мають явища, зовні відмінні одне від одного: одиниці рахунку, в
яких визначаються ціни на товари; національні грошові знаки; чужоземна валюта; записи на
банківських рахунках; кошти, витрачені на придбання цінних паперів тощо (Фінансово-економічний
словник А. Г. Загороднього, Г. Л. Вознюк). Отже, грошова одиниця в політекономічному, національнодержавному вимірі – це законодавчо встановлений грошовий знак країни, елемент грошової системи
країни (з правилами емісії грошових одиниць, формами їхнього обігу та законодавчо встановленими в
країні грошовими відносинами), вид грошей в обігу, національна валюта. Гроші в широкому,
аполітичному розумінні, – це універсальний товар, вречевлена форма товарно-грошових, мінових та
загалом соціально-економічних відносин суб’єктів геополітичного – національного, міжнаціонального та
світового – простору.
Наведемо приклади законодавчо встановлених тимчасових грошових знаків у східнослов’янських
країнах. Так, в Україні із 1991 по 1996 рр. грошовими знаками були ''купони'' – тимчасові замінники
грошей, які поступово виводилися із обігу та були замінені на гривню. У важкі часи, в часи російськотурецької війни, в Російській імперії не вистачало грошей, металу, тому замість металічних грошей
вводилися паперові, наприклад, монети в 50 копійок, на яких було написано: имhютъ хожденіе наравнh
съ размhнной серебряной монетой. В часи Радянського Союзу під час зовнішньо-економічних операцій
певні прошарки населення (моряки, дипломати) отримували за межами країни заробітну плату у формі
''розмінних чеків'' (наприклад, чеки всесоюзного об’єднання ''Внешпосылторг'' ''на получение товаров'').
Держава це робила для того, аби зменшити у фізичних осіб кількість готівкової валюти. При формуванні
грошової системи Білорусі також використовувалися різні платіжні засоби – замінники золотих і срібних
монет чи зливків, неповноцінні металеві монети, паперові гроші: Непасрэдна ролю плацежных сродкаў
выконвалі залатыя і сярэбраныя манеты ці зліткі, а пазней і іх заменнікі – папяровыя грошы (асігнацыі,
крэдытныя, дэпазітные, казначэйскія і банкаўскія білеты, боны, сертифікаты, плацежныя
абавязацельствы і г.д.), непаўнацэнныя манеты з серабра, медзі, нікелю і інш. металаў''. У 1992 р.
з’явився ''безнаяўны бел. рубель. Білоруському рублю та розрахунковому (''разліковаму'') білету (ще –
''бел. разліков. рубелю'') надано статус єдиного платіжного засобу Республіки Білорусь [7: 250–251].
Отже, на даних прикладах бачимо, що грошовий знак був лише тимчасовим замінником дійсних грошей
для населення країни, тобто грошей із дорогоцінних металів. Але грошовий знак – це не гроші в усіх
функціях і виявах.
У сучасних тлумачних словниках поняття ''гроші'' та ''грошові знаки'' (''грошові одиниці'', ''знаки
вартості'', ''паперові банкноти і металеві монети'', ''готівка'') можуть вступати у часткову синонімію. Так,
грошові знаки пояснюються рос. то же, что деньги в 1 знач., тобто металеві та паперові знаки як міра
вартості при купівлі-продажу, засіб платежу, предмет накопичення та скарб [5: 191, 279]; ''грошовий
знак'' може мати позначку ''фін.'' і тлумачиться як знак вартості, який заміщає в обігу певну кількість
коштовних металів (золота, платини, срібла); гроші у 1 знач., н., Відповідно до Закону України ''Про
Нац. банк України'' готівка перебуває в обігу у вигляді грош. знаків – банкнот (паперових) і монет
(металевих) (з наук.-популяр. л-ри) [20: 247]; грошові знаки – це знаки вартості, які замінюють в обігу
певну кількість дорогоцінних металів [17: 263]. У сфері бізнесу поняття ''грошові знаки'' також позначає
знаки вартості, які замінюють в обігу певну кількість дійсних грошей – золотих або срібних – та
виробляються із міді, нікеля, сюди також долучаються казначейські і банківські білети, тобто паперові
знаки та розмінна монета (Енциклопедичний словник бізнесмена під ред. М. І. Молдованова), тобто
грошові знаки є замінниками грошей із дорогоцінних металів та усіх цінних паперів. ''Грошова одиниця''
у сучасній російській мові тлумачиться як законодавчо встановлена одиниця загального еквіваленту
(дійсних грошей), яка слугує для порівняння (рос. ''соизмерения'') та виразу цін усіх товарів та
представлена грошовим знаком (грошовими знаками) із позначкою ''спец.'' [5: 191]. Отже,
прослідковується характерна риса знаку, зокрема мовного знаку, – асиметрія означуваного та означника,
коли один звуковий комплекс (гроші / грошовий знак) може співвідноситися із декількома поняттями
(грошова одиниця, знак вартості, вираз ціни, готівка, банкноти і монети, паперові та металеві гроші
тощо) і навпаки – одне поняття (гроші) може передбачати існування цілого комплексу звуко-змістових
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варіантів, які мають ще й стилістичні особливості (''грошова одиниця'' із позначкою ''спец.'', ''грошовий
знак'' із позначкою ''фін.'').
Ситуацію із асиметрією знакової сутності поняття грошей ускладнює той факт, що у сучасних
довідниках з економічних дисциплін існує окреме поняття ''знаки вартості'', яке тлумачиться як вид
грошей, а не гроші чи грошові знаки загалом: знаки вартості – це замінники дійсних, повноцінних
грошей, тобто неповноцінні гроші (Розвиток форм грошей. Види грошей у сучасній економіці 2010–
2018.); знаки вартості – це все-таки гроші, але їхня номінальна вартість вище реальної, тобто
витраченої на їх виробництво суспільної праці. Різновидами знаків вартості є: 1) металеві знаки
вартості – золота монета, що стерлася; білонна монета, тобто дрібна монета, виготовлена з дешевих
металів, наприклад, міді, алюмінію; 2) паперові знаки вартості – зроблені, як правило, з паперу (тобто
паперові і кредитні гроші) (Види грошей. Гроші і кредит. Буковинська бібліотека); знаки вартості – це
замінники дійсних, повноцінних грошей, які ще називаються неповноцінними грошима (металевими чи
паперовими) (Гроші як міра вартості. Гроші, кредит, банки 2015–2018). Отже, можна засвідчити й
наступну асиметрію знакової природи грошей: з одного боку, гроші – знак міри вартості товарів, але з
другого боку, знак вартості – це грошова одиниця конкретної країни, грошовий знак як замінник (часто
маловартісний) дійсних грошей із дорогоцінних металів, також знак золота, знак оплати, які мали умовне
позначення (зображення) для зручності використання.
Висновки. За мовним матеріалом словникових статей східнослов’янських лексикографічних джерел
із економіки, політики, філософії, тлумачних та перекладних словників різного періоду, словників
ділового мовлення (української, російської та білоруської мов), які представляють собою й цінний
культурологічний матеріал різних етапів формування мовної свідомості, було досліджено зміст та
семантико-стилістичні особливості представлення номінації ''гроші'' у порівнянні із тлумаченням
суміжного поняття ''знак / знаки'' як чинників формування терміносистеми грошових відносин та
національно-культурного феномену грошей у східнослов’янських етносів. Відзначено, що феномен
грошей включає у себе поняття грошових знаків, гроші можуть бути ними виражені у межах конкретної
країни, однак ці поняття не є тотожними. На прикладі тлумачення поняття грошей прослідковано
характерну рису знаку, зокрема мовного знаку, – асиметрію означуваного та означника, коли один
звуковий комплекс (гроші / грошовий знак) може співвідноситися із декількома поняттями (грошова
одиниця, знак вартості, знак оплати, знак золота, вираз ціни, готівка, банкноти і монети, паперові та
металеві гроші тощо) і навпаки – одне поняття (гроші) може передбачати існування цілого комплексу
звуко-змістових варіантів, які мають ще й стилістичні особливості (''грошова одиниця'' із позначкою
''спец.'', ''грошовий знак'' із позначкою ''фін.''). Зроблено висновок, що гроші представляють собою
культурний знак, який є не лише умовним представником конкретного товару, абстрактної форми
вартості чи оплати, а й уречевленого людського капіталу, матеріальної цінності, економічного ресурсу чи
навіть блага, символом національного та загального добробуту, відбитком наївної та наукової картину
світу слов’янських етносів.
Перспективи подальших досліджень. Вивчення культурного феномену грошей та грошових
відносин може дати плідні результати у межах лінгвокультурологічного підходу на матеріалі різних
форм дискурсу у міжмовному зіставленні з урахуванням історичної динаміки. Лінгвокультурологічний
підхід до вивчення грошових відносин та грошової культури на дискурсивному матеріалі дозволить
з’ясувати економічний світогляд, психологічні оцінки та характеристики людини певного монетарного
типу поведінки, моральні та правові норми грошових стосунків тощо. Таким чином можливо
прогнозувати шляхи корекції ментального образу грошей у наступних поколінь.
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Охрименко Т. В. Синкретизм в толковании понятий ''деньги'' и ''знаки'' в восточнославянских
лексикографических источниках.
В статье исследованы лингвокультурные и семантико-стилистические особенности описания понятия
''деньги'' в сравнении с толкованием понятия ''знак / знаки'' как факторов формирования
терминосистемы денежных отношений и национально-культурного феномена денег у
восточнославянских этносов. Сделан вывод о том, что деньги представляют собой культурный знак,
который является не только условным представителем или заместителем конкретного товара,
абстрактной формы стоимости и оплаты, но и овеществлённым человеческим капиталом,
материальной ценностью, экономическим ресурсом и благом, символом благосостояния и богатства,
отражением наивной и научной картины мира восточных славян.
Ключевые слова: деньги, знаки, дензнаки, знаки стоимости, знаки оплаты, знаки золота, языковой знак,
культурный знак.
Okhrimenko T. V. Syncretism of the Interpretation of the Concepts of "Money" and "Signs" in the East
Slavic Lexicographic Sources.
In this article, the phenomenon of money is considered, which denotes the equivalent of the value of all items of
material culture. Money forms special social relations – monetary – and they form monetary behavior of society.
The purpose of this work is to study the content of the concept of "money" in comparison with the interpretation
of the related notion "sign / signs" on the basis of articles of East Slavic lexicographic sources (Ukrainian,
Russian and Byelorussian). These concepts form the terminological system of monetary relations and the
monetary culture of the Eastern Slavic ethnic groups. The main method of studying lexicographic data involves
the method of diachronic, comparative-historical and lingua-philosophical analysis of the concepts of "money"
and "signs". The article states that today money becomes an important interdisciplinary object of studying a
whole range of new linguistic disciplines on the brink of various social sciences. The analysis of the vocabulary
showed us : the most popular scientific abstraction, by means of which the concept of money is interpreted in the
East Slavic lexicographic practice from the XIX century to the present, there are "signs / signs", in particular in
the design of "money notes", "money notes" (Russian, belorussian "money notes", "money notes"), "metal and
paper notes", "signs of value", "signs payment "," signs of gold ". The reasons for assimilating the concepts of
"money" and "signs" lie not only in the use of formal and substantive features of alternative theories of the
origin of money (rationalist, evolutionary and functional), but also in the linguistic and philosophical
affirmation of the sign nature of the cultural phenomenon of money and monetary relations of members of
society. Significance is represented by the asymmetry of the form and content of monetary nomination, the
logical and philosophical characteristics of the sign structure of monetary relations, the general conformity of
the classification of types of signs as icons, indexes and symbols, and the classification of types of money.
Historical and modern forms of money circulation prove the philosophical thesis that a sign can be anything, a
certain material or even a virtual object, which serves to indicate something else, rather than displaying itself,
which contains an image with a known conditional value and represents a symbolic value for society.
Key words: many, sign, money signs, value signs, payment symbols, gold, language sign, cultural sign.
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СИНОНІМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ЩО ВЕРБАЛІЗУЮТЬ
КОНЦЕПТ ЗДОРОВ’Я
Стаття присвячена дослідженню синонімічних зв’язків українських фразеологізмів, що вербалізують
концепт ЗДОРОВ’Я. Актуальність наукової розвідки зумовлена зростанням інтересу до вивчення
лінгвокультурних концептів крізь призму національно-мовної специфіки.
Дослідження фразеологічних одиниць (ФО) на позначення здоров'я людини дозволяє простежити
розвиток народних уявлень про анатомію і фізіологію людини, народне трактування хвороб, методи
лікування хвороб, класифікацію методів лікування тощо. Саме такі фразеологізми представлені
значною кількістю в українських фразеологічних словниках.
У поданій статті феномен ''здоров’я'' ми розуміємо як комплексне поняття, що характеризує
функціональний стан людини. Воно є багатовимірним і характеризує не тільки фізичний стан людини, а
й психічний, духовний та соціальний.
Проблема існування в мові фразеологізмів близьких за значенням і різних за лексико-граматичним
оформленням викликають у дослідників низку дискусійних питань, зокрема і розрізнення варіантів та
синонімів в українській фразеології.
З функціонального погляду синонімію варто розглядати як здатність мовних одиниць завдяки
подібності їх лексичних значень взаємозамінюватися у певних контекстах, однак при цьому не
змінювати свою семантику.
У мові фразеологічні синоніми ідентифікуються в ряди, які об’єднуються за їх подібністю або
відмінністю з домінантою – семантично простими, стилістично немаркованими, синтагматично менш
закріпленими синонімами. Фраземні синоніми порівняно рідко виступають в одній функції, а переважно
– переплітаються і належать до семантико-стилістично-емоційних.
У статті розглянуто відмінність фразеологізмів-синонімів та фразеологізмів-варіантів, що
вербалізують концепт ЗДОРОВ’Я в українській фразеології. Шляхом аналізу значень таких синонімів
зроблена спроба їх класифікації.
Ключові слова: фразеологізм, концепт, здоров’я, вербалізація, фразеологізми, синоніми, фразеологічні
варіанти.
Вступ. Концепт у мові реалізується через слово, він може мати кілька лексичних одиниць і
співвідноситься зі структурним вираженням усіх синонімічних (лексичних, фразеологічних і
афористичних) засобів, які виражають його у мові [1: 6].
Характерність концептуалізації можуть визначатися словотворчими зв’язками слова: число членів
словотвірного гнізда, продуктивність ономасіологічних структур, типи словотворчих значень, розмаїття
словотворчих моделей, а з іншого погляду – ці фактори об’єктивують цінність того чи того явища,
своєрідність культурних установок, оскільки мовні явища синонімії та антонімії відображають надбання
концептуалізації культурного світобачення. Саме семантика синонімів віддзеркалює тотожність
денотативного компонента значення й можливість варіювання сигніфікативного і прагматичного
компонентів [2: 10].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблему фразеологічної синонімії розглядають
Н. Д. Бабич, Л. Г. Боярова, В. П. Жуков, М. П. Коломієць, Л. А. Лисиченко, А. М. Матвієнко,
Л. М. Полюга, Є. С. Регушевський, П. О. Редін, Л. Г. Скрипник, В. М. Телія та інші науковці. Ужченко
В. Д. підкреслює, що наукове розмаїття визначень фразеологічної синонімії не випадкове, оскільки
дослідники вдаються до аналізу широкого кола питань: ступеня семантичної близькості ФО, їх
граматичної будови, компонентного складу, семантико-синтаксичної сполучуваності тощо [3].
Більшість фразеологів визначають такі головні ознаки фразем-синонімів, як спільність їх значення,
однакове категоріальне значення та лексико-семантична валентність.
Мета презентованої розвідки є аналіз семантичних зав’язків фразеологізмів, що вербалізують
концепт ЗДОРОВ’Я.
Актуальність дослідження зумовлена зростанням наукового інтересу до вивчення парадигми
лінгвокультурних концептів в українській і світовій лінгвістиці крізь призму національно-мовної
специфіки.
Виклад основного матеріалу. У поданій статті поняття ''здоров’я'' ми використовуємо на позначення
© Печенікова Л. М., 2019
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''правильної, нормальної діяльності організму, його повне фізичне та психічне благополуччя''. Тобто,
''здоров’я'' – це комплексне поняття, яке характеризує функціональний стан людини [4: 98]. Поняття
''здоров’я'' є багатовимірним. Воно охоплює не тільки фізичний стан людини, а й психічний, духовний та
соціальний.
З функціонального погляду синонімію варто розглядати як здатність мовних одиниць завдяки
подібності їх лексичних значень взаємозамінюватися у певних контекстах, однак при цьому не
змінювати своє змістовне значення. Критерій синонімічності мовних одиниць залежить від кількості
спільних позицій, у яких можуть компенсуватися семи їх значень, що не збігаються. Відтак, уточнення і
заміщення виступають головними семантичними функціями синонімів, де заміщення – це взаємозаміна
семантично адекватних одиниць, а уточнення – розкриття характерних ознак позначуваних предметів в
межах одного речення при близькому розміщенні уточнюючих одне одного частково еквівалентних слів.
Таким чином, синонімія – один з мовних засобів, що відтворює результати процесу концептуалізації.
Фразеологічну синонімію В. М. Телія визначає як можливість взаємозаміни фразеологізмів з різним
лексичним складом компонентів та з однаковим категоріальним граматичним значенням без порушення
структури конструкції [5]. На думку Лариси Григорівни Скрипник, синонімічними є фразеологізми з
різною внутрішньою формою і лексичним складом на позначення одного й того самого поняття, а також,
видозмінюючи його різноманітні сторони, зберігає тотожну семантичну сполучуваність зі структурними
словами та однотипне категоріальне значення [6].
В. П. Жуков стверджує, що фразеологічні синоніми мають близьке значення, переважно належать до
однієї частини мови, їм притаманна типова лексико-фразеологічна сполучуваність, однак вони
відрізняються відтінками та стилістичним забарвленням значень [7]. Дослідник Ю. С. Степанов
окреслює синонімічними ті фразеологічні одиниці, які максимально близькі за значенням, у їх основі
наявні різні образи і відсутня можливість заміни їх компонентів [8].
Фраземний синонімічний ряд у середньому нараховує від двох до шести членів, а інколи до кількох
десятків або сотень. Так, В. Т. Шкляров звертає увагу на появу великої кількості фразем-синонімів та
зауважує, що ''людське мислення залежно від конкретної ситуації виділяє то один, то інший бік
конкретного явища, дії, що веде до різного вираження тієї самої думки. І якщо в новій сполуці є якийсь
додатковий семантичний чи стилістичний відтінок, вона починає побутувати поряд з уже існуючою і
стає її синонімом'' [9: 112]. Наприклад, на позначення ''низький інтелектуальний рівень'' вживаються
фразеологізми без сьомої клепки у тім’ї (не вистачає клепки ), не всі дома, у голові й на зяб не орано, з
дуринкою, голова не в порядку (без голови), голова з вухами, розгубити обручі від макітри, спадати
(спасти) з розуму, рішитися (позбутися) розуму (ума), дурний піп хрестив, без царя в голові, святий
дурень або ''бути немічним, близьким до смерті'' – прясти на тонке, багато не протяне, недовго ряст
топтати, дихати на ладан тощо. Фразеологічні синоніми, як і синонімічні слова стилістично
диференційовані: заснути вічним сном, віддати Богу душу, відійти у вічність і врізати дуба тощо.
Фразеологічні синоніми можна поділити на такі групи:
Рівнозначні (дублети) синоніми – це фразеологізми, які характеризуються однаковим значенням та
функціонально-стилістичною приналежністю, наприклад: серце співає, душа співає ''радість'', серце
болить, душа болить ''душевний біль'', муляти на серці, муляти на душі ''переживання'', велика цяця,
велике цабе, великий птах ''поважна, впливова людина'' тощо.
Семантичні (ідеографічні) синоніми – це фразеологізми, які відрізняються семантичними відтінками,
однак мають тотожний експресивно-емоційний відтінок, наприклад: у сажень зросту, до сволока
головою сягає, плечима стелю підпирає вживається у значенні ''високий'', але у поданому ряді кожний
наступний фразеологізм окреслює більший вияв ознаки.
Стилістичні синоніми – це фразеологізми, які відрізняються сферою вживання незважаючи на
спільність фраземного значення, наприклад: порожньою торбою по голові вдарений і убогий духом, лоб
на три п’яді і розумом високий тощо.
Експресивно-емоційні синоніми – це фразеологізми, які відрізняються експресивно-емоційною
градацією, наприклад: навіки закрити очі, заснути вічним сном – п’яти задерти, віддати ласти та ін.
Фраземні синоніми порівняно рідко виступають в одній функції, а переважно переплітаються і
належать до семантико-стилістично-емоційних.
У мовній палітрі фразеологічні синоніми ідентифікуються в ряди, які об’єднуються за їх подібністю
або відмінністю з домінантою – семантично простими, стилістично немаркованими, синтагматично
менш закріпленими синонімами. Фраземи-синоніми не виступають в ролі домінанти ряду, оскільки не
бувають нейтральними та без конотацій. А в ролі домінанти виступає певна сема, у якої гранично проста
структура і не вирізняється певними конотаціями, яка може виражатися в одних випадках – лексемою, в
інших – сукупністю лексем, оскільки синонімічні зв’язки між лексемою і фразеологізмом у більшості
випадків існувати не можуть.
Проблема існування у мові фразеологізмів близьких за значенням і різних за лексико-граматичним
оформленням викликають у дослідників низку дискусійних питань, зокрема і розрізнення варіантів та
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синонімів в українській фразеології. Саме визначення варіанту фразеологізму ґрунтується на його
тотожності цілісного значення або образу. На думку М. М. Шанського, ''варіанти фразеологічного
звороту – це його лексико-граматичні різновиди, тотожні йому за значенням і ступенем семантичної
неподільності'' [10: 27].
Дослідниця Л. Г. Скрипник у своїй монографії ''Фразеологія української мови'' стверджує, що
фразеологічні варіанти є традиційними видозмінами фразеологічних одиниць у мові, які
характеризуються спільним значенням, а для образних – внутрішнім образом, однак відрізняються
певними компонентами лексичного складу та граматичної структури [6].
Мовознавці М. М. Копиленко та 3. Д. Попова наголошують, що схожість фразеологічних одиниць
виявляється у граматичних варіаціях, а у випадку заміни лексичного складу фразеологізмів, відбувається
утворення нової одиниці [11]. Інший погляд має О. М. Бабкін, який взагалі не розглядає фразеологічних
варіантів і встановлює, що заміна компонентів дає синонімічний фразеологізм. Варто погодитися з
думкою В. І. Зиміна, що варіантність фразеологізмів – це певні зміни в межах тотожності, яка зумовлена
наявністю змістового інваріанта та стійкої структури (при семантичному варіюванні), а також наявністю
змістового інваріанта та стійкого значення (при формально-структурних змінах) [12].
На нашу думку, варіантність ФО – це різноманітні модифікації фразеологізмів при їх ідентичності, а
варіювання фразеологізмів ми розглядаємо як збереження загального значення та граматичних функцій
одиниць, однак зміну їх оболонки та лексичної системи, наприклад: камінь з душі (з серця) скотився
(спав) ''хтось зазнає почуття душевного полегшення, порятунку від чого-небудь гнітючого,
неприємного''; серце скніє (сохне, стискається, тремтить, упало), кидає (вкинуло) в жар ''сильно
хвилюватися від неприємних переживань, страху''; душа (серце) ниє, душа (серце) розривається (на
шматки, куски)''кого-небудь охоплює відчуття жалю, тривоги, туги за кимось, чимось''. Таким чином,
чіткої межі між фразеологічними синонімами та фразеологічними варіантами на сучасному етапі
дослідження фразеології немає.
Відтак, оскільки структура концепту – це сукупність узагальнених ознак, важливих для ідентифікації
предмета як фрагмента концептуальної картини світу, то вербалізований концепт виступає як комплекс
ознак і має складну різнорівневу репрезентацію в мовній парадигмі [13].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, фразеологізми-синоніми ми визначаємо
як одноструктурні й різноструктурні одиниці, що належать до одного семантико-граматичного класу та
об’єднані тотожним або спільним значенням, однаковою або близькою лексико-семантичною
валентністю, але в їх основі наявні різні змістові образи, які впливають на відмінність у відтінках
значення, стилістичному забарвленні, компонентному складі, внутрішній формі.
У перспективі нашого дослідження – всебічний науковий аналіз фразеосемантичного поля феномену
''Здоров’я'', що охоплює фізичний, психічний, душевний і соціальний стан людини.
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Печеникова Л. Н. Синонимические связи украинских фразеологизмов, которые вербализируют
концепт ЗДОРОВЬЕ.
В статье рассмотрены исследования синонимических связей Украинских фразеологизмов, вербализируя
концепт здоровья.
Актуальность данного исследования, обусловлена ростом интереса к изучению лингвокультурных
концептов сквозь призму национально-языковой специфики.
Исследование фразеологических единиц (ФЛ) для обозначения здоровья человека позволяет проследить
развитие народных представлений об анатомии и физиологии человека, народная трактовка болезней,
методы лечения болезней, классификацию методов лечения и т.д. Именно такие фразеологизмы
представлены широким спектром в украинских фразеологических словарях.
В статье – феномен ''здоровье'' мы понимаем как комплексное понятие, характеризующее
функциональное состояние человека. Широкое понимание феномена, характеризует не только
физическое состояние человека, но и психическое, духовное и социальное. Проблема существования в
языке фразеологизмов, близких по значению и разных по лексико-грамматическому пониманию,
вызывает у исследователей ряд дискуссионных вопросов, в том числе и различных вариантов и
синонимов в украинской фразеологии.
С функциональной точки зрения, синонимию следует рассматривать как способность языковых единиц
за счет сходства их лексических значений, которые взаимозаменяются в определенных контекстах,
однако при этом не меняют свою семантику.
В языке фразеологические синонимы идентифицируются в ряды, которые объединяются по их сходству
или отличием с доминантой – семантически простыми, стилистически немаркированными,
синтагматической менее закрепленными синонимами. Фразеологические синонимы редко основываются
на одной функции, в основном – переплетаются и относятся к семантико-стилистическим
эмоциональным.
В статье проанализированы отличие фразеологизмов-синонимов и фразеологизмов-вариантов, которые
вербализируют концепт здоровья в украинской фразеологии. Путем анализа значений таких синонимов
предпринята попытка их классификации.
104

Філологічні науки. Випуск 1 (89).

Ключевые слова: фразеологизм, концепт, здоровье, вербализация, фразеологизмы, синонимы,
фразеологические варианты.
Pechenikova L. M. The Synonymic Connections of Ukrainian Phraseological Units Which Are Verballizing
the Concept of HEALTH.
The article is devoted to the research of synonymous connections of Ukrainian phraseological units, which are
verbalizing the concept of HEALTH. The urgency of scientific research is determined by the growing interest in
the study of linguistic and cultural concepts through the prism of national-language specificity.
The study of phraseological units (FU) on human health allows us to trace the development of folk ideas about
human anatomy and physiology, folk interpretation of diseases, methods of treatment of diseases, classification
of treatment methods. Such phraseological units are represented by a significant number in Ukrainian
phraseological dictionaries.
The presented "health" we understand as a complex concept that characterizes the functional state of a person.
It is multidimensional and characterizes not only the physical condition of a person, but also mental, spiritual
and social.
The problem of existence in the language of phraseological units close in meaning and different in lexical and
grammatical design cause the researchers a number of controversial issues, in particular, and the distinction
between variants and synonyms in Ukrainian phraseology.
From a functional point of view, synonymy is worth to be seen as the ability of linguistic units due to the
similarity of their lexical meanings to be interchanged in certain contexts, but not to change their meaningful
meaning.
In the language, phraseological synonyms are identified in rows that are single by their similarity or difference
with the dominant – semantically simple, stylistically unmarked, syntagmatically less fixed synonyms. Frozen
synonyms are relatively rare in one function, mostly – are intertwined and relate to the semantic-stylisticemotional.
The article considers the difference between phraseological units-synonyms and phraseological units-variants
verbalizing the concept of "health" in Ukrainian phraseology. By analyzing the values of these synonyms, an
attempt is made to classify them.
Key words: phraseology, concept, health, verbalization, phraseological units, synonyms, phraseological
variants.
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НІМЕЦЬКА НАЗВА ЛЮДВИСАРА У ДЗЕРКАЛІ ПОЛЬСЬКИХ, УКРАЇНСЬКИХ І
БІЛОРУСЬКИХ ПАМ’ЯТОК
Статтю присвячено дослідженню назви людвисара у німецькій, польській, українській та білоруській
мовах. Розглядається історія вивчення цієї назви ремісника, аналізуються її німецькі діалектні витоки і
форми поширення у слов’янських мовах на основі писемних пам’яток XIV–XVIII ст. Також звертається
увага на графічну, фонетичну і морфологічну асиміляцію запозичення у слов’янських мовах.
Ключові слова: назва ремісника, запозичення, асиміляція, дисиміляція, німецькі діалекти, міжмовні
контакти.
Людвисарем у давнину називали ремісника, що способом лиття виливав різні речi з металу – такi як
надгробнi плити, дверi, пластику. Що стосується побутових речей, то, на відмiну вiд конвисаря, вiн лише
з металу або мiдi виготовляв меншi пристрої і предмети – свiтильники, кiльця, пряжки, наперстки,
кадила тощо, вiдкритi посудини – кадоби, умивальники, чашi тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Більшість мовознавців дотримуються думки, що п.
ludwisarz / ludwiser, lodwisarz ''ремісник, що займається литтям і обробкою предметів з бронзи, металу,
міді і латуні'', виникли унаслідок дисиміляції r-r > l-r з rotgiser, нвн. Rot(h)giesser, утвореного з rot
''червоний'' і giessen ''лити, відливати з металу'' [1: 460; 2: 303; 3: 11; 4: 143; 5: 2: 72; 23]. Регресивна
дисиміляція спорадично не відбулася у таких формах фіксації назви ремісника: rótgisarz / rutgiser [5: 2:
72], rodgi(e)ser / rodgisar(z) rotgisarz / rotgiser [6]. Однак В. Кестнер зазначає, що дисиміляція обох r (r-r >
r-l та r-r > l-r) відома усім індогерманським мовам. Відповідно під питанням є те, у якій мові вона
відбулася – у польській (п. alkierz, balwierz, falbierz, ludwisarz, stularz …) чи ще у німецькій, де вона
також засвідчена [7: 58]. Також є думка, що на зміну першої голосної могло вплинути зближення з
іменем Ludwik (16 cт.), що у 15 ст. мало також форму Lоdwik, також п. lost > lust [1: 401, 435; 23].
Натомість В. Кестнер, вважає що слова з п. u замість свн. ô (ambos, dunal, kluska, ludwisarz, lunar, rura …)
запозичено не з німецької літературної мови, а з діалектів, у яких ô є закритим звуком і відповідно
приймає забарвлення u. На його думку, це могло відбутися у сілезькому діалекті, де свн. ô при
збереженні довжини звуку перейшло в û, а при вкороченні звуку – в u [7: 32]. Cубституцію t>d у
першому компоненті композита ludwisarz відзначає ще Ґ. Корбут [1: 439]. В. Кестнер також
притримується думки, що у німецьких вихідних формах (також до landwera, mundklej …) був глухий t і
пояснює, що його заміна на п. d частково зумовлена регресивною асиміляцією у польській мові, що
спричиняє дзвінкість глухих звуків перед дзвінкими [7: 71].
Другий компонент -giesser у польській мові перетворюється у -wisarz під впливом п. konwisarz [1: 401,
435; 3: 11; 4: 143; 5: 2: 72; 23]. Як вважає А. Брюкнер, перехідною ланкою для п. ludwisarz слугував п.
lodgisar [2: 303]. Те, що свн. (нвн.) іе відповідає п. і. В Кестнер пояснює тим, що запозичення назви
ремісника відбулося з середньонімецьких говорів, де у свн. період іе переходить в î, тоді як у
південнонімецьких діалектах зберігається дифтонг іе [7: 45].
В українській мові етимологію назви ремісника людвисар сформулював Р. Смаль-Стоцький, що
вважає, що вона утворена з німецького складного слова, що у свою чергу походить з свн. rot ''червоний'' і
gieʒen ''лити, виливати метал'' [8: 167]. Натомість білоруські мовознавці наполягають на посередництві
польської мови (блр. людвисаръ < п. ludwisarz < нім. Rotgiesser) [9: 89; 10: 148].
Постановка проблеми. Таким чином, у поглядах мовознавців помітні розбіжності та сумніви у
поглядах на те, у якій мові відбулася зміна голосної o > u та дисиміляція обох r (r-r > r-l та r-r > l-r) у
назві ремісника? А також, чи справді зміна в особовій назві (Lоdwik > Ludwik) впливає на формування п.
lоdwisarz?
Виклад основного матеріалу. Для з’ясування історії виникнення польської назви ливаря та її
подальшого поширення на схід, вважаємо за необхідне звернутися до пам’яток німецьких діалектів,
польської, української і білоруської мов. Так, початкова недисимільована форма назви засвідчена у
польській мові з кінця XVI ст.: … vcżynić twarz litą. Z bladłego mośiądzu / abo z miedźzi czerwonawey / nie
byłby ʃzkodzien rotgiʃarz tey ʃwoiey zabawy (Kraków, 1585) [6], Fusor aeramentarius Rotgieſſer / Co koło
moſiądzu robi (Toruń, 1591), ... [11, т. XXXV, с. 308], inaczey baczemy ... w malarʒach / w ryʃownikach, w
rotgiʃerach, w złotnikach ... ktorʒy iey (sc. ruty) … barʒo radźili y częʃto używaią dla wʒroku byʃtrego
© Пиц Т. Б., 2019
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(Kraków, 1613) [18]. На століття раніше фіксується особова назва Georgius Rothgisser (Gniezno, 1475) [13:
IV: 495]. Джерелом поширення вбачаємо східносередньонімецьке наріччя, де найменування ливаря
задокументоване у верхньосаксонському говорі: Philipp Rotgisser (Zwickau, 1476), Rotgiesser (Zwickau,
1479) [14: 214]. Значно пізніше за польську особову назву найменування ремісника згадується також в
тюринзькому діалекті: Lertz, Nicol, Rottgisser (Altenburg, 1556) [15: 44], Hans Langfeldt, RotgieЯer (Jena,
1596–1613) [5: 160], Jahn, Gerge, Rothgieser (Altenburg, 1652) [15: 139], Mьller, HanЯ, RothgieЯer
(Altenburg, 1680) [15: 172], Rappe, Jacob, RotgieЯer (Erfurt, 1695) [17: 102]. Воно засвідчене також у назві
вулиці м. Ерфурт: Unter den RotgieЯern (Erfurt, 1684, 1688) [17, c. 62, 63]. Ця назва ливаря була також
відомою і у швабському говорі: Giesser von Metall / conflator, fusor … Büchsengiesser … Bildgiesser …
Rothgiesser … Zingiesser (Augsburg, 1616) [12: 6: 2161].
Також у старопольській мові натрапляємо на форму цієї назви ремісника з першим компонентом rod-,
що не має відповідника у німецьких діалектах: Item powyedzial ysch nieboszczik Rodgierzs Byenyak ...
pyenyedzi vkradl (1548) [4: 198], Alexander rodgieser wiele mi złego wyrządził (1563), iako onemu
rodgisarowi czo buł mosiądzowego wołu vcżynił tyrannowi (Kraków, 1568) [6], Rodgisarzu prozno formy
gotuiesz gliniane ... (1585), Alexander mośiężnik rodgiſſer abo kotlarz ... wiele mi złego pokazał (Kraków,
1593) [11: XXXV: 308]. У даному випадку відпрофесійне прізвисько також засвідчене майже на століття
раніше за назву ливарника: Iohannes alias Hannus Rodgisser, civis Cracoviensis de platea Rotagorum
(Kraków, 1455) [13: IV: 495]. Форма назви ремісника з першим компонентом rod- зазнає регресивної
дисиміляції у польській мові, однак не фіксується у східнослов’янських: Bo Lodwisarz gdy leie obraz
mośiężny / tedy gi nie złotym / ani nieśmiertelnym obrazem cżyni /ale zaś mośiężnym iako y był pierwey
(Kraków, 1584) [11: 12: 303].
Іншою ще недисимільованою словоформою є Rutgisser, що нотується у польських джерелах: Rutgiser,
co miedź sprawuje (Kraków, 1561) [23], Rutgiʃer co leie mośiądʒowe rʒecʒy / v. Mośiądzem robiący (Kraków,
1643) [18]. Її еквівалент виявляємо у лаузіцькій говірці сілезького говору: Peter Rutgisser (Görlitz, 1431)
[19: 114].
Час появи у польських пам’ятках дисимільованої форми назви ремісника з кореневою голосною u
збігається з фіксацією недисимільованої форми: u ludwisarki za nowym kierchowem długu fl. 30, na co jest
zapis (Poznań, 1579) [11: XII: 345], Ludwiserowi od sprawienia lichtarza ... fl. 4 (Kraków, 1589) [11: XII: 303],
Ludwisarzowi … ad ronem roboty mieyskiey, Ludwisarzowi, co klin spizowy odlewał (Sądecczyzna, 1637) [20,
т. I, c. 362], ludwiʃarz iuż śię miarkować może, iak kruʃzec gdźie miąʃzy ma być … (Leszno, 1643), Tegoż

pomieniony Ludwiʃsarz odiechał w podruze sw[ą] (1730–1731), Bywaią to czasem Rzemieślnicy lub ich
nazwieſz Snycerzami, lub Ludwiſarzami, lub tam Kowalami, czy Złotnikami, umieią ſobie wyrznąć twarz, lub

ulać lub wyſtęmplować, co ſię to zda twarz ſmutną, boleʃną, ztrapiuną (Poznań, 1681), Fondeur … Ludwisarz,
hutnik, kuźnik co do kruʃzcow (Warszawa, 1745), Ulane Dźiała extraordynarjiney wielkośći pod ʃamym

Konʃtantynopolem przez węgrzyna Ludwiʃarza, rzucaiące kulę o 200 funtach (1746) [18]. Однак
недисимільовані форми виходять з ужитку вже у першій половині XVII ст., а форма ludwisarz
використовувалася ще у першій половині XIX ст. у Підляському воєводстві і, із зникненням відповідного
ремесла, стає архаїзмом [6].
Виходячи з даних німецької історичної діалектології, цілком очевидним є те, що в основі польських
форм фіксацій назв ливарів і відпрофесійних прізвиськ лежать дві німецькі словоформи Rotgi(e)sser i
Rutgisser чим пояснюється наявність голосних о та u у першому компоненті назви ремісника. А
хронологія фіксації різних польських словоформ свідчить про те, що регресивна асиміляція (нім. rot- > п.
rod- (частково зберігається rot-), rut- > lud-) передувала регресивній дисиміляції (r-r > l-r). Зважаючи на
те, що пам’ятки польської мови фіксують словоформи з rot-, rod-, lod- логічно припустити, що
проміжною ланкою між п. rutgiser i ludwiser був *rudgiser. На зміну другого компонента -gis(s)er / -gisarz
в -wiser / -wisarz, що у назві ливаря нотується з кінця XVI cт., через подібність способу виготовлення
виробів цілком могло вплинути зближення з найменуванням іншого ливаря – konwisarz ''майстер з
виготовлення олов’яного литва'', що фіксується майже на століття раніше, який, на відміну від ludwisarz,
утворений шляхом фонетичного зближення і злиття рнвн. kanngisser ''конвисар'' та п. konwi ''кінви'' [21].
Також необхідно зазначити, що словоформа lodgisar згадується лише в етимологічних словниках
польської мови А. Брюкнера і А. Баньковського. Перший вказує, що вона згадується у творах М. Рея,
польського поета, прозаїка і перекладача XVI ст.
Засвідчене відпрофесійне прізвисько Rodgierzs є двоскладовим на відміну від rodgieser / rodgisar.
Очевидно вже у польській мові відбувається редукція e чи a у суфіксі (-er/-ar) і злиття його з попереднім
складом. Також можна припустити, що в основі польського прізвиська німецька безсуфіксна форма
фіксації німецької назви ремісника (*rodgiss). Подібний приклад також задокументовано у прізвиську
Kangissz / Cangissz, що має відповідник у гессенському говорі: des kangißer bruder der kangiß (Grünberg,
1445) [22: 27].
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Саме дисимільована форма найменування ливаря, очевидно через більш широке і триваліше
поширення у польській мові, поширюється також і в українській мові: Пану Андрееви, людвисарови,
который был до направованя звона (1654), ... оповѣдане противъ Якова Афанасовича Пузынына,
людвисара (Стародуб, 1693–1699), ... в Новгородку Сѣверскомъ Иванъ Андриевичъ людвисаръ
новгородски (1698) [23]. Також є одне свідчення у білоруських пам’ятках: Людвисаръ (1695) [10: 148].
На польському ґрунті назва ремісника зазнала певних графічних модифікацій. Так у польській мові
зникає німецьке подвоєне ss на користь s/ʃ: rodgiſſer > rodgieser, rodgisar(z), lodwisarz; ludwiʃsarz >

ludwiʃarz, що передається укр. і блр. людвисаръ. Німецьке і(е) передається як п. і.
Водночас свідками фонетичних перетворень у польській мові є: а) регресивна асиміляція tg>dg (п.

rotgieſſer, rotgiʃer, rotgiʃarz > rodgiſſer, rodgieser, rodgisar(z); rutgiser > ludwiser); б) регресивна
дисиміляція r-r > l-r (п. rodgisar(z) > lodwisarz; rutgiser > ludwiser, ludwiʃ(s)arz); в) субституція g>w (п.

rotgieſſer, rotgiʃer, rotgiʃarz, rodgiſſer, rodgieser, rodgisar(z) > lodwisarz; п. rutgiser > ludwiser, ludwiʃ(s)arz).

Морфологічна зміна відбулася у суфіксі -er, що змінюється на -ar(z) (rotgieſſer, rotgiʃer > rotgiʃarz;

rodgiſſer, rodgieser > rodgisar(z); rotgieſſer, rotgiʃer > rotgiʃarz).
Після усіх цих численних перетворень назва ремісника, що займався литтям і обробкою предметів з
бронзи, металу, міді і латуні з польської мови поширюється в українській та білоруській мовах
(людвисаръ). В обох мовах для позначення сполучення м’якого приголосного л з у використовується
голосний ю, польський суфікс -ar(z) трансформувався в -ар, а твердість приголосного р позначається
додатково через ъ. Але у білоруській мові и реалізується як [і], а в українській – як [и]. Тобто з
початкових німецьких літер залишилися лише приголосні с (ss) і р (r).
Висновки. Отже, можна стверджувати, що у слов’янські мови поширилися як апелятив та антропонім
дві німецькі варіантні форми назви ремісника, що займається литтям і обробкою предметів з бронзи,
металу, міді і латуні: рнвн. Rotgi(e)sser (> п. rotgieſſer, rotgiʃer, rotgiʃarz > rodgiſſer, rodgieser, rodgisar(z)
> lodwisarz; Rothgisser, Rodgisser) і Rutgisser (> п. rutgiser > ludwiser, ludwiʃ(s)arz > укр., блр. людвисаръ).
Обидві є східносередньонімецького походження, друга можливо – лише сілезького. А дисиміляція обох r
(r-r > r-l та r-r > l-r) у назві ремісника відбулася вже у польській мові і передалася східнослов’янським.
Щодо Rodgierzs нема певності, що лежить в основі прізвиська – безсуфіксна форма *rodgiss чи таки
Rotgi(e)sser.
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Пыц Т. Б. Немецкое название литейщика в зеркале польских, украинских и белорусских источников.
Статья посвящается исследованию названия литейщика Rotgießer в немецком, польском, украинском и
белорусском языках. Рассматривается история изучения этого названия ремесленника, анализируются
его диалектные источники и формы распространения в славянских языках на основании письменных
памятников XIV–XVIII ст. Также уделяется внимание графической, фонетической и морфологической
ассимиляции заимствования в славянских языках.
Ключевые слова: название ремесленника, заимствование, ассимиляция, диссимиляция, немецкие
диалекты, межъязыковые контакты.
Pyts T. B. German Name of Red Brass Founder in the Mirror of Polish, Ukrainian and Byelorussian Written
Recollections.
The paper is dedicated to the research of name of the red brass founder (Rotgießer) in German, Polish,
Ukrainian, Byelorussian. The history of research of etymology of P. ludwisarz, rodgisarz (and also their wordforms), Ukr. and Byel. людвисаръ is analyzed. As a result, there are considerable discrepancies in the views of
linguists in the question, in which language the change of the loud o > u and the dissimilation of both r in the
handicraft name occurred, and indeed the change in the personal name Lodwik > Ludwik affects the formation
of P. lódwisarz. On the basis of written recollection of German, Polish, Ukrainian and Belarusian languages of
the XV-XVIII centuries it is established, that in the East German dialects of the XV century coexisted
simultaneously two forms of the handicraft name Rotgießer and Rutgießer, that the Polish language borrowed.
Here happened a regressive assimilation (germ. rot > p. rod) and regressive dissimilation (r-r> l-r). The change
of the second component -giesser > -wisarz was influenced by the presence in Polish of another borrowed from
the German language the name of the casting – konwisarz ''pewterer'', which is referred in Polish sources to the
XV century as a surname and handicraft name. After phonetic transformations, the name of casting is borrowed
in Ukrainian and Belarusian languages, where it also undergoes minor phonetic and graphic transformations.
Polish sources also capture the disyllabic nickname Rodgierzs, but it is not sure, what is the base of the
nickname – a form without suffix *rodgiss or Rotgi(e)sser.
Key words: handicraft name, loan word, assimilation, dissimilation, German dialect, languages in contact.
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ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ Й ЗРОСТАННЯ
ЇЇ ПРЕСТИЖНОСТІ
У статті йдеться про роль закладу вищої освіти як середовища розвитку та популяризації державної
мови, про мовні авторитети сучасної української молоді, зокрема студентів, і значення мовної політики
у створенні позитивного іміджу державної мови. На основі результатів соціологічного опитування
автори доводять: мовними авторитетами для студентів є насамперед викладачі, їхні однокурсники та
родина, а рівень розвитку мовної свідомості студентів пов’язаний з їх мовною самооцінкою.
Ключові слова: соціолінгвістика, соціологічне опитування, мовна особистість, мовна свідомість, мовна
самооцінка, мовні авторитети, мовне оточення, мовна стійкість, мовна опірність, мовна
толерантність, державна мова, українськомовний, російськомовний, суржик, двомовність,
літературна мова, чистота мови, престиж мови, популяризація мови.
Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що ми як філологи є причетними до формування
рівня мовної освіти в суспільстві, за яким, як відомо, можна робити висновки про рівень соціального
розвитку суспільства загалом, адже рівень володіння мовою, зокрема рівень володіння мовою своєї
професії (це стосується фахівців будь-якої галузі), завжди є визначальним у характеристиці
інтелектуально-культурного розвитку суспільства. Чи не тому уряди розвинених європейських держав
(Німеччини, Франції, Польщі, Латвії) так прискіпливо й уважно ставляться до мовної політики? Те, як
молоді громадяни України сприймають сьогодні українську мову, на скільки популярною вона є серед
юнаків та дівчат, а також чи розвивається її літературний варіант, чи не засмічується вона просторіччями,
вульгаризмами, суржиком на рівні загальнонаціонального функціонування, чи дбає держава про її
чистоту та популяризацію є запорукою її розвитку в майбутньому, а відтак і запорукою розвитку й
повноцінного функціонування самого суспільства.
Оскільки мова має суспільну природу, то досліджувати особливості мови в молодіжному середовищі
чи не найкраще шляхом соціологічного опитування. Зв’язок мови з культурою народу, який є носієм цієї
мови, з його історією, співвідношенням літературної мови і діалектів в Україні почали досліджувати ще в
60-х роках ХХ століття. Слід зауважити, що проблема впровадження державної мови та мовна ситуація з
огляду на мовну політику є об’єктом уваги багатьох вітчизняних мовознавців, зокрема таких, як
В. Брицин [1], В. Демченко, Ю. Жлуктенко, А. Загнітко, К. Загоруйко [2], Г. Кознарський, Т. Кузнєцова,
Р. Мацюк, О. Мельничук, О. Руда, В. Русанівський, Н. Шумарова, О. Сербенська, Л. Ставицька, В. Труб,
І. Вихованець, Л. Масенко [3], [4], [5], С. Караванський, В. Радчук [6], А. Непокупний, В. Німчук,
М. Павлюк, О. Пономарів, С. Селігей [7] та інших. Об’єкт соціолінгвістичних досліджень зазвичай
зумовлений мовною ситуацією в країні. Що ж стосується української соціолінгвістики, то головним її
завданням є науковий аналіз деформацій, яких зазнало мовне середовище України в минулі роки.
Об’єктом нашого дослідження є вплив закладу вищої освіти на мовну свідомість студентів.
Мета нашого дослідження – визначити, чи є заклад вищої освіти середовищем розвитку державної
мови та зростання її престижу, та, зокрема, чи є викладачі, котрі представляють цей заклад і надають
освітні послуги державною мовою, мовними авторитетами для студентів.
Методом нашого дослідження стало анкетування як різновид соціологічного опитування. Ми
використали його в дослідженні мовної ситуації на рівні одного навчального закладу, провівши
опитування серед 200 першокурсників Житомирського національного агроекологічного університету
(спеціальностей ''Право'', ''Публічне управління та адміністрування'', ''Міжнародні економічні відносини'',
''Менеджмент'', ''Туризм''), які в майбутньому матимуть чи не найбільший стосунок до розбудови України
та до утвердження її позитивного іміджу на міжнародній арені.
Нас, насамперед, цікавило:
- чи є українська мова для них престижною;
- чи вважають вони українську мову атрибутом державності;
© Прищепа О. П., Білошицька З. А., 2019
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- чи спілкуються вони українською в повсякденному житті, зокрема в родині;
- чи є для них принципово, якою мовою слухати навчальні курси в університеті;
- що саме молоді люди вкладають в зміст поняття ''рідна мова'';
- чи вважають вони можливим надання російській мові статусу другої державної.
Бланк-опитувальник містив також питання про місце народження і проживання та про мову їхнього
населеного пункту, якою спілкується більшість людей; про те, якою мовою опитувані спілкуються
переважно вдома, в повсякденному житті, на перервах і заняттях в університеті та чи переходять вони на
спілкування російською у присутності російськомовних.
За отриманими даними, українську мову вважають рідною 98 % опитаних студентів, 2 % студентів
назвали рідною російську мову. З тих, хто вважає рідною українську мову, 44% – це українськомовні
студенти, 12 % – російськомовні, 22 % – двомовні, 22 % – суржикомовні.
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Рис. 1. Відсоткове співвідношення мовної активності студентів, залежно від сфери вживання
мови
З російськомовних лише 5 студентів (25 % тих, хто вважає, що є російськомовним) зазначили в
анкеті, що російська для них рідна. Це один житомирянин, який народився і тривалий час проживав з
батьками в Росії, двоє студентів з Донецька і Луганської області, одна студентка із містечка Болград та
студент з м. Грозного Чеченської Республіки (Росія).
Дані діаграми свідчать також про те, що родина, авторитет батьків, зокрема, можуть впливати на
вибір мови спілкування в колі родини, але не впливає на вибір мови поза нею. Як ілюстрацію до
сказаного можна навести такий факт: 17 % студентів, які проживають у Житомирі, є вихідцями із сімей,
де однаковою мірою розмовляють російською та українською мовою, і 37,5 % з них вважають, що в
їхньому місті більшість жителів також однаковою мірою розмовляють російською та українською
мовою, що, на наш погляд, не відповідає дійсності (це доводить також статистика, адже решта студентів
– 45,5 % – так не вважають) і доводить, що найближче мовне оточення впливає на формування мовної
картини світу та на сприйняття особою свого мовного оточення. Що ж стосується російськомовних
студентів, то 9 % з тих, хто розмовляє у родині російською і вважає себе російськомовними, насправді є
двомовними, про що свідчать їхні відповіді в анкетах. Подібне явище неадекватного сприймання себе як
мовної особистості спостерігається і в суржикомовних. Серед тих, хто вдома розмовляє суржиком – 16 %
українськомовних студентів (можемо припустити, що вони лише вважають себе українськомовними).
Щодо двомовних студентів, то й вони також не всі розмовляють в родині двома мовами, адже 15 %
двомовних – це ті, хто в побуті розмовляє українською. Водночас 12 % тих, хто пише в анкеті, що
розмовляє в родині переважно російською, насправді є двомовними (про це свідчать відповіді на інші
запитання анкети). 5 % двомовних в родині розмовляє суржиком, що доводить тезу про виникнення
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суржику як мовного явища саме у двомовному середовищі. З діаграми видно, що частка двомовних серед
тих, хто розмовляє в родині суржиком, а це тільки суржикомовні й двомовні студенти, становить 76 %, і
лише 24 % – це самі суржикомовні. Як бачимо, мовна самооцінка багатьох студентів (приблизно 64 %
усіх опитаних) суперечить дійсності та не відповідає їх справжній мовній приналежності. Разом ця
кількість становить третю частину опитаних. Чи небезпечно це? Думаємо, що так, оскільки через рік ці
молоді люди матимуть право брати участь у процесах державотворення, а ще через років 5-10
обійматимуть посади в установах, діяльність котрих так чи інакше пов’язана із розбудовою держави та
утвердженням її позитивного іміджу на світовій арені.
Перша діаграма ілюструє також рівень мовної стійкості студентів:
- серед тих, хто у присутності російськомовних переходить на спілкування російською,
7 % українськомовних студентів, 30 % суржикомовних та 43 % двомовних;
- серед тих, хто у присутності українськомовних розмовляє українською, 35 % – це українськомовні
студенти, 45 % – суржикомовні, 5 % – російськомовні та 15 % – двомовні студенти.
Сплутаність мовної свідомості, неадекватне сприймання себе як мовця, представника тієї чи іншої
національності, низький рівень мовної, а відтак і громадянської свідомості та мовної опірності як прояву
мовної стійкості – все це наслідки недолугої мовної політики щодо державної мови в Україні у попередні
роки.
Що ж відбувається з мовною свідомістю під час занять в університеті, котрий є державним
навчальним закладом, і навчання в якому проводиться державною мовою?
Під час занять представники усіх цих, так би мовити, мовних категорій студентів (українськомовні,
російськомовні, двомовні та суржикомовні) розмовляють переважно українською. Російською та
українською одночасно під час занять розмовляють тільки двомовні, що можна протиставити
російськомовним студентам, котрі під час занять розмовляють винятково українською мовою, а
суржиком – тільки суржикомовні. Знову ж таки, де двомовність – там і суржик. За межі мовної ситуації
виходять, як ми бачимо, саме двомовні та суржикомовні студенти.
Таким чином, рівень українськомовної активності під час занять значно вищий, ніж в побуті, в родині
чи серед населення в цілому. Ситуація навчання в державному закладі, де викладання провадиться
державною мовою, спонукає до того, щоб послуговуватися українською. Ні сім’я, ні мовне оточення в
населеному пункті таких спонукань щодо української мови не дає. До того ж, в родині чи в мовному
оточенні студентів може і не бути мовного зразка чистої, літературної української мови, і забезпечити її
вивчення чи вдосконалення може хіба що мовний зразок, пропонований (під час занять) і
популяризований (наприклад, на перервах та під час виховних заходів) викладачами.
Отже, якщо в побуті й трапляються випадки, коли студенти, які усвідомлюють себе як носіїв
української мови, переходять на суржик (11 %), а також двомовні (8 %), то в ситуації навчання, на
заняттях, такого не відбувається. Мовне середовище в навчальному закладі, отже, є чистішим, ніж поза
ним. Це свідчить про незаперечний авторитет самого закладу, котрий провадить викладання державною,
викладачів цього університету та, звісно, Закону, тобто Конституції, котра визначає українську як
державну. У навчальному закладі, окрім того, що суржик майже відсутній на заняттях, державна,
українська, мова побутує більш впевнено, ніж вдома чи на вулиці в населеному пункті (див. Рис. 1). Так,
наприклад, статистика свідчить, що на перервах (оцінювання та контроль викладачів за якістю мови
відсутній) молоді люди все ж таки спілкуються переважно українською, незалежно від того, яку мову
вважають рідною, незалежно від того, якою мовою вони послуговуються в побуті чи в колі ровесників,
адже на спілкування українською переходять і двомовні, й суржикомовні, а саме: серед тих, хто під час
перерви розмовляє українською, 75 % українськомовних студентів, 17 % суржикомовних та 8 %
двомовних. Серед тих, хто на перервах спілкується суржиком, невелика кількість українськомовних –
близько 18 %, 68 % суржикомовних, 12 % двомовних та 2 % російськомовних. Можемо припустити, що
ті 18 % суржикомовних та 12 % двомовних – це насправді суржикомовні, за рахунок яких частка
суржикомовних серед опитаних може становити не 22 %, а 52 %.
Мовна свідомість людини – це частина її свідомості, яку досліджують у зв’язку з особистістю
людини, звідки й виводиться поняття ''Мовна особистість'', та національною ментальністю (національним
світоглядом, сукупністю усіх національно культурних надбань) і стратегією й тактикою мовленнєвої
поведінки (коли мова розглядається як елемент загальної культури людини). Отже, на якому рівні
розвитку знаходиться мова людини, на такому ж рівні розвитку знаходиться, відповідно, її мовна
особистість та пов’язані з нею реалії: загальна і мовна культура, зокрема, мовна свідомість та пов’язані з
нею ментальність і мовна самооцінка.
Про значущість мовної свідомості можна робити висновки, беручи за основу працю С. П. Селігея
''Мовна свідомість: структура, типологія, виховання'' [7], у якій він визначив рівні мовної свідомості:
- нульовий, коли мову не помічають і навіть не замислюються про її існування;
- низький, коли мову вважають неістотною реалією життя і жодної цінності в ній не вбачають,
зокрема не усвідомлюють потреби в мовній політиці та охороні мови;
113

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

- середній, коли мова стає об’єктом роздумів і оцінок, які нерідко виявляються суб’єктивними,
ненауковими; наприклад, коли тільки рідну мову вважають найкрасивішою, а чужі – потворними й
неповноцінними; мову поціновують лише як ужитковий засіб спілкування, а її глибшої сутності, зокрема
її культуро- і націєтворчої ролі не усвідомлюють;
- високий, властивий усім, хто ставиться до мови активно, зацікавлено й відповідально, хто
досконало обізнаний з мовними нормами, сприймає їх як стандарт і запоруку успішного спілкування;
прагне до мовного самовдосконалення; наділений опірністю до мовного безкультур’я та мовного
нігілізму; сповідує культ рідної мови, а отже виступає запорукою мовної стійкості.
На наш погляд, усі ці риси притаманні громадянину незалежної держави, де державна мова захищена
від чужомовних впливів, від яких, автоматично, захищена і свідомість громадян. У незалежній державі
представники корінної нації чітко усвідомлюють, яку культуру, яку ментальність представляють. Як за
кожною мовою чітко закріплена та чи інша національна культура, так і за свідомістю закріплено, хто ти
є, якої нації представник і творець якої держави. Мова, як відомо, не буває безнаціональною, вона завжди
національна. Таким чином, і мовна свідомість, і усвідомлення себе як носія тієї чи іншої національної
мови важить багато, оскільки розбудовувати державу, будучи носієм національно чужої мови
щонайменше – дивно і нелогічно. Все, що пов’язане з конкретною нацією, відображене тільки в її
національній мові. Тому, розбудовуючи державу, варто це враховувати, щоб напевне знати, для якої нації
вона розбудовується.
Цікаво, що російськомовні студенти усвідомлюють українську мову як рідну (див. Рис. 1), а рідну
мову як мову своєї країни, що ілюструє пряму залежність: рідна мова – це мова моєї країни. Ця
нелогічність пояснюється тим, що мовна політика насправді багато важить і формує мовну свідомість
громадян країни, де вона проводиться стосовно конкретної мови (в нашому випадку – це мовна політика
щодо української мови як державної). Українська мова є офіційною, державною мовою в Україні. Такий
взаємозв’язок понять ''Рідна мова'' та ''Мова країни'' свідчить про неабияке значення державного статусу
української мови, що закріпленo у Конституції України. До того ж, визнання за нею такої ознаки, як
престижність (відсоткове співвідношення престижності серед категорій студентів дивіться на Рис. 2), на
нашу думку, також зумовлене цим статусом та нинішньою мовною політикою в державі.
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Рис. 2. Рівень популярності та престижності української мови серед студентів
Отже, закон, мовна політика нині – це вагомий чинник створення позитивного іміджу української
мови серед молоді. Підтвердженням того, що саме держава створює зараз імідж української мови,
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популяризуючи її та підтримуючи на всіх рівнях, свідчить визнання молоддю української мови як одного
з атрибутів української держави (так не вважають тільки суржикомовні студенти, що спонукає до
роздумів над проблемою суржику сьогодні та його негативного впливу на громадянську позицію і мовну
особистість української молоді), її оцінка як престижної сьогодні в Україні, бажання бачити її єдиною
державною мовою в Україні та отримувати освітні послуги у вищій школі українською мовою. Однак
усвідомлювати українську мову атрибутом державності, визнавати її престижною і володіти нею,
спілкуватися в побуті – це різні речі. На наш погляд, ми спостерігаємо поки що серед великої частини
молодих людей (суржикомовні, нагадаємо, – це 52 % студентської молоді) прояв уявного,
несправжнього, а відтак і хиткого патріотизму, неповноцінної громадянської позиції у своїй державі та
імітації цілісної мовної особистості.
Позитивним явищем в цій ситуації все ж є те, що суржикомовні студенти намагаються розмовляти
літературної мовою під час занять (з-поміж тих, хто розмовляє українською на заняттях суржикомовних
студентів 38 %). Це свідчить про незаперечний авторитет української мови як державної та її носіїв –
викладачів, а також про її статусність в навчальному закладі та усвідомлення молоддю потреби
розмовляти грамотно. Вочевидь, у їх свідомості не поєднуються такі поняття, як ''Вища освіта'' і
''Суржик'', більше того, вони самі організовують себе на засвоєння найкращих мовних зразків та прагнуть
послуговуватися літературним варіантом української мови хоча б в аудиторіях під час навчання, чого
вже не можна, на жаль, сказати про перерви та особливо про побут. Отже, вища освіта сьогодні – це
потужний чинник у розвитку державної мови та у зміцненні її статусу й авторитету серед молоді.
Так, українськомовні студенти (дівчата і хлопці) вважають, що українська мова сьогодні є
престижною в Україні. Стосовно престижності української мови сумніваються в рівній мірі ті, хто
українською не розмовляє у щоденному житті, тобто російськомовні, двомовні та суржикомовні
студенти, кількість яких разом становить 13 % від кількості всіх опитаних, а 1 % опитаних (двоє
суржикомовних) вважають, що українська мова не є престижною.
Під час підрахунку результатів опитування нас вразила кількість суржикомовних у побуті дівчат –
42 %. Це 26 % від загальної кількості опитаних. Якщо взяти до уваги те, що дівчата – це майбутні мами,
котрі до дитячого садочку або до школи займатимуться вихованням дітей, а також те, що основа
мовлення, словниковий запас в нормі в дитини формується до 5 років, тобто ще до школи, то можна
спрогнозувати, що без втручання держави у мовну ситуацію, ми через п’ять-десять років матимемо ще
більше суржикомовних громадян, ніж зараз. Таким чином, якщо рішучих дій з боку держави не буде,
Україна отримає ще не одне покоління суржикомовних українців з низьким рівнем мовної свідомості, з
неадекватною мовною самооцінкою та невираженою громадянською позицією, яка є частиною не
повноцінно сформованої мовної картини світу. Чи спроможні будуть такі громадяни будувати державу
із назвою Україна, якщо їхня ментальність, будучи пов’язаною із мовною особистістю, на рівні мови та
мовної свідомості вже не виражена?
Висновки. Як засвідчують дані дослідження, вдома студенти розмовляють іншою, ніж за межами
родинного кола мовою, а також на заняттях і навіть на перервах в університеті їх мова може
змінюватися. Це доводить, що на молодь впливають мовні авторитети, якими, залежно від ситуації
мовлення, стають викладачі, батьки чи однокурсники, і людина не обов’язково усвідомлює, хто чи що є
для неї мовним авторитетом. Мовні авторитети так чи інакше впливають на мовну картину світу
молодих людей, на їх мовну свідомість та формування їх мовної стійкості, яка проявляється або як мовна
опірність, або як мовна толерантність. Під мовною толерантністю розуміємо прийняття чужомовних
зразків мови та лояльне до них ставлення, що може призводити до появи такого явища, як мовний
суржик. Суржик як мовне явище є ознакою несформованості мовної особистості. Звісно, що мовно
нестійка особистість є незрілою, несформованою. Навряд чи зможе така мовна особистість вдало
соціалізуватися та реалізувати себе в професійній сфері. Тому саме держава покликана створити усі
необхідні умови для покращення рівня володіння державною мовою, насамперед для молоді. Адже
сьогоднішні хлопці та дівчата завтра будуватимуть майбутнє України. Ми, як філологи, бачимо одним із
шляхів вирішення цього питання впровадження повноцінного курсу української мови в закладах вищої
освіти, а не символічно окреслену невеликою кількістю аудиторних годин дисципліну ''Українська мова
за професійним спрямуванням'' (12 лекцій, 12 практичних (!)), що навряд чи забезпечить той необхідний
мінімум знань та вмінь, котрі повинен мати випускник закладу вищої освіти. Так, наприклад, в Польщі
майбутні юристи вивчають державну мову упродовж чотирьох років навчання, що, напевно, забезпечує
суттєву різницю в результаті навчання, порівняно з Україною. Як доводить досвід викладання цієї
дисципліни, вивчення української мови тільки у першому семестрі не дає ні базових знань студенту, ні
професійних навичок користування мовою, бо, cклавши іспит з української, він забуває вже, мабуть,
через місяць той невеликий обсяг матеріалу, що вивчив, а що вже говорити про те, яким буде через три
роки на час випуску відсоток знань і навичок, здобутих на практичних заняттях (лекція – це пасивний
вид роботи, слухання, а не тренування мови).
Зважаючи на те, що студент першого курсу не є активним слухачем новин чи глядачем телебачення, а
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проводить здебільшого свій час в колі ровесників, спонукає замислитися над тим, звідки і яким чином
він черпатиме знання з української, вдосконалюватиме свій мовний рівень, який йому дала школа?
Напевно, не з новин, не в оточенні суржикомовних родичів. Отож, саме університети мають стати тим
осередком популяризації української мови, який здійснюватиме виховання мовної культури молоді. Та
чи можливо це при такій кількості годин, яка вказана повсюдно (ми не маємо на увазі філологічні
факультети) в навчальних планах українських університетів? Звісно, ні. У законі про мову ніде не
вказано, яким має бути курс державної мови в університеті. Чи не тому, з метою економії годин
викладачів (і зарплат, відповідно) українську почали об’єднувати в один курс ''Українська мова і
латинська мова''. Сама назва як для одного курсу вже викликає підозри в якості надаваних освітніх
послуг з цієї дисципліни.
Наше дослідження довело, що знання мови є запорукою адекватного сприймання не лише себе як
мовця, а й свого мовного оточення, а також саме на знанні, а не на незнанні мови ґрунтується адекватна
мовна самооцінка та адекватна мовна картина світу, тобто формується повноцінна мовна особистість.
Людина, котра володіє літературним варіантом мови, здатна розрізняти чисту мову від суржику, має
адекватну мовну самооцінку та адекватно оцінює своє мовне оточення. Натомість ті, хто недосконало
володіє літературною мовою, не мають адекватної самооцінки, нездатні адекватно оцінити мовне
оточення, і, вірогідно, не належать, як вони зазначили в анкетах, до українськомовних, скоріше – до
суржикомовних.
Дані опитування також доводять, що нині університет справді є середовищем розвитку та зростання
престижності української мови як державної як державний заклад вищої освіти, в якому навчання
проводиться державною мовою, а викладачі є носіями літературного варіанту української мови та
одночасно мовними авторитетами для студентів. Як бачимо, правильні мовні зразки, повноцінне мовне
оточення (люди, які послуговуються літературним варіантом мови) є вирішальним у формуванні мовної
особистості студента, його мовної картини світу, яка безпосередньо пов’язана із такими поняттями, як
''Ментальність'', ''Національне самоусвідомлення'', ''Патріотизм'', ''Громадянство'' та ''Культура''.
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Прищепа Е. П., Белошицкая З. А. Высшее учебное заведение как среда развития государственного
языка и роста его престижа.
В статье идет речь о роли высшего учебного заведения как среды развития и популяризации
государственного языка, о языковых авторитетах современной украинской молодежи, в частности
студентов, и значения языковой политики в создании позитивного имиджа государственного языка и
его популяризации. На основе результатов социологического опроса авторы доводят: языковыми
авторитетами для студентов являются в первую очередь преподаватели, их однокурсники и семья, а
уровень развития языкового сознания студентов связан с их языковой самооценкой.
Ключевые слова: социолингвистика, социологический опрос, языковая личность, языковое сознание,
языковая самооценка, языковые авторитеты, языковое окружение, языковая стойкость, языковая
сопротивляемость, языковая толерантность, государственный язык, украиноязычный, русскоязычный,
суржик, двуязычность, литературный язык, чистота языка, престиж языка, популяризация языка.
Pryshchepa O. P., Biloshytska Z. A. The Institution of Higher Education as a Medium for the State Language
Development and the Growth of Its Prestige.
The relevance of the study is due to the fact that the level of language proficiency is considered to be
determinant while characterizing the intellectual and cultural development of the society. The article deals with
the role of a higher education establishment as a medium for the development and popularization of the state
language, the linguistic authority of modern Ukrainian youth, students in particular, and the importance of the
language policy in creating a positive image of the state language and its popularization. Taking into account
the results of a sociological survey, the authors state that primarily teachers, classmates and family are the
linguistic authorities for students. The development level of students’ language consciousness is associated with
their linguistic self-esteem. The object of our study is the impact of a higher education institution on the students'
linguistic consciousness.
The purpose of our study is to determine whether the higher education institution is a medium for the state
language development and the growth of its prestige, and, whether the teachers who represent this institution
and provide educational services in the state language are linguistic authorities for students.
The questioning as a kind of a sociological survey was taken as a method for our study. It was used in the
examination of the linguistic situation at the level of one educational institution by means of a survey of 200
first-year students of the Zhytomyr National Agroecological University. The students of the following specialties
"Law", "Management and Administration", "International Economic Relations", "Management", "Tourism" will
greatly pertain to the development of Ukraine and strengthening of its positive image in the international arena
in the future. We deduced that the university actually has a positive influence on the linguistic consciousness of
students and presents the medium for the development and increase in the prestige of the state language, and
teachers and lecturers are linguistic authorities.
Key words: sociolinguistics, sociological survey, linguistic persona, linguistic consciousness, linguistic selfesteem, linguistic authority, linguistic environment, linguistic stability, linguistic resistance, linguistic tolerance,
state language, Ukrainian-speaking, Russian-speaking, mixture, bilingualism, literary language, language
purity, language prestige, popularization of the language.
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ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ МОДИФІКАЦІЇ АРХЕТИПІВ ДОМУ, БЕЗДОМНОСТІ, НЕДОМУ, АНТИДОМУ, ДОМУ-МРІЇ В РОМАНІ ВАСИЛЯ ШЕВЧУКА "ПРОЩАННЯ З САМИМ
СОБОЮ"
У статті з’ясовано, що архетипи дому, бездомності, не-дому, антидому, дому-мрії в романі Василя
Шевчука "Прощання з самим собою" функціонують у двох планах: фізичний простір (малий дім) і
ментальний простір (великий дім). Архетип дому втілює буття особистості / нації, вигнаної зі своєї
землі, відчуженої від своєї духовної культури (архетип бездомності), змушеної шукати тимчасових
притулків (архетип не-дому). Локуси казенної квартири та майстерні уособлюють духовне провалля
(архетип антидому), засіб маніпулювання і випробовування особистості на духовну міцність. Архетип
дому-мрії – сподіване повернення особистості / націїі до оновленого дому – сучасного, просторого,
розумно спроектованого.
Ключові слова: архетип, літературний архетип, образ-архетип.
Постановка проблеми. Поняття "архетип" має міждисциплінарний характер, ним послуговуються
різні науки – лінгвістика, психологія, літературознавство, філософія, культурологія, антропологія,
соціологія, політологія, маркетинг тощо. Історію функціонування теорії архетипів пов’язують передусім
зі швейцарським психоаналітиком К. Юнгом, який структурні елементи несвідомого, вроджені патерни
людської поведінки, які передаються від покоління до покоління, назвав архетипами [1: 171]. Надалі
обсяг цього поняття внаслідок численних лінгвокогнітивних досліджень зазнає суттєвих прирощень
(детальніше – у статтях В. Агєєвої [2], О. Донченко [1], Процик [3] та ін.).
Ґрунтуючись на теорії архетипів К. Юнга, його послідовники (К. Кереньї, Дж. Кемпбелл, Е. Нойман
та ін.) виокремили з колективного несвідомого індивідуальну свідомість і започаткували трактування
архетипів як конкретних образів, персонажів, ролей, сюжетів, що відповідає терміну "літературний
архетип" – "варіантність інваріанта", архетип, який "формується в надрах світової чи національної
літератури у формі образу-архетипу, сюжету-архетипу, мотиву-архетипу тощо" [4: 3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До основоположних архетипів, які активно функціонують
у людській свідомості упродовж багатьох століть, належить архетип дому, який науковці аналізують на
матеріалі творчості конкретних авторів, зокрема К. Бальмонта (О. Шашнєва), В. Кордуна (Л. Павленко),
Ліни Костенко (Л. Миронюк); у контексті творчості кількох авторів – сучасної української поезії
(Т. Урись), "міського тексту" М. Хвильового та А. Дьобліна (О. Богданова), у романах У. Стайрона
"Вибір Софі" і Дж. Барнса "Історія світу в 10 ½ розділах" (Н. Бондар) тощо. Архетип хати як
національно-культурний варіант архетипу дому, що має як етнічні, так і індивідуально-авторські
особливості художнього втілення, досліджують І. Зелененька, Г. Євсєєва та Л. Богуславська, Л. Кравець
та ін. Окрему групу становлять наукові розвідки, предметом розгляду яких є своєрідність художнього
вияву бінарних опозицій архетипів "дім–антидім" у романі В. Винниченка "Хочу!" (А. Дубровська),
"дім–бездомів’я" у творчості Лесі Українки (С. Кочерга), поетики "дім–не-дім–антидім" у збірці поезій
"Життя Марії" С. Жадана (А. Демченко).
До архетипного аналізу варто долучити й роман Василя Шевчука "Прощання з самим собою" [7],
сюжетно-композиційний центр якого тримається на тісних зчепленнях архетипів дому, бездомності, недому, антидому, дому-мрії, які в науковій літературі висвітлені частково, що й зумовлює актуальність
цієї розвідки.
Мета статті – виявити особливості індивідуально-авторських модифікацій архетипів дому,
бездомності, не-дому, антидому, дому-мрії у сюжетно-композиційній організації роману Василя
Шевчука "Прощання з самим собою".
Виклад основного матеріалу. Сюжетна організація роману Василя Шевчука "Прощання з самим
собою", якщо брати його зовнішній (експліцитний) рівень, тримається на осі "бездомність–дім": головний
персонаж – письменник і художник Платон, відчужений суспільством за свою непоступливість і
принциповість, позбавлений протягом свого життя дому, "окрилюється" ідеєю купівлі власного будинку,
проте усвідомлює, зрештою, що "вже пізно розпочинати нове життя" [5: 440], "розтоптана життям душа
не завжди воскресає, як настає врем’я, штиль…" [Там само: 443].
Окрім зовнішнього сюжету, у романі наявний сюжет внутрішній (імпліцитний), обумовлений
украпленнями в події сучасного життя головного персонажа картин минулого – чотирьох билиць
© Сизоненко Н. М., 2019
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(жанрові вставки), які фактично є його спогадами і які дають змогу осягнути глибинний рівень
екзистенційної трагедії Платона, а через його образ – і української нації загалом. Ускладнення
композиції роману жанровими вставками засвідчує нелінійне розгортання сюжету: спочатку ідеться про
душевний неспокій Платона, роздуми про власне буття та світ, центральне місце в яких відведено
побаченому на околиці села полишеному будинку, який набуває ознак архетипу дому-мрії; потім – про
процес творчої ініціації персонажа – написання билиць, у яких ідеться про бездомінсть його родини,
тимчасові притулки (після кожної билиці Платон "повертається" у теперішній стосовно основної оповіді
сюжетний час); завершується роман філософсько-етичною оцінкою ідеї хати як у сенсі індивідуальної
долі особистості, так і в широкому значенні – буття цілої генерації українців, які "утратили зв’язок зі
світом юності, дитинства, предків" [5: 444].
Хата, як зазначав у нотатках до роману письменник, – "символ рідної землі, духовна твердь, петра"
[6], символ коренів, витоків, духовних основ української нації, втрата зв’язку з якою є першопричиною
сучасних для персонажу роману духовних деформацій: "Там, де були якісь одвічні істини, тепер хаос.
Ми кожну думку, вчинок повинні визначати з нуля, з основ, так наче у нас нема минулого, підґрунтя,
петри-каменю, що служить людям твердю на всі часи!.." [5: 446]. Хата (як синоніми автор вживає
будинок, дім, котедж) надихнула головного персонажа на створення билиць ("ввімкнула раптом
духовний струм, що назбирався в ньому впродовж життя" [Там само: 443]), які повернули його, як
біблійний вітер, у свою стихію, виписали його життєве коло: "Вітри, що повертаються колись назад, на
круги свої старі… Людина теж… Викреслює своє життєве коло й стає на грань…" [Там само: 447].
Отже, в основі сюжету роману "Прощання з самим собою" не стільки події, скільки філософська
ідея – пошук духовної тверді, – яка перевіряється через образ головного персонажа, психологію його
душі. Тому в романі наявні численні роздуми, діалоги про сенс життя, місце моральних категорій у
ньому, суспільні катаклізми, що мають руйнівну силу (детальніше – [7: 190–191]). Зчеплення
філософського та життєвого плану роману відбувається завдяки архетипам дому, бездомності, не-дому,
антидому, дому-мрії, які корелюють за різними типами відношень: протиставними (дім – антидім,
антидім – дім-мрія, дім – не-дім/бездомність), перехресними (дім – антидім, дім – дім-мрія), тотожними
(не-дім – бездомність, антидім – бездомність).
Названі вище архетипи в романі В. Шевчука функціонують у двох вимірах: фізичному – місце
проживання, облаштування побуту, постійного / тимчасового / вимушеного, власного / наданого
простору індивідууму / родині (малий дім) та автентичному – споконвічний/втрачений простір нації
(українців), спосіб її буття – укорінення / кочівництво, упорядкованість / хаос (великий дім).
Образ дому вперше з’являється в "Билиці про злу та добру долю". Автор подає його з позиції не
головного персонажа, а Батька, який "прощається" із хатою, бо разом із сім’єю (Матір’ю та двома
дітьми) тікає з рідного села (голод 1933 р.). Хата як фізичний простір виписана фрагментарно: "комин
хати, з якого вився слабкий димок" [5: 270], піч, сінешній поріг, тепла призьба, "в хаті тій вже не було
нічого" [Там само: 272]. Основну увагу читача письменник зосереджує на локусі, що усвідомлювався
селянами як цілісний із хатою простір, – поле, "своє колишнє", бо віднедавна Батько, як і його
односельці, стали вимушеними вигнанцями зі своєї ж землі: "Тоді ж і землю його відрізали ледь не по
двір. Нема йому де сіяти, не тільки – чим. Тепер він – пролетарій. І влада, отже, тепер його. Він має сам
себе вморити голодом… Він – пан і він – пропав…" [Там само: 266]. Поле для нього не тільки обжитий
простір, на якому він почувався господарем ("Він знав тут кожен горбик і кожну ямку, виходив його
уздовж і впоперек з косою, плугом, бороною і просто так, милуючись чи журячись" [Там само: 271]), але
й земля його пращурів і нащадків ("Ось тут колись він виорав шматок меча… Тут загубив кресало і не
знайшов… А ось на цьому місці народився його Платон, найменшенький…" [Там само: 271]). Умовною
межею між "своїм", рідним, і "чужим", незнаним, простором (мандрами) для персонажів є дуб – "страж
роду, вірний захисник і колихальник його дітей" [Там само: 315] (архетип світового дерева).
Вимушені вигнанці зі своєї хати та своєї землі після поневірянь у чужому краї (на Псковщині, де
голоду не було) усвідомлюють свою остаточну бездомність по поверненні додому ("Билиця про білу
хату"). Замість хати вони знаходять пустку: "На місці хати – купа шматочків цегли, сміття та будяки,
прибиті снігом, чорні… Де клуня, хлів, повітка – суха кропива…" [5: 315]. Сюжетна ситуація набуття
сім’єю Платона нового статусу (бездомних) аналогічна ситуації зі "своїм колишнім" полем (прийом
метаморфози): одномоментно з господарів вони перетворилися на бродяг, безпритульних ("чулися, мов у
чужому краї", "сиротами на споконвічній своїй землі" [Там само: 316]), з власників житла – на бездомних
("була твоя (хата – Н. М. С.), тепер – громадська" [Там само: 320]), бо "держава не випускала нічого з
рук" [Там само: 318], "з того дерева та ще з кількох таких же хат побудувала молотопункт" [Там
само: 317].
Відтоді у житті Платона настає період поневірянь, кочівництва по "казенних" хатах (архетип недому) – тимчасових притулках: кімната в будинку біля млина, кімната на МТС, курінь. Усі ці
помешкання, окрім убогого облаштування і речей на потребу ("мали залізне ліжко, що перейшло у
спадок від сторожа, який тут жив раніше, і навіть стіл" [5: 322], стільчик і пеньок, "що їм служили малим
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кухонним столиком" [Там само: 366]), об’єднує вимушеність перебування, "циганський" спосіб життя,
хаос, безправність, спричинені ситуацією вигнання: руйнування хати сільрадою → кімната біля млина,
звинувачення батька у "причетності" до "банди контри" → кімната на МТС, принципова позиція батька в
одній справі → курінь. Абсурдність і трагічність ситуації вигнання полягає в тому, що вигнанцями були
не чужинці, а свої і зі своєї землі: "Свій від своїх тікає з свого села!.. Усе своє, нема чужих, чужого, а
мусить рятуватись в такий ганебний спосіб!.." [Там само: 326].
Вигнання осмислюється В. Шевчуком і в більш глобальному масштабі – духовному, на рівні великого
дому ("Билиця про дні судомні"). Репресивна машина, запущена ще в 30-ті рр. XX ст., як виявилося, не
зменшила своїх обертів і в 70-ті рр. XX ст. ("Часи в руках часівника. … Дві цифри переставить – і буде
тридцять сьомий…" [5: 412], "І вітри повертаються на круги своя…" [Там само: 406]). У названій вище
билиці "ідеологічні жорна" репресивної машини спрямовані проти творчої інтелігенції, яку
звинувачують у всіляких "ізмах", "шкідливих", "ідейно ущербних" творах, прикриваючись при цьому
ім’ям народу: "Скільки уже звершилось злочинів його ім’ям!.. А він, німий, лише очима лупає і жде
чогось чи просто спить, не годен захищатися щодня, щомиті, – тільки в часи великих зрушень та
катаклізмів" [Там само: 411]. На роль "голосу" з народу пробують Платона, якого "переконують" ("Час,
час вам рухатися у вищі сфери! … В секретарі, лауреати… В президії, щоб на виду…" [Там само: 407])
виступити з ганебним пасквілем проти свого колеги, письменника Івана Бута, на "лобному місці Спілки"
[Там само: 414]. Проте Платон відмовився зіграти принизливу для його людської гідності "роль"
("Невігласи навчають нас майстерності, ідеї, філософії. Нацьковують, як псів, на кращі твори й
товаришів, щоб ми були ущербні, щоб жоден з нас не міг себе вважати чесним, гідним звання людини,
сина свого народу!.." [Там само: 415]), за що й поплатився: був звільнений з посади, у художньому фонді
йому відмовили в роботі, почався незворотний процес "відчуження" його від мистецтва
високопосадовцями.
Ситуація "здирання шкури" [5: 411], "розпинання" душі Бута і Платона сучасними фарисеями,
подібними до біблійних (наскрізний повтор "Розпни, розпни його!" [Там само: 411, 414, 415]), є
результатом духовних метаморфоз суспільства: прокаженими й таврованими, вигнанцями у своїй країні
стають ті, що мають найвищі моральні чесноти ("Завжди і скрізь цінилися одвертість, чесність, гідність, а
в нас ці риси, власне, поза законом. Підтримуй, возвеличуй, кричи ура – хоч хочеться тобі заплакати – і
будеш у царстві божому, сиріч у колі обранців …" [Там само: 416]). У такому контексті архетип не-дому
набуває ознак архетипу бездомності в автентичному розумінні – буття української нації, цитуючи
Т. Шевченка, "на нашій – не своїй землі" ("Мені однаково, чи буду").
Відсутність власного дому змусила вже дорослого Платона жити в гуртожитку, винаймати куток,
кімнату (архетип не-дому). Його кочівницьке життя мало б завершитися, коли одержав квартиру, проте
такий сурогат дому, не окремішній, не побудований, не куплений, а "даний" ("Такі квартири тулять лише
для плебсу, людям, які їх ждуть, як щастя. Це – мов собаці кістка. Дали тобі – і дякуй, виляй хвостом!.."
[5: 284]) не став рідним простором, навпаки, перетворився на місце психологічних тортур, антидім
(детальніше – [8]).
Архетип антидому втілюється ще в одному локусі – майстерні, за яку головному персонажу слугує
убогий напівпідвал, де вогко й тісно, де затхле повітря: "Низька важуча стеля, шпалери, взяті цвіллю,
ряди картин бездольних, безпризорних, вікно, що лиш третиною сягає світу, світла…" [5: 289]. Опозиція
"темрява–світло" є уособленням шляху мистецьких творів до їхніх поціновувачів ("через терни – до
зірок", "з підвалу і до сонця" [Там само: 263]), неодмінними атрибутами якого були "підвал і терни – в
комплексі" [Там само: 263]. Водночас це свідчення втрати значущості культури, мистецтва для
тогочасного суспільства: більшість мистецьких полотен Платона так і не побачили "світ", кілька з них
були закуплені в запасники музеїв, але так і не виставлені, бо "з мистецтва кожен можний зробити прагне
служку" [Там само: 299]. Його найкращу картину – "Оголена" – також хотіли вжити "на потребу дня":
пропонували "вдягнуть" і вивісити як "Ланкову на пляжі" [Там само: 287]. В. Шевчук не мислить
мистецькі явища поза особою митця, тому в роздумах Платон приходить до осмислення "оголеної душі
митця", не замкнутої на власнім "я", а "оголеної" на світ: "Талант – це вболівання, жаль, співчуття; відтак
самопожертва, непримиренність до всього, що гнітить людей, стає їм на заваді, веде назад, а не вперед,
до щастя" [Там само: 246].
Опис майстерні і роздуми Платона про мистецтво, митця і критиків, про мистецьку свободу – це ще
один зріз суспільних метаморфоз, духовного абсурду: оригінальні мистецькі явища підміняються
псевдомистецькими, декларативними; мудрі істини – імітаціями. Його "Оголену" не хотіли виставляти,
бо "Виставка – це не бордель" [5: 287] (так заявив авторитетний мистецтвознавець), проте ті ж "цнотливі"
чиновники, які виголошували з трибун мораль майбутнього, їхали "Волгами" "до полюбовниць чи навіть
в аморальні таємні заклади, які організовують липкі лакизи можних" [Там само: 290]. Майстерня – місце
відчуження митця від мистецтва можновладцями, місце зневажливого ставлення чиновників до
натхненної творчої натури, а тому майстерня як фізичний локус опиняється на нижньому ярусі,
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асоціюється персонажем зі склепом на кладовищі: "почувся навіть печальний марш… Спіть з миром,
високі мрії, прагнення! Хай пухом буде…" [Там само: 290].
Усвідомлення Платоном на схилі літ власної бездомності в наданому державою житлі (квартирі), у
"тісних міських вольєрів", а тому чужому просторі, підсвідомо штовхає його на пошук справжнього
дому, рідного простору, дому-мрії як фізичного об’єкта. Водночас головний персонаж прагне вкорінення
в плані духовному: роздуми про суспільні метаморфози, засилля свободи слова, тотальний страх,
декларативність ідей, ілюзорність державності приводять його до висновку про духовний хаос у
підмурках всесвітнього дому (великого дому, батьківщини), бездомність усієї нації, витісненої на
маргінеси історії. Тому очевидним видається прагнення Платона повернути собі минуле – історію роду й
народу (билиці), а в ширшому значенні – повернути нації автентичний дім (архетип дому-мрії).
Архетип дім-мрія реалізується в образі будинку-пустки, полишеному "у розквіті фізичних та інших
сил" [5: 247]. Це не традиційна сільська хата, а сучасний двоповерховий котедж, єдиний локус, який
детально і з різних ракурсів (у теперішньому відносно оповіді часі, у спогадах) описаний В. Шевчуком,
"розлитий" у всьому тексті роману.
Під час першого візуального знайомства, "здаля", Платон відзначив, що "крайня хата стояла трохи
осторонь, одбігла ніби в поле й відгородилася від інших хат густим садком. Власне, була то і не хата –
добрячий дім під шифером… За сажалкою ворітьми до дороги стояв гараж. На диво, в’їзд до нього поріс
травою" [5: 244–245]. На "ближній" дистанції відкрилося добре облаштоване обійстя: мощені доріжки,
повітка, гараж, криниця, собача будка, двоповерхова веранда, "з балконом чи майданчиком, куди вели
скляні великі двері з мансарди… Перший поверх мав вікон шість, а це не менше, як три кімнати…", "на
вікнах ні тюлю, ні важких гардин. Самі фіранки…" [Там само: 248]. Дім замкнутий, сад не вродив –
"пустка" [Там само: 248], проте з усього видно, що "тут жив господар. Дужий і молодий. Ще й досі все на
місці, все до ладу…" [Там само: 249]. І, зрештою, коли в головного персонажа визріло бажання придбати
оселю-пустку, подається розгорнутий опис його внутрішнього облаштування: "Оце веранда… Підлога –
дзвін … Простора, світла! … Це передпокій. … Праворуч – двері до кабінету… Світлиця була велика
справді. На три вікна. ... Спальня була чимала. Можна зробити тут і кабінет. З балконом, панорамою
полів та лісу…" [Там само: 385–386]. Спогади Платона про рідну хату накладаються на враження від
просторого котеджу і спричиняють емоційний катарсис, уявне повернення до рідного дому: "Вийшли на
своєрідну лоджію – балкон з боків закритий, – і тут Платон згадав про сад, будову, курінь та зорі в небі…
Дивився на небо й ліс, на "свій" садок і чув, як сльози скочуються йому в очах…" [Там само: 387].
Дім-пустка повторно візуалізується у спогадах головного персонажа. Процес його "освоєння"
відбувається поступово: то виринають з глибин пам’яті краєвиди побіля дому ("узлісся біля села…
Берези, тінь під ними… Маленька тиха річечка, яка біжить з села у поле чи навпаки… Та сажалка, що на
вгороді, йому забила баки… Гребелька – за садибою…" [5: 257]), то окремі деталі обійстя ("дім під
шифером та яблуневий забутий сад" [Там само: 259], "безмежний простір" [Там само: 283]). Надалі
покинуте обійстя остаточно входить у роздуми й спогади Платона: асоціюється з рідним простором,
покинутою у дитинстві білою хатою ("цей (краєвид – Н. М. С.) якийсь рідніший, подібний до краєвидів
його дитинства, юності" [Там само: 262]; "І ліс, і дім, і верби біля саджалки здались йому сьогодні не
тільки дивно гарними, а й геть своїми, рідними" [Там само: 344]; "Над містом пливли купчасті хмари…
Такі, як там, над хатою в Світлогородці… Як над далеким рідним його селом…" [Там само: 358]; "…
білів будинок. Шифером… Дім також світлий! Цегла, з якої він збудований, біляста…" [Там само: 284]),
коханням ("Це схоже на кохання. Зустрів, побачив і полюбив!" [Там само: 263]) і його символом –
стрілою, що "глибоко так впилася йому у серце, що вирвати буде трагічно важко" [Там само: 445].
Згадування покинутої оселі викликає в Платона бажання простору, прагнення "вдихнути" життя саме
в цей покинутий дім, очевидно, у такий спосіб повернути втрачений у дитинстві будинок, щоб замкнути
життєве коло: "він прагне сам перемінити своє життя, хоча б частково вирватися з цієї клітки, кинутої
йому, як кістку, по довгих муках поневірянь" [5: 337], "дух його жадав єднання, зближення з якимось
певним місцем землі, природи, світу, чи ще не усвідомленим поривом до повернення в свою стихію"
[Там само: 344]. Дім як такий Платон ототожнює не тільки зі "своїм" простором, але й ставить його в
один ряд із позачасовими образами, з такими духовними одиницями в ментальній картині українців, як
поле, небо, земля, які даються людині від народження, а не кимось за щось, як, наприклад, казенна
квартира, дача, які уособлюють штучний простір і несуголосний зі справжніми духовними порухами
спосіб буття людини: "Йому весь час доводили, що … власність – від лукавого, яку забрати можуть, ще й
покарать, що дача – пережиток… Якщо вона не надана за вірну службу вам безкоштовно!.." [Там
само: 379]; "… був давно вже привчений задовольнятися тим, що дали, й радіти щастю, виділеному йому
з щедрот премудрості, яка стоїть при владі й турбується про свій народ. За все мав щиро дякувати й
співать осанну…" [Там само: 357].
З будинком-мрією Платон пов’язує сподівання на "лікування" своєї причахлої душі, воскресіння із
мертвих духом, щоб могло стати новим витком його життя: "Купляти треба хату! Там, на природі, може,
він ще зміцніє, відремонтується…" [5: 377]; "Ось купить хату, житиме по-людськи хоч улітку, й відчує
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себе митцем, окрилиться" [Там само: 425]. Проте мрія так і не перетворилася на дійсність ("радість
переродилася у сивий страх" [Там само: 455]), бо свою місію дім-мрія виконав: увімкнув у душі
головного персонажа духовний струм (ініціація творчості – написання билиць), який і став своєрідним
фінальним акордом у його буттєвому колі. Оселя-пустка спровокувала спогади Платона про його
життєвий і мистецький шлях, які є уособленням прощання з тим, ким він був, і тим, кому не судилося
повною мірою виконати своє земне призначення ("Не всі дерева зводяться, коли минає буря…" [Там
само: 443], а тому пізно починати нове життя в новому будинку. Проте автор покладає надії, що
оприлюднені ним трагічні сторінки національної історії (билиці) стануть поштовхом до повернення
української нації додому, до духовної тверді, започаткують новий етап її буття в оновленому домі ("Не
виїдь він тоді сюди, не вийди в поле і не зверни уваги на призабуте людьми обійстя, то, певно, не створив
би своїх билиць, не виконав би свого обов’язку перед людьми, селом, батьками, правдою" [Там
само: 343]).
Висновки й перспективи подальших досліджень. Отже, сюжетно-композиційною особливістю
роману Василя Шевчука "Прощання з самим собою" є наявність філософської та життєвої
(індивідуальної долі митця) ліній, зчеплення яких відбувається завдяки архетипам дому, бездомності, недому, антидому, дому-мрії. Названі архетипи автор розглядає у двох планах: фізичний простір,
пов’язаний з індивідуальним буттям особистості, родини (малий дім), і ментальний простір (великий
дім) – автентичний простір буття українців. Архетип дому в романі має як ознаки інваріанта (рідна земля,
батьківщина, затишок, святість), так і варіантні – буття нації, вигнаної зі своєї землі. Вигнання автор
розглядає не тільки в сенсі просторовому, але й духовному – відчуження українців від своєї духовної
культури, мистецтва. Осередками духовного провалля (архетип антидому), зокрема щодо відносин між
митцем, з одного боку, та критиками, можновладцями, "роботягами", з іншого боку, є локуси казенної
квартири та майстерні. Архетип антидому витлумачується В. Шевчуком як сурогатний замінник дому,
засіб маніпулювання й випробовування особистості на духовну міцність. Архетип дому-мрії втілений в
образі сучасного двоповерхового просторого котеджу, розумно спроектованого дбайливим господарем.
Для відображення морально-духовних деформацій сучасності, поданих крізь призму названих архетипів,
автор використовує прийоми парадоксу та метаморфози.
Трактування В. Шевчуком архетипів дому, бездомності, не-дому, антидому, дому-мрії сформоване
усвідомленням наслідків суспільно-духовної кризи української нації, яка втратила зв’язок з рідню
землею, одвічними її цінностями. Воднораз автор висловлює сподівання на повернення вимушених
вигнанців до духовної тверді, гідне їхнє життя на власній землі.
Перспективним видається компаративний аналіз виокремлених нами архетипів в контексті
українській прозі 60 – 90-х рр. XX ст.
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Сизоненко Н. Н. Индивидуально-авторская модификация архетипов дома, бездомности, не-дома,
антидома, дома-мечты в романе Василия Шевчука "Прощание с самим собою".
В статье выяснено, что архетипы дома, бездомности, не-дома, антидома, дома-мечты в романе
Василия Шевчука "Прощание с самим собой" функционируют в двух планах: физическое пространство
(малый дом) и ментальное пространство (большой дом). Архетип дома воплощает существование
личности / нации, изгнанной из своей земли, отчужденной от своей духовной культуры (архетип
бездомности), вынужденной искать временных убежищ (архетип не-дома). Локусы казенной квартиры
и мастерской олицетворяют духовную пропасть (архетип антидома), средство манипулирования и
испытания личности на духовную прочность. Архетип дома-мечты – ожидаемое возвращение
личности / нации к обновленному дому – современному, просторному, разумно спроектированному.
Ключевые слова: архетип, литературный архетип, образ-архетип.
Syzonenko N. M. Individual Author’s Modification of the Archetypes of Home, Homelessness, Non-Home,
Anti-Home, Home of Dream in the Novel "Farewell to Himself" by Vasyl Shevchuk.
The archetype of home, its Ukrainian mental version – the hut, belongs to the fundamental archetypes that came
into common use in human consciousness. Individual author’s modifications of the archetypes of home,
homelessness, non-home, anti-home, home of dream in the novel "Farewell to himself" by Vasyl Shevchuk are
studied in the article with the help of descriptive, hermeneutic, archetypal methods. It is found out that the
specific feature of the plot and composition of the novel is the presence of the philosophical and life (individual
destiny of the artist) lines, which are linked through the archetypes of home, homelessness, non-home, antihome, home of dream, which correlate with different types of relations – opposed, cross, identical. The given
archetypes in the novel operate in two ways: physical space (small home) and mental space (large home). The
archetype of home embodies existence of the personality / nation driven out of their own land, cut off their
spiritual culture (the archetype of homelessness), forced to seek temporary shelters (the archetype of non-home).
The loci of the state apartment and the workshop personify spiritual emptiness (the archetype of anti-home), the
means of manipulating and testing the personality for spiritual strength. The archetype of home of dream is the
personality’s / nation’s expected coming the renewed home – modern, spacious, rationally designed. The author
uses techniques of paradox and metamorphosis to reflect moral and spiritual deformations of the present given
through the prism of the archetypes under consideration.
V. Shevchuk’s interpretation of the archetypes of home, homelessness, non-home, anti-home, home of dream is
formed by awareness of consequences of the social and spiritual crisis of Ukrainian nation, which lost its
connection with the native land, its eternal values. At the same time, the author expresses his hope for the return
of forced refugees to their spiritual bonds, their decent life on their own land.
Key words: archetype, literary archetype, image-archetype.
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ЕТНОСПЕЦИФІКА КІНОПЕРЕКЛАДУ У ДЗЕРКАЛІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Стаття присвячена особливостям відтворення ситуацій міжкультурної комунікації у кіноперекладі,
коли персонажі є представниками різних лінгвокультур та один із мовців не достатньо володіє нормами
мови спілкування. Матеріалом дослідження обрано англомовний художній фільм Термінал та його
закадрові переклади українською. Визначено місце кіноперекладу в системі аудіовізуального,
схарактеризовано способи відтворення кінопродукції. Розглянуто лінгвокультурологічні та прагматичні
особливості контамінованого мовлення в англійській мові, визначено основні способи та стратегії його
відтворення в українському перекладі. Виокремлено граматичні та лексичні трансформації для
відтворення англійського контамінованого мовлення українською, зокрема заміна інфінітивом особових
форм дієслова, часові дієслівні форми, неправильне використання категорії роду іменників та
прикметників, помилкове використання часових форм, лексичні помилки.
Ключові слова: кінопереклад, відтворення, одомашнення, відчуження, контаміноване мовлення,
міжкультурна комунікація.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку вітчизняного перекладознавства все більшу
увагу фахівців привертає кінематограф, який все частіше виступає об’єктом та матеріалом
перекладознавчих розвідок. Останнє пояснюється швидким розвитком кіно та загальною тенденцією
глобалізації, в рамках якої українські компанії намагаються полегшити доступ національному глядачеві
до іноземного кіно та телепродукту. Як результат, аудіовізуальний переклад, під яким розуміють
міжмовну передачу змісту кіно та телефільмів, комп’ютерних програм, телевізійних передач, випусків
новин, рекламних роликів, театральних постановок та до якого відносять більш ніж десять типів
перекладу [1: 353], потребує детального вивчення і класифікації. Наразі українські перекладознавці
визначають місце кіноперекладу в типології аудіовізуального [2], виокремлюють прецедентну асиметрію
як перекладацький прийом під час перекладу кінодискурсу [3], досліджують особливості відтворення
комічного засобами цільової мови [1], встановлюють одиниці перекладу окремих жанрів кіно [4],
розглядають кінодискурс як об’єкт навчання перекладачів [5]. Проте, не зважаючи на достатню кількість
розвідок у царині кіноперекладу практика відтворення кінодискурсу засобами цільової мови не отримала
необхідного теоретичного осмислення у вітчизняній науці і потребує подальших досліджень.
Хоча існують певні відмінності у способах відтворення кінопродукції у різних країнах, в цільовій
культурі останні зводяться до субтитрування та переозвучування у вигляді закадрового перекладу та
дубляжу [1: 353]. В українській традиції при перекладі англійськомовного кінодискурсу перевага
надається двом останнім способам. Закадровий переклад (voice-over) довгий час не отримував достатньої
уваги у західноєвропейській теорії перекладу, що пов’язано із труднощами визначення терміну, який
розуміється неоднозначно різними дослідниками, порівняно нещодавнім виникненням теорії
аудіовізуального перекладу та використанням закадрового перекладу у західних країнах переважно під
час перекладу документальних фільмів [6: 211–212]. На противагу цьому, довгий час в українському
кінематографі він був панівним під час перекладу художніх фільмів [1: 354], оскільки виконується
швидше ніж дубляж, є технічно менш складним, дешевшим, не потребує синхронізації тексту перекладу
з артикуляцією акторів [7: 442]. Дубляж, який потребує більших фінансових та технічних затрат,
повністю замінює вербальну складову кінодискурсу, при цьому відбувається синхронізація артикуляції
акторів та звукового ряду для того, щоб створювати враження, що актори на екрані говорять цільовою
мовою, та приховати факт перекладу. Останнє неможливо зробити під час закадрового перекладу, коли
звуковий ряд на цільовій мові накладається на приглушений текст оригіналу. Сьогодні українські
кінокомпанії пропонують як дубляж, так і закадровий переклад англомовних кінофільмів, створюючи
широке поле для досліджень в галузі лінгвокультурології і перекладу та порівняння впливу двох видів
відтворення іншомовного кінодискурсу на глядача цільової лінгвокультури [7: 442–444].
© Славова Л. Л., Борисенко Н. Д., 2019
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У кіноперекладі оригіналом є текст, який передається за допомогою аудіо- та візуального каналів
(кіно театральний та телевізійний переклад) або письмового, аудіо- та візуального каналів
(мультимедійний переклад) [2].
Мета розвідки полягає у виявленні лінгвокультурологічних та прагматичних особливостей
відтворення міжкультурної комунікації англомовних кінофільмів українською мовою.
Матеріалом дослідження обрано випущений у 2004 році англомовний художній фільм Термінал (The
Terminal) режисера та продюсера Стівена Спілберга [8], що належить до жанру трагікомедії, та його
переклади українською, виконані телеканалами Інтер [9] та Новим каналом [9]. Вибірку прикладів було
сформовано у ході зіставного аналізу реплік персонажів вихідною та цільовою мовами.
Виклад основного матеріалу дослідження. Особливий інтерес у кіноперекладі представляють
ситуації, учасниками яких є персонажі, що належать до різних лінгвокультурних спільнот та
демонструють відмінності у вербальній та невербальній поведінці, спілкуючись мовою, яка для одного з
комунікантів є іноземною та якою останній володіє не в достатній мірі. У такому випадку виникає
необхідність відтворення у перекладі контамінованого мовлення, під яким дослідники розуміють
висловлення іноземця, який використовує спотворені мовні форми, елементи розмовного стилю та прості
граматичні форми, оскільки недостатньо володіє нормами мови. Відтворення таких форм у перекладі має
на меті відобразити особливості мовлення особи та відтворити прагматичний потенціал вихідного тексту
засобами цільової мови.
У ситуації спілкування робітників аеропорту та Віктора Наворські, який є громадянином
розташованої у Східній Європі неіснуючої країни Кракожія та рідною мовою якого є одна із
слов’янських мов, має місце культурне непорозуміння, оскільки Віктор на початку свого перебування у
терміналі майже не володіє англійською мовою, а пізніше робить помилки, притаманні іноземцям, які не
в достатній мірі володіють мовними компетенціями.
До найбільш типових способів презентації контамінованого мовлення в аналізованих перекладах
відносимо використання інфінітива замість особової форми дієслова. Наприклад,
My friend drive the food [8].
В українському перекладі відповідником є вживання неозначеної форми дієслова:
Мій друг возити всяку їжу [9].
Помилки, пов’язані із відсутністю допоміжного дієслова у загальних питаннях:
Officer Torres, you like the films? [8], відтворюються в українському перекладі за допомогою
неозначеної форми дієслова:
Офіцер Торес, вам подобатися фільми, кіно? [9].
Для створення мовної характеристики персонажа, який недостатньо володіє мовою, в українській
мові використовують помилки, пов’язані із використанням граматичних категорій роду та відмінку.
Наприклад, вихідна фраза:
She say one thing. Very important [8] містить лише одну граматичну помилку у використанні особової
форми дієслова у формі третьої особи однини у теперішньому неозначеному часі. В обох перекладах для
її відтворення використано неозначену форму дієслова: Вона казати одна річ. Дуже важливо [8]. Вона
сказати один річ. Дуже важливий [9]. Проте відмінність полягає у використанні доконаного стану у
другому випадку, що додатково сигналізує про те, що правильно оформлена фраза в українській мові
вживається саме у доконаному стані. Крім того, в обох перекладах форма іменника, який в англійській
мові не має категорій відмінка та граматичного роду, свідчить про те, що його використано у називному
відмінку замість знахідного. У другому перекладі іменник віднесено до чоловічного роду, на що вказує
прикметник один. Вищезазначені граматичні помилки мають підсилити враження глядача про
недостатній рівень володіння головним героєм мовою спілкування.
Порівняння двох українських перекладів кінострічки показує, що вибір способу відтворення
контамінованого мовлення залежить від перекладача. Наприклад, у ситуації спілкування робітника
льотовища та головного героя, останній, який вже певним чином володіє англійською мовою, робить
граматичні помилки:
– You help me to win her heart, and you’ll never go hungry again.
– I do this [8].
Як бачимо з прикладу у мовленнєвому акті промісиву (I do this), який в англійській мові реалізує
дієслово у формі майбутнього часу, використано теперішній час, що вказує на недостатнє володіння
граматичними та прагматичними нормами мови, проте не перешкоджає порозумінню.
У перекладі помилку відтворено у версії телеканалу Інтер:
Я це робити [9], де використано інфінітив замість дієслова у формі майбутнього часу та
проігноровано у варіанті Нового каналу:
Я це зроблю [10], у якому використано мовленнєвий акт промісиву.
В окремих випадках у перекладі не відтворюються граматичні помилки. Так, у репліці головного
героя відсутня частка to перед інфінітивом What do you want know? [8], яка не відображена в українських
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перекладах. Натомість переклад каналу Інтер звучить абсолютно нейтрально та не дає уявлення про
рівень володіння мовою: Що ти хочеш знати? [9]. У перекладі Нового каналу питання хоча і є
граматично правильним не зовсім відповідає ситуації, а отже сигналізує про недостатнє володіння
героєм нормами мови: Що тобі треба? [10] з імплікатурою Що ти хочеш від мене?
Лексичні помилки, які мають місце у мовленні головного героя, пов’язані із схожістю звукової
оболонки англійських слів та призводять до гумористичного ефекту, що не завжди може бути відтворене
у перекладі. Так, лексему cheat – to be sexually unfaithful [11] мовець сплутав з багатозначним словом chit
– a pert young woman, a short letter or note [11], яке як дієслово використовується лише в британському
варіанті англійської мови: сause (a potato) to sprout by placing it in a cool light place [12]:
– What happened?
– He chit.
– What?
– He chit.
– Eat shit?
– He chit. He chit. He chit.
– Try to repeat exactly what she said.
– He chit. She catch him. So…
– Ohh! He cheats! [8].
Лише додаткове пояснення (He chit. She catch him) робить смисл зрозумілим слухачеві.
В українському перекладі каналу Інтер знаходимо вдалу спробу відтворити звукову подібність лексем
чхав та брехав:
Енріке. А що сталося?
Віктор. Він чхав.
Енріке. Що?
Віктор. Чхав.
Енріке. Чхав?
Віктор. Чхав. Чхав. Чхав.
Енріке. Гаразд. Не поспішаючи. Повтори її слова.
Віктор. Він чхав. Вона ловити його.
Енріке. Він брехав [9].
Крім того, в переносному значенні лексема чхати – не визнавати кого-, що-небудь, лишати поза
увагою кого-, що-небудь, висловлювати байдужість, зневагу до когось, чогось [13: 392] актуалізує сему
'негативне відношення до людини' і може бути використана для опису відносин між людьми. Проте
помилка стає зрозумілою лише після роз’яснення (Вона ловити його).
Отже, кінопереклад, як і переклад загалом – це вид міжкультурної та міжмовної взаємодії.
Дослідження дозволяє зробити висновок, що в ситуації міжкультурної комунікації іноземці, рідною
мовою яких є слов’янські, роблять помилки, які свідчать про їх недостатнє володіння англійською
мовою. Граматичні помилки включають використання інфінітива замість особової форми дієслова,
опущення допоміжного дієслова, лексичні помилки здебільшого пов’язані із звуковою подібністю слів.
Обидві групи помилок відтворюються у перекладі для збереження прагматичного потенціалу вихідного
кінотексту засобами цільової мови.
Подальші перспективи дослідження вбачаються нам у створенні типології стратегій кіноперекладу з
урахуванням взаємодії автора та кінореципієнта за допомогою засобів кіномови.
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Славова Л. Л., Борисенко Н. Д. Етноспецифика киноперевода в зеркале межкультурной
коммуникации.
Статья посвящена особенностям воспроизведения ситуаций межкультурной коммуникации в
кинопереводе, когда персонажи являются представителями разных лингвокультур и один из говорящих
недостаточно владеет нормами языка общения. Материалом исследования избран англоязычный
художественный фильм Терминал и его закадровые переводы на украинский. Определено место
киноперевода в системе аудиовизуального, охарактеризованы способы воспроизведения кинопродукции.
Рассмотрены лингвокультурологические и прагматические особенности контаминированной речи в
английском языке, определены основные способы и стратегии его воспроизведения в украинском
переводе. Выделены грамматические и лексические трансформации для воспроизведения английской
контаминированной речи на украинском, в частности замена инфинитивом личных форм глагола,
временные глагольные формы, неправильное использование категории рода существительных и
прилагательных, ошибочное использование временных форм, лексические ошибки.
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Slavova L. L., Borysenko N. D. Ethnospecific Features of Film Translation in the Mirror of Intercultural
Communication.
The article deals with the specific features of intercultural communication situations reproduction in film
translation, when characters are representatives of different linguocultures and one of the speakers is not
sufficiently fluent in the norms of the language of communication. The English feature film Terminal and its
offscreen translations into Ukrainian were chosen as material of the research. The place of film translation in
the audiovisual one has been determined, the ways of reproduction of film production have been characterized.
The maim types of audiovisual translation are dubbing, subtitling and voice-over. The difficulty of audiovisual
translation is due to the presence of both audio and video signs. In film translation, the original text is
transmitted through audio and visual channels or written, audio and visual channels. The latter is also called
multimedia translation. Linguoculturological and pragmatic features of contaminated speech in the English
language are considered, the main methods and strategies of its reproduction in the Ukrainian translation are
defined. Characters belonging to different linguocultural communities show differences in verbal and non-verbal
behavior. Since the language of communication for one of the communicants is foreign, so he does not know it
sufficiently well. In such a case, there is a need to reproduce the translation of contaminated speech. The latter
is understood as the speech of a foreigner who uses distorted language forms, elements of colloquial style and
simple grammatical forms, because he does not have sufficient language skills. The reproduction of such forms
in translation is intended to reflect the characteristics of the person's speech and recreate the pragmatic
potential of the source text by means of the target language. The grammatical and lexical transformations to
reproduce English contaminated speech in Ukrainian are highlighted, in particular, the replacement of personal
verb forms by the infinitive, tense verb forms, the incorrect use of the category of nouns and adjectives, the
erroneous use of tense forms, lexical errors. Film translation is a kind of intercultural and interlingual
interaction. The study leads to the conclusion that in a situation of intercultural communication, foreigners,
whose native language is Slavic, make mistakes indicating their lack of English proficiency. All groups of errors
are reproduced in translation to preserve the pragmatic potential of the source film text by means of the target
language.
Key words: film translation, reproduction, domestication, foreignization, contaminated speech, intercultural
communication.
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ДЗЕРКАЛЬНА ОПОВІДЬ У КАЗКОВИХ НАРАТИВАХ VIA НАРАТИВНИЙ ПРИЙОМ
МІЗАНАБІМ (MISE EN ABYME)
Статтю присвячено дослідженню наративного прийому мізанабім, що уможливлює створення
дзеркальної оповідної реальності у казкових наративах. Мізанабім як наративний прийом створює
подвійну дзеркальну оповідь, ''текст у тексті'', ''історію в історії'', ''подію в події''. Магістральна
історія, що стає сюжетом казкового наративу, містить низку вставних історій, що
характеризуються семантичною цілісністю та композиційною завершеністю. Як правило, у таких
наративах наявні два наратора – наратор головної історії та наратор вставної рамкової події.
Ключові слова: мізанабім, наративний прийом, наративна структура, казковий наратив, наратор,
дзеркальна оповідь.
Вступ. Наратологія, як наука, вивчає низку питань, пов’язаних із наративними текстами,
особливостями їх створення та методиками вивчення [1; 2; 3; 4; 5; 6]. У класичній наратології,
представниками якої є Цветан Тодоров [4], Жерар Женетт [1], Вольф Шмід [5] та інші наратологи,
розроблено типологію нараторів [6], всебічно вивчено фактор нарататора (адресата) художнього тексту
[5], з’ясовано облігаторні характеристики, які власне і надають художньому тексту статус наративного
[7; 8]. У сучасній наратології існує низка питань, дослідники яких зосереджують свій науковий пошук на
когнітивному аспекті наративу [8; 9], дігітальним наративам [8], наративним категоріям і стратегіям [7].
Наратологія тісно переплітається із психолінгвістикою, літературознавством, когнітивною поетикою,
семіотикою [4; 7; 9]. Метою нашого дослідження є вивчення наративного прийому мізанабім, що
уможливлює створення дзеркальної оповідної реальності у наративному тексті. Матеріалом дослідження
слугували художні тексти для дітей, чию наративну структуру вважаємо особливим чином організовану
та створену низкою наративних прийомів і технік.
Термін мізанабім (mise en abyme) був вперше уведений французьким прозаїком, драматургом та
есеїстом, лауреатом Нобелівської премії у галузі літератури Андре Польом Гійомом Жидом у 1893 році.
Поль Жид пояснював природу мізанабім як особливу техніку сюжетно-композиційної будови
художнього твору, що уможливлює створення ефекту ''текста у тексті'' або ''оповідання в оповіданні''
[10: 277–279; 11; 12]. У перекладі з французької mise en abyme означає переміщення у безодню.
Тлумачний словник надає таке визначення терміну : ''The double-mirroring effect created by placing an
image within an image and so on, repeating infinitely (infinite regression)'' – ефект подвійного дзеркала, що
створюється шляхом переміщення одного об’єкта у центр іншого об’єкта (або самого себе), що таким
чином створює безкінечну регресію [14].
Одним із прикладів використання техніки мізанабім у мистецтві є картина фламандського художника
Квентіна Метсіса (Меціса) ''Лихвар із дружиною''. На полотні зображено чоловіка та його дружину, що
сидять за столом. Чоловік (лихвар) рахує дрібні гроші, його дружина, тримаючи у руках молитвеник,
спостерігає за діями чоловіка. На столі перед подружжям знаходиться маленьке дзеркало, у якому
відображено чоловіка, що тримає у руках книжку та дивиться у вікно. Картина Метсіса, що знаходиться
у Луврі, отримала множинність інтерпретацій. Так, за однією з версій, техніка мізанабім, тобто картина
(чоловік, що дивиться у вікно і тримає у руках книгу) в картині (зображення лихваря та його дружини)
пояснює контраст реальності та ілюзорності світу. Молитвеник у руках дружини символізує її прагнення
до чесного та набожного життя, проте лихвар, її чоловік, нечесно заробляє гроші і зосереджений саме на
заробітку. Чоловік у маленькому дзеркальці має свою історію – плинне та безтурботне життя, символами
якого є книга, вікно та тихий пейзаж, який роздивляється чоловік.
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Рис. 1. Картина Квентіна Матсіса ''Лихвар із дружиною''

Рис 2. Елемент ''дзеркало'' картини Квентіна Метсіса ''Лихвар з дружиною''
Життя реальне, зображене на полотні, та життя омріяне, бажане, що існує у думках та мріях жінки,
відображено у дзеркалі. На картині наявні два сюжети, перший є баченням самого митця (Метсіса), а
другий відображає мрії жінки, яка сама є елементом картини.
Теоретичне обгрунтування. У теорії постмодернізму мізанабім вивчали як техніку конструювання
подвоєння або циркуляції ''я'' персонажа у тексті, коли той одночасно виступає об’єктом оповіді наратора
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та суб’єктом ще однієї оповіді, що існує у межах його світу (реального для нього та фікційного для
читача).
Люсьєн Деленбах у 1977 році у своїй праці "Дзеркальна оповідь: есе про mise en abyme" ("Le récit
spéculaire: essai sur la mise en abyme") надає таке тлумачення терміну : ''будь-який аспект, вміщений у
творі, який виявляє схожість із твором, що включає його в себе'' [13: 8 ; 10: 278]. Науковець виділяє три
типи віддзеркалення у творі – простий, циклічний, апоретичний.
У контексті когнітивної наратології Моніка Флудернік тлумачить мізанабім як: Mise-en-abyme / mise
en abîme is a concept taken from art theory, referring to the inset–frame structure. A *frame and its inset can be
called a mise-en-abyme structure if the framed element shows points of similarity to the frame. In narrative, one
can speak of mise-en-abyme if an embedded story shares plot elements, structural features or themes with the
main story and thus makes it possible to correlate plot and subplot [8: 156 ] – Мізанабім – термін теорії
мистецтва, що корелює з подвійною рамковою конструкцією зображення одного об’єкта у межах іншого.
Якщо елементи вставної рамкової конструкції співвідносяться або частково співпадають із головною
рамковою конструкцією, частиною якої вони є, утворюється мізанабім – рамка у рамці, історія в історії,
зображення у зображенні. У наративному плані мізанабім пояснює техніку, що уможливлює зображення
вставної оповіді в основну оповідь. Головна і вставна оповіді корелюють на рівні сюжету, композиції,
персонажів і у такий спосіб утворюється магістральний сюжет та додатковий (даткові).
Методи дослідження. У дослідженні послуговуємось методикою поетико-наратологічного аналізу,
спрямованого на виявлення когнітивних механізмів та наративних прийомів, що створюють особливий
наративний текст, адресатом якого є дитина.
Результати й обговорення. Прикладом реалізації наративного прийому мізанабім є казковий
наратив (за жанром казка-повість) англійської письменниці австралійського походження Памели Ліндон
Треверс (справжнє ім’я Памела Ліндон Гофф) ''Мері Поппінс''. Мері Поппінс – чарівна няня, яка
прилетіла за вітром на парасольці і оселилась у родині Бенксів на Вишневій вулиці. Мері Поппінс завжди
має вишуканий вигляд, полюбляє елегантні рукавички та взуття, вміє знайти спільну мову із дітьми та
занурити їх у казковий світ фантазій, пригод, де звірі розмовляють, люди літають, вдихнувши сміховий
газ, а покрутивши компас можна потрапити в одну з частин світу.
У форматі співіснування в єдиній наративній структурі казки головної та вставної рамкової історії
зображено світ персонажів, у якому вони перебувають у межах казкового (фікційного) часу і простору та
світу їх мрій, фантазій та бажань. Історія про Мері Поппінс та сім’ю Бенксів – Містера і Міссіс Бенкс, їх
дітей Джейн, Майкла та близнюків Джона та Барбару, постає головною історією казкового наративу. У
тексті з’являються додаткові історії – вставні історії де персонажі опиняються у казковому світі, що
репрезентовано у художньому тексті як вповні реальний світ, а події, що у ньому відбуваються, автор
зображує як буденні, хоча вони і викликають здивування у Джейн та Майкла.
Головна історія – поява мері Поппінс у будинку Бенксів. Кардинальна зміна життя всієї родини:
щоденні незвичайні пригоди, нові знайомства, веселощі, спілкування.
Приклад 1: (топос у топосі, Лондон і фрагмент світу, відображений у картині). У місці, де
відбуваються події головної історії, тобто на вулиці Лондона, з’являється вставний казковий топос
– намальована на тротуарі картина, у яку потрапляє Мері Поппінс.
Кожний другий четвер тижня Мері Поппінс має вихідний день і вирушає на прогулянку містом.
Одного разу вона зустрічає свого приятеля мечмена (Match Man), який окрім того, що продає сірники,
також пише чудові картини на тротуарі. Після невеличкої бесіди мечмен пропонує Мері Поппінс ''увійти
до картини'' і вже через мить вони опиняються у її середині: ''Mary,'' he said, ''I got an idea! A real idea.
Why don’t we go there – right now – this very day? Both together, into the picture. Eh, Mary?''And still holding
her hands he drew her right out of the street, away from the iron railings and the lamp-posts, into the very
middle of the picture. Pff! There they were, right inside it!'' із чудовим краєвидом How green it was there and
how quiet, and what soft crisp grass under their feet!'' (MP). У середині картини, пройшовши крізь ліс, вони
опинились на сонячній галявині, де їх чекає традиційний чай та пиріг із малиновим джемом, що так
полюбляє Мері Поппінс : ''So, still admiring themselves and each other, they moved on together through the
little wood, till presently they came upon a little open space filled with sunlight. And there on a green table was
Afternoon Tea! A pile of raspberry-jam cakes as high as Mary Poppins’ waist stood in the centre, and beside it
tea was boiling in a big brass urn. Best of all, there were two plates of whelks and two pins to pick them out
with'' (MP).
У наративній ситуації персонажі за мить потрапляють із вулиць Лондона (right out of the street) до
казкового світу, зображеного на картині (into the very middle of the picture), де вони крокують лісом,
насолоджуються чаєм та пирогом так само як би це вони робили у реальному світі. Головна рамкова
подія – зустріч Мері Поппінс та Мечмена, тоді як вставна рамкова подія – подорож у середину картини, у
якій відображено краєвид та святковий стіл, за яким Мері Поппінс п’є чай. Світ у картині виступає
світом фантазії Мері Поппінс та Мечмена, він ніби віддзеркалює їх мрії – побути наодинці у затишному
місті за смачною стравою. Картина, намальована на тротуарі Мечменом, є втіленням його мрії,
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альтернативного світу, у якому він би хотів перебувати. Мечмен не може собі дозволити у реальному
світі запросити Мері Поппінс на чай, а картина, створена їм, дає можливість втілити свої бажання та бути
саме там, де вони обидва прагнули б бути.
У кожному розділі казки зображено пригоди персонажів у казковому світі, в якому існують
незвичайні люди, чарівні тварини, які розмовляють та поводяться як люди. У межах головної рамкової
історії відбувається вкраплення додаткових сюжетів, у яких відображено події з життя другорядних
персонажів.
Приклад 2. Головний персонаж казки – Мері Поппінс – стає наратором вставної історії про
чарівну корову. Чарівна корова одночасно з’являється в епізоді головної історії (пригоди Мері
Поппінс та дітей Бенксів) та є головним персонажем вставної історії, що розповідає Мері Поппінс.
Одного разу діти прокидаються та бачать у вікні корову, що крокує вулицею. Діти, звісно, були
здивовані побачити свійську тварину на вулицях міста і тому попрохали Мері Поппінс пояснити що
відбувається : ''A very extraordinary thing. There’s a cow down in the Lane,'' said Michael, jumping up and
down on the window seat.
''A cow? A real cow – right in the middle of a town? How funny! Mary Poppins,'' said Jane, ''there’s a cow
in the Lane, Michael says.''
''Yes, and it’s walking very slowly, putting its head over every gate and looking round as though it had lost
something.''
Мері Поппінс розповідає Майклу та Джейн її історію, яку вона дізналась від своїє мами, наче казку:
''It was long ago,'' said Mary Poppins, in a brooding story-telling voice. She paused, as though she were
remembering events that happened hundreds of years before that time. Then she went on dreamily, still gazing
into the middle of the room, but without seeing anything.
The Red Cow – that’s the name she went by. And very important and prosperous she was, too (so my Mother
said). She lived in the best field in the whole district – a large one full of buttercups the size of saucers and
dandelions standing up in it like soldiers. Every time she ate the head off one soldier, another grew up in its
place, with a green military coat and a yellow busby (MP).
Одного разу у ночі зірка впала з неба і зачепилась за ріг Рудої корови, яка одразу ж почала
танцювати. Вона танцювала польку, шотландський танець, сама вигадувало собі один за одним танок
(sometimes it was a polka, sometimes a Highland Fling and sometimes a special dance that she made up out of
her own head) і не могла зупинитись ні на хвилину (she found that she could not stop dancing). Руда корова
так стомилась від танців, адже вона не могла ні їсти, ні пити, ні відпочивати. Попросивши поради у
Короля, корова стрибнула через місяць і позбулась зірки, що змушувала її танцювати без зупину. Руда
корова повернулась до свого розміреного життя та водночас почала сумувати за веселими танцями та
радощами. Мати Мері Поппінс порадила корові знайти іншу зірку. Джейн та Майкл підхопили розповідь
Мері Поппінс і припустили, що корова опинилась на вишневій вулиці саме тому, що шукає нову зірку
(''And that, I suppose, is why she was walking down Cherry Tree Lane,'' Jane prompted gently.).
Розповідь про дивні пригоди Рудої корови корелює за сюжетом із жанром усної народної творчості
небилиці, в основі якої пригоди, що неможливі у реальному житті. Небилиці є популярним жанром
творів для дітей і поєднують у собі елементи каламбуру та іронічної історії.
У наративній ситуації наративний прийом мізанабім уможливлює створення ефекту дзеркальної
реальності, подвійного зображення, історії в історії. Вставна рамкова розповідь про незвичайну руду
корову, що жила багато років тому, але ще й досі крокує вулицями у пошуках нової небесної зірки,
віддзеркалює уявну історію, що існує у фантазії Мері Поппінс. Проте ця історія одночасно виходить за
межі фантазії, змиваючи кордони у часі та просторі, а її героїня пронизує простір і з’являється у
реальному житті Джейн та Майкла. Історія про корову, закарбована у межах історії життя Мері Поппінс
та малих Бенксів, є одночасно автономною та вміщує елементи головної рамкової історії, що
проявляється на персонажному рівні. Руда корова з’являється у головній та вставній рамковій історії.
Висновки і напрями подальших досліджень. У художньому тексті мізанабім, як наративний
прийом, дозволяє створити дзеркальну оповідь, під якою розуміємо існування магістральної та
додаткової (додаткових) історій у межах одного казкового наративу. Казковий сюжет казки-повісті ''Мері
Поппінс'' – це пригоди чарівної няні та дітей Бенксів, із якими трапляються незвичайні пригоди.
Мізанабім, як наративний прийом, дозволяє наратору зобразити звичайний світ із незвичайними
персонажами (Лондон та Вишнева вулиця – реальний топос, чарівна няня, що прилетіла на парасольці –
чарівний персонаж із надможливостями); чарівний топос із звичайними персонажами (казковий світ
картини постає казковим топосом, створеним мізанабім, у який потрапляють Мечмен та Мері Поппінс);
переміщення персонажів із казкового топосу у реальний (історія про чарівну корову). Перспективним
убачається вивчення лінгвокогнітивної специфіки наративного прийому мізанабім у казкових наративах
англійських, американських та австралійських авторів.
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Цапив А. О. Зеркальное повествование via нарративный прием мизанабим (mise en abyme).
Статья посвящена изучению нарративного приема мизанабим, применение которого позволяет создать
эффект зеркальной повествовательной реальности в художественном тексте. Термин мизанабим
появился в середине XIX столетия и обозначал особую технику сюжетно-композиционного построения
художественного текста. Мизанабим, как нарративный прием, создает двойную зеркальную
реальность ''текст в тексте'', ''историю в истории'', ''событие в событии''. Магистральная история,
которая является основой сюжета, содержит в себе несколько вставных историй, которые также
имеют семантическую целостность и композиционную завершенность.
Ключевые слова: мизанабим, нарративный прием, нарративная структура, сказочный нарратив,
нарратор, зеркальное повествование.
Tsapiv A. O. Mirror Storytelling in Fairy Narratives Via Narrative Method Mise-En-Abyme.
Mise en abyme as a term was firstly used by a French writer Andre Gide in 1893. This term was used to explain
the nature of self-reflexivity in modern fiction. The term Mise en abyme refers to both visual arts and
postmodernism literature. In literary texts for children Mise en abyme as a narrative method enables to create
an insect-frame narrative structure of a fairy narrative. It creates a special way of construing the story-telling ''a
story within a story'' – one story is the major and another story (stories) is an embedded. These two stories share
characters, plot elements. In such a way appears interrelation between the plot and subplots of fairy narratives.
Case study of the research is a fairy tale ''Mary Poppins'', written by an English writer Pamela Travers. A
special narrative structure of the fairy tale is created via Mise en abyme. It is claimed that the major story of the
fairy tale – the adventures of extraordinary Mary Poppins, Jane and Michael. There are two embedded stories –
a story about special walk of Mary Poppins and a Matchman inside a pavement picture and a story about the
dancing cow. The narrator of an embedded story differs from the narrator of the major story. The main
character of the major story Mary Poppins becomes the narrator of the embedded story about the magic cow.
Three stories within the fairy text coexist and create a fairy text world furnished with anthropomorphic and
animalistic characters who become narrative units of the whole text narrative mirror structure.
Key words: mise en abyme, narrative method, narrative structure, fairy narrative, narrator, mirror story telling.
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ОЦІНКА ЯК ЗАСІБ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ МАРКОВАНОСТІ АНГЛОМОВНОГО
ДИСКУРСУ ЗМІ
Статтю присвячено вивченню лінгвокультурологічної маркованості англомовного дискурсу ЗМІ,
зокрема засобам вираження оцінки в дискурсі на основі особливостей семантики і функціонування
мовних одиниць.
З’ясовано, що в сучасному інформаційному просторі оцінна семантика і оцінна функція поступово
підпорядковують собі мовленнєві процеси, спрямовані на розвиток нових екстралінгвістичних
тенденцій.
Ключові слова: лінгвокультурологія, оцінка, семантика, дискурс ЗМІ.
Постановка проблеми. Останнім часом прикладні дослідження в галузі мовного впливу в сфері
масової комунікації набувають особливої актуальності (Ф. С. Бацевич, Т. Г. Добросклонська,
К. Серажим, О. А. Стишов та ін.). Основна мета такого роду досліджень безпосередньо пов'язана з
практичною необхідністю підвищення ефективності комунікації, оптимізації взаємодії у процесі
спілкування. Масова комунікація характеризується особливими умовами, оскільки аудиторія ЗМІ
величезна і неоднорідна за своїм складом.
Перед дослідниками виникають практичні завдання підвищення ефективності мовного впливу через
ЗМІ, що скеровує і визначає діяльність як цілих соціальних груп, так і окремих індивідів У зв'язку з цим
в науці виник особливий інтерес до вивчення засобів впливу преси на громадську думку, серед яких
оцінність визнається одним з найпоширеніших і дієвих.
Аналіз основних досліджень та публікацій. Слід зазначити, що саме дискурсивний підхід до
дослідження медіа комунікації є найбільш плідним, оскільки в цьому ракурсі відбувається осмислення
важливого аспекту зазначеної області функціонування мови – специфіки концептуалізації світу, яка
породжує широкий спектр форм мовного впливу. Дискурс відтворює культурні схеми, соціальні
інститути, системи цінностей соціуму [1 : 41]. На думку багатьох дослідників, провідними рисами мови
ЗМІ є інформативність, оперативність, зверненість до масового читача, аргументованість, аналітичність,
експресивність, оцінність тощо (М. Н. Володіна, Г. Я. Солганік, О. А. Стишов, С. В. Шарафутдінова та
ін.). У тематиці висвітлюваних матеріалів відбивається культурна специфіка, яка з одного боку
обумовлена соціальними факторами, а з іншого боку, зазнає впливу культурних традицій [2: 6].
Актуальність дослідження обумовлена особливою увагою лінгвістів до аксіологічної проблематики і
недостатньою вивченістю засобів вираження оцінки в дискурсі ЗМІ, що ілюструє загальну тенденцію до
аксіологізації свідомості й мови.
Формулювання мети статті. Мета статті – проаналізувати лінгвокультурологічну маркованість
англомовного дискурсу ЗМІ, зокрема засоби вираження оцінки в дискурсі на основі особливостей
семантики і функціонування мовних одиниць. Об'єктом дослідження є засоби вираження оцінки в
англомовному дискурсі ЗМІ. Предмет дослідження – лінгвокультурна складова реалізації оцінки
мовними засобами в їхній взаємодії, й багатоаспектність її прояву в мові ЗМІ. Матеріалом дослідження є
публікації різної тематичної спрямованості англомовних засобів масової інформації (друковані газети та
журнали), пріоритет при аналізі віддавався якісній публіцистиці останніх десятиліть.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У лінгвістиці
кінця XX – початку ХХІ ст. мова сприймається як специфічний спосіб існування культури, фактор
формування культурних кодів, в рамках яких особливе значення мають аксіологічні концепти.
Розгляд мовних явищ в цьому аспекті сприяє формуванню лінгвокультурологічного образу
суспільства загалом, а мовна особистість є "дзеркалом", що відображає навколишню дійсність. На думку
О. О. Селіванової, людина сьогодні стає центральною постаттю мови, і в якості мовця, і як головна
дійова особа світу, про який вона говорить [3: 278].
В сучасних умовах особливого значення набуває дискурсивний підхід. Це багато в чому пояснюється
тим фактом, що за своєю природою теорія дискурсу об'єднує різні гуманітарні науки, завдяки чому в її
рамках вирішуються багато проблем, що виникають у сучасній комунікації. Дискурсивний підхід в
дослідженнях дозволяє розглядати зв'язок між мовним спілкуванням, людиною, культурою і
суспільством, а також створювати нові можливості в дослідженні комунікативних процесів [4].
© Чаюк Т. А., 2019
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Сучасна лінгвістика звертається до мовного матеріалу як до частини певного дискурсу. В цьому
випадку тексти, що функціонують в ЗМІ, не є винятком, оскільки становлять дискурс мас медіа, або
медіадискурс, зі своїми правилами мовної поведінки та інтертекстуальними зв'язками. В рамках
здійснюваного нами дослідження особливо важливо відзначити, що в сучасному інформаційному
просторі оцінна функція підпорядковує собі поступово все мовні процеси, спрямовані на розвиток нових
тенденцій в мовних процесах.
Інтерпретуючи масову комунікацію з позицій дискурсивного підходу, зазначимо, що дискурс в умовах
масової комунікації об'єднаний прагненням впливати на реципієнта, підготувати його до адекватної
соціокультурної взаємодії. Сучасні типології дискурсу виділяють дискурс ЗМІ в якості самостійного типу
дискурсу [1; 5]. Даний факт обумовлений соціальною значимістю тієї комунікативної сфери, яку репрезентує цей
тип дискурсу : по-перше, інформування масового адресата про суспільно значущих проблемах і події; по-друге,
формування соціальної оцінки цих проблем і подій, тому в дискурсі ЗМІ ключовими функціями є інформативна і
функція впливу.
З огляду на вищесказане, в даному дослідженні сутність дискурсу ЗМІ доцільно визначити не лише через
зміст медіа інформації в ЗМІ, але через її цілісно-сформовану конотативну спрямованість, яку вона набуває при
передачі і сприйнятті медіа повідомлення. Тексти засобів масової інформації є дискурсивними утвореннями,
адже вони завжди динамічні і сучасні, сприймаються учасниками комунікації в контексті актуальних
подій. Медіатекст, як відомо, являє собою увесь спектра функціональних стилів мови, в ньому функція
повідомлення реалізується тією ж мірою, що і функція впливу, для чого використовується весь набір
мовних засобів. Відтак матеріали засобів масової інформації особливо цікаві з точки зору як загальних
способів їх організації, так і більш специфічних особливостей, характерних для певних видань. З огляду
на це важливо вивчати своєрідність текстів ЗМІ, їх співвідношення з текстами інших стилів, оскільки до
останнього часу вчені не надавали цьому регістру особливого статусу [6: 55].
Отже, під дискурсом ЗМІ ми розуміємо тип дискурсу, який являє собою сукупність мовленнєвих
утворень, об'єднаних семантичними, комунікативними, функціонально-цільовими та іншими зв’язками,
передовсім, прагненням продуцента впливати на реципієнта (широку аудиторію) за рахунок подання
йому в тій чи іншій формі предмета мовлення – значущої для соціуму події.
Слід особливо підкреслити, що в сучасному розумінні дискурсу важливим є виділення його ціннісних
ознак. Так, В. І. Карасик стверджує, що "найважливішою характеристикою дискурсу, як феномена
культури, є його ціннісні ознаки, … функціональною характеристикою мови є його місце в
культурі" [5: 227].
Багатоаспектний характер категорії оцінки довгий час знаходиться в сфері уваги вчених-лінгвістів
(Н. Д. Арутюнова, В. В. Виноградов, Г. А. Золотова, Т. В. Маркелова, Г. І. Приходько, В. М. Телія,
В. І. Шаховський та ін.), і спектр її численних і різноманітних мовних засобів до сих пір привертає увагу
науковців. Специфіка оцінної функції зумовлена стратегією мовленнєвого впливу на адресата, і
формування суспільно-політичної думки є актуальним полем для дослідження сучасної мовної ситуації в
дискурсі ЗМІ. Як зазначає Г. І. Приходько, "оцінка знаходить найбільш повне вираження в контексті …
вибір контекстуальних засобів експліцитної та імпліцитної форми актуалізації оцінки зумовлюється не
тільки структурою висловлювання або соціально-психологічними чинниками, але, а й його
комунікативними цілями" [7: 8].
Для нашого дослідження особливу значущість має ментальне поле мовної особистості продуцента
медіатексту, мовна свідомість і самосвідомість якого вирізняються антропологічністю, соціальним
набором лексико-фразеологічних домінант, які дають уявлення про ціннісну картину світу соціуму.
Невід'ємні характерні ознаки людини – мислення, мова і культура обумовлюють наявність системи
аксіологічних опозицій, що виражають не тільки ціннісне ставлення, а й наявність комунікативної
перспективи – "схвалення / несхвалення", асоціативного контексту, іронічної інтенції та її емоційних
забарвлень. Наприклад:
"It looks like the "chicken-hawks" are at it again. Those people were too chicken to go to war (or even serve
in the military) and now they are middle-aged hawks looking for an opportunity to send others to kill and be
killed" (Sacramento Bee, March 31, 2002) – словосполучення "chicken-hawk" забарвлене негативно,
оскільки виражає зневагу до людей, які підтримують ведення війни, хоча свого часу ухилялися від
виконання військового обов'язку.
У наведених прикладах контамінована лексична одиниця churnalism репрезентує негативну оцінку
продуцента, яка актуалізується за допомогою асоціативного контексту "churn out" (штампувати; розм.
"ліпити"), "to churn out bogus stories" "фабрикувати інформаційні вкиди", що вказує на недоброякісну і
недоброчесну роботу деяких журналістів.
Оцінку можна назвати онтологічною властивістю мовної особистості (автора публіцистичного тексту
в дискурсі ЗМІ). Дана категорія протягом багатьох століть продовжує привертати до себе увагу як
філософів, так і лінгвістів: Ю. Д. Апресяна, Н. Д. Арутюнової, Т. В. Маркелової, В. М. Телії,
В. І. Шаховського та ін. Оцінне уявлення про навколишній світ трактується як таке, що ставить в центр
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концептуальної картини світу суб'єктивне ставлення мовця до дійсності. Суб'єктивне ціннісне ставлення
мовця спирається на об'єктивні властивості оцінюваного і виражається об'єктивними мовними засобами.
Лексична сфера, взаємодіючи з синтаксичною, відображає різні цілі оцінювання в комунікативних
актах: схвалення – похвала – захоплення / несхвалення – осуд – обурення; області оцінювання
(предметну, особисту, подієву, фактичну тощо), об'єкти оцінки, форми оцінювання.
Дискурс ЗМІ, будучи предметом інтересу лінгвокультурології, являє собою зріз мовного і
культурного стану суспільства. Медіатексти насичені культуро значущою інформацією, вони
відображають особливості національних мов та культур. Вочевидь, виявлення та студіювання культуро
значущих компонентів медіа мовлення виявляється сьогодні одним із найважливіших дослідницьких
завдань.
Аналіз безпосередньо мовної складової медіадискурсу дає змогу скласти уявлення про
функціонування мови на сучасному етапі її розвитку: простежити за утворенням нових одиниць.
Лінгвокультурна специфіка реалізується в семантиці, синтактиці, прагматиці мовних знаків, які
наповнюють текст, що в сукупності становить культурологічну маркованість медіадискурсу [8: 264]. У
розширенні функціонально-семантичного поля оцінки в англійській мові беруть участь як імпліцитні, так
і експліцитні складові цієї категорії, яка об'єднує суб'єктивне і об'єктивне в мові та мовленні [9].
При цьому лінгвістичну основу категорії культуроспецифічності складають лексичні одиниці на
позначення реалій і артефактів, які мають культурно-специфічні конотації, слова із стійкими
асоціативними зв'язками. Загалом ця категорія представлена сукупністю одиниць культурологічного
контексту, що відносяться до денотативного, конотативного, асоціативного і метафоричного рівнів:
• неологізація, евфемізація, загальна колоквіалізація.
Baby-lag (n.) – величезна втома і дезорієнтація внаслідок позбавлення сну, пов'язаного з вихованням
дитини:
New parents who by mistake put socks in a fridge and milk in a washing machine are not going crazy…they
are suffering from "babylag" (The Daily Mail, September 14, 2012).
Procaffinating (затримка або відкладання чогось до тих пір, поки не буде випито одну або більше
чашок кави; пити каву повільно як тактика відтягування роботи): Procaffinating is a perfect word that
describes me on this lazy day as I am blissfully sipping cup after cup of coffee and procrastinating all work;
cleaning the house, laundry and giving the dog a bath (Susan Golis, "Helplessly Procaffinating with Starbucks
Coffee", Bubblews, June 1, 2014).
• оцінна метафора є засобом вираження прихованої оцінності. Їх основне призначення донести
до одержувача інформації яскравий, що запам'ятовується образ і з його допомогою створити
ціннісне (позитивне чи негативне) ставлення, громадську думку. Іншими словами, оцінні
метафори змушують читача сприймати інформацію під тим кутом зору, який потрібен автору.
Parasite building / structures (n.) – невелика споруда, яка була додана до існуючої, більшої будівлі,
особливо коли стилі двох структур помітно відрізняються.
Small-scale densification: Alternatives such as tiny laneway houses and "parasite" buildings are popping up
in lieu of big-box condos (Tamsin McMahon, "The (literal) rise of the anti-condo", Maclean’s (Canada), July 9,
2014).
• мовна гра – навмисне порушення мовної норми, яке має на меті утворення нестереотипних
мовних форм і структур, що володіють експресивним значенням [10: 208]:
Nana technology (n.) – новітні технології, зокрема пристрої на основі мікрочіпів, призначені для
підвищення якості життя людей похилого віку:
"Nana technology" is both a play on the common nickname for grandmothers and on nano technology, which
represents everything it is not. Nano technology is about making everything ever smaller, while Nana
technology is about making small technology bigger and giving seniors the tools to keep them safe and be more
mentally alert (Frank Jossi, "Technology Nana will love", Star Tribune, January 31, 2012).
Як можемо бачити, оцінна семантика, заснована на кореляції загальної і мовної ситуації, демонструє,
як оцінна функція підпорядковує собі поступово все мовні процеси, спрямовані на розвиток нових
тенденцій в мовних процесах (описаних з різних, переважно лінгвокультурологічних позицій у
мовознавчій літературі).
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Функціонально-семантичне поле
оцінки реалізує ціннісне ставлення адресанта й спрямовує оцінне сприйняття адресата (слухача-читача)
на основі вибору мовних засобів з метою посилення ефекту впливу комунікації в текстах ЗМІ.
Сьогодні можна говорити про процес формування в сучасних ЗМІ високого ступеню оцінності;
тенденцію до підвищеної експресивності, зниження публічного мовлення, його агресивність, що
знаходить відображення в оціночній функції.
Дискурс сучасних англомовних ЗМІ відображає соціальні, політичні, культурні реалії,
характеризується специфічним вектором розвитку, який можна позначити як ціннісне ставлення до
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всього, що відбувається. Перспективою дослідження може буті вивчення варіативності засобів
вираження оцінки в залежності від багатокомпонентності оцінного значення.
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Чаюк Т. А. Оценка как средство лингвокультурологической маркированности англоязычного
дискурса СМИ.
Статья посвящена изучению лингвокультурологической маркированности англоязычного дискурса
СМИ, в частности средствам выражения оценки в дискурсе на основе особенностей семантики и
функционирования языковых единиц.
Установлено, что в современном информационном пространстве оценочная семантика и оценочная
функция постепенно подчиняют себе языковые процессы, направленные на развитие новых
экстралингвистических тенденций.
Ключевые слова: лингвокультурология, оценка, семантика, дискурс СМИ.
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Chayuk T. A. Evaluation as a Means of Linguistic Cultural Markedness of the English-Language Media
Discourse.
The article deals with the study of linguoculturological markedness of the English-language discourse of the
media, in particular the means of expressing evaluation in discourse based on the characteristics of the
semantics and functioning of linguistic units. The aim of the article is to highlight the linguistic and cultural
markedness of the English language media discourse, in particular the means of expressing the evaluation in the
discourse on the basis of the peculiarities of semantics and the functioning of the linguistic units. The object of
the research is the means of expressing evaluation in the English-language media discourse. The subject of
research is the linguistic and cultural component of the language means evaluation, and the multidimensional
nature of its manifestation in the language of the media. In the current study the essence of media discourse is
determined not only through the content of media information in the media, but taking into account its conotative
orientation, which it acquires in the process of conveying and perception of media messages. The texts of mass
media are discursive formations, because they are always dynamic and up-to-date, perceived by the participants
of communication in the context of actual events. It has been established that in the modern information space
the evaluation semantics and the evaluation function gradually subordinate to themselves linguistic tendencies
aimed at the development of new trends in linguistic processes.
Key words: cultural linguistics, evaluation, semantics, media discourse.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНИХ
ІННОВАЦІЙ, ЩО ВИРАЖАЮТЬ ПОНЯТТЯ "GENERATION" В СУЧАСНОМУ
АНГЛОМОВНОМУ МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ
Стаття присвячена аналізу будови, значення та функціональних характеристик лексичних одиниць, що
вживаються в медійному дискурсі на позначення понять, пов'язаних із належністю людей до різних
демографічних поколінь сучасного англомовного суспільства. Фактичною базою слугують сучасні
лексикографічні джерела та фрагменти медійного дискурсу з он-лайн версій англомовних газет та
журналів. Вираження поняття "generation" лексичними засобами актуалізують репрезентації таких
референтів, як: люди за віковою, груповою належністю, статусом, за певною характерною ознакою,
групи однодумців тощо.
Ключові слова: нові лексеми, соціально-демографічні групи, медійний дискурс.
Постановка проблеми. Дослідження лексичних інновацій, що репрезентують різні демографічні
покоління, проводиться на аналізі структури, семантики та функціонування мовних одиниць в сучасному
англомовному медійному дискурсі. Виявлення прагматичної значущості нових слів, які
використовуються на позначення людей певного віку, ґрунтується на визначенні мети використання цієї
групи лексики в англомовному медійному дискурсі. Вивчення функціональних особливостей вживання
лексичних одиниць на позначення характерних ознак відповідної соціально-демографічної групи та
факторів, що формують соціальну сферу сучасності, дозволяє отримати більш доступне та інформативне
уявлення про одиниці мови як засіб вираження та передачі найповнішої інформації. Актуальність
обраної теми передбачає аналіз мовних феноменів, що корелюються "людським фактором", оскільки є
складовою об'єктивації феноменів дійсності.
Формулювання мети і завдань статті. Мета статті полягає у дослідженні формальної, семантичної
структури лексичних одиниць, що виражають поняття належності до різних демографічних поколінь в
англомовному суспільстві; особливостей функціонування цих новотворів у сучасному англомовному
медійному дискурсі. Для досягнення поставленої мети дослідження висуваються такі завдання: 1) відбір
лексичного матеріалу з сучасного англомовного медійного дискурсу; 2) аналіз структури та значень
виокремлених лексем; 3) виявлення функціональної значущості аналізованих лексичних одиниць.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Творення лексичних інновацій є втіленням у мовній
практиці розвитку лексичного складу мови з одного боку, а з іншого – функції класифікаційнопізнавальної діяльності людини [1: 3]. Нова лексична одиниця виступає як результат узагальненорозумової діяльності людини [2: 7]. У результаті актуалізації функціональних можливостей одиниць
мови, при незмінності своєї форми, з'являються нові, нетипові для них раніше категоріальні, синтаксичні
та прагматичні характеристики [3: 7]. Інноваційні процеси у лексиці досліджувались у вітчизняному
мовознавстві як на матеріалі лексикографічних джерел англійської, української та російської мов
(В. А. Голець, О. А. Стишов, Л. В. Васильєва, І. П. Гусак, А. О. Худолій), так і в різновидах дискурсу
(Н. І. Андрейчук, І. С. Короленко, Л. В. Рацибурська, Л. В. Солощук, Ю. О. Шевлякова).
Виклад основного матеріалу. Комунікативний ресурс трансформованих мовних одиниць
розвивається за рахунок двох абсолютно протилежних, об’єктивних та взаємопов’язаних тенденцій –
інтеграції та диференціації одиниць мовної системи, які спричиняють процес функціонування лексики,
що, власне, й призводить до появи мовних одиниць [4: 7].
Процеси, що стосуються інтеграції (виокремлення спільних ознак, функцій) елементів мовної системи
у вигляді лексичних одиниць, з одного боку, та поділу (диференціації) лексичних одиниць на окремі
елементи, з іншого, є підґрунтям функціонування лексики, та можливістю активного використання в
актах подальшої деривації. Реструктуровані номінативні знаки лексичного рівня розглядаються як
особливий прошарок між лексичним та морфологічним рівнями. Водночас сам процес реструктуризації
© Чумак Л. М., Сніховська І. Е., 2019
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лексичних одиниць призводить до реформування, удосконалення та комбінування засобів та способів
творення лексичних інновацій.
Такий прояв дуалізму елементів сучасної англійської мови спостерігається, з одного боку, у загальній
тенденції до економії мовної енергії, прагненні мовців до раціоналізації, прагматизму, що веде до
спрощення структури лексичних одиниць. А з іншого боку є всі підстави говорити про розвиток мовних
ресурсів шляхом актуалізації різних способів перетворення структури (інтеграції, диференціації,
трансформації, транспозиції, модифікації, перекатегоризації, аналогії) вже існуючих у мові одиниць
номінації.
У плані дослідження структури та семантичного наповнення лексичних одиниць, що позначають
розподіл сучасного англомовного населення за віком, було обрано лексеми, що виражають та
співвідносяться з поняттям "generation". Лексико-семантичний аналіз виокремлених лексем проведено на
матеріалі англомовних лексикографічних джерел. Лінгвопрагматичний аналіз вживання досліджуваних
лексичних інновацій здійснено на матеріалі сучасного англомовного медійного дискурсу з on-line версій
газет і журналів.
Відбір лексичних одиниць, що використовуються для вираження поняття "generation" було здійснено
методом суцільної вибірки із сучасних англомовних текстових фрагментів медійного дискурсу. Вибір
саме таких текстових фрагментів в онлайн-версіях як матеріалу дослідження пояснюється насиченістю
мови сучасних англомовних медіатекстів новими лексичними інноваціями, які позначають різні події у
житті сучасної людини. Вивчення лексичних інновацій у медійному дискурсі, що ґрунтується на
тематичному підході, дає змогу простежити, як нові слова у медіатекстах групуються за відповідною
тематикою, фокусуючи увагу читача на найважливіших у той чи інший момент суспільно-громадських
темах [5: 75].
У цьому зв'язку в якості ключового текстового фрагмента із сучасного англомовного медійного
дискурсу було обрано повідомлення, у яких поняття "generation" виступає як найбільш узагальнююче за
своєю семантикою – "a group of individuals, most of whom are the same approximate age, having similar
ideas, problems, attitudes, etc." [6]: Americans like to give names to generations. We call those who lived
through World War II, the ''Greatest Generation''; those who came of age reading the beatnik poets of the 1950s,
the ''Beat Generation''; those for whom the reckless investors in the 1970s were role models, the ''Me
Generation''; and those who grew up disaffected and cynical at the end of the 20th Century, ''Generation X.''
[www.voanews.com].
Лексичні одиниці Greatest Generation, Beat Generation, Me Generation, Generation X, що
супроводжуються у аналізованому фрагменті хронологічними датами (World War II, the 1950s, the 1970s,
the 20th Century) є складовими позначення поняття "generation", що унаочнює динамічний розвиток та
ритм зміни поколінь. При цьому автор медіатекстового фрагменту деталізує кожну соціальнодемографічну групу шляхом вживання як препозитивних, так і постпозитивних означень (those who lived
through; those who came of age reading the beatnik poets; those for whom the reckless investors … were role
models; those who grew up disaffected and cynical).
Прийом деталізації інформації про явища дійсності за допомогою акцентування кількісних, вікових
властивостей учасників подій репрезентує і лексична інновація Millennials: While 45 percent of Baby
Boomers (ages 49-67) say they worry "often" about privacy, younger generations (Millennials, ages 18-30) are
more likely to include the Web in their definition of privacy and have taken proactive steps to protect themselves,
such as creating content to improve Google search results or using multiple email addresses. (PR Newswire,
April 23, 2013). Аналізована лексема Millennials, словникова дефініція якої визначається як "born in the
1890s, 1990s, or early 2000s" [7], демонструє градацію віку дітей покоління "бебі-буму" на часовій шкалі з
чіткою віковою протяжністю. При цьому в аналізованому повідомленні за допомогою мовних зворотів
more likely та such as актуалізуються кваліфікативні ознаки учасників двох вікових груп.
Лексема Millennials є випадком утворення нових лексичних одиниць, пов'язаних із дією механізму
компресії, що супроводжується усіченням синтаксичного компонента та представленого моделлю,
утвореною в результаті еліпса іменника-ядра, або елімінації ядра, при якому модифікатор синтезує
власне значення зі значенням ядра. Основною передумовою творення субстантиванта є семантичний
зв’язок прикметника з цілим вихідним словосполученням [5: 128].
Іншим випадком позначення демографічного покоління, вживаному в англомовному медійному
дискурсі, є лексема Xennials, утворена внаслідок поєднання другого компонента ініціального скорочення
Generation X та еліптизованої інновації Millennials. Американська компанія, видавець довідників і
лексичних словників Merriam-Webster у 2017 році виокремила інновацію Xennials у розділі "Words We're
Watching". Укладачі словника зазначили, що ця лексема вперше була використана письменницею Сарою
Станкорб у журналі "GOOD" у вересні 2014 року при позначенні певної групи людей як окремого
покоління (народжених у період кінця 1970-х та початку 1980-х), життя яких відзначається відчуттям їх
перебування у середині двох епох: Between Generation X and the Millennials, there’s a group of people
currently in their late 20s and early 30s who don’t identify with either label. We call them the Xennials – a
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micro-generation that serves as a bridge between the disaffection of Gen X and the blithe optimism of
Millennials. (GOOD Mаgazine, September 25, 2014).
Залучення зазначеної лексеми у медійні повідомлення виявляє апеляцію до потреб у належності, як
прояву стратегії апеляції до потреб, що виражає входження людей до різних соціальних утворень – сім’ї,
клану, групи, колективу, суспільного класу тощо [8: 87]: Xennials aren't especially pessimistic, but they
aren't as optimistic and confident as Millennials tend to be. A 2016 report found that Millennials were more
optimistic about the future than previous generations of young people. (Business Insider, April 25, 2018).
Належність до групи демографічного покоління ксенніалів активізується позначенням категоріальних
ознак іменника (Xennials), що репрезентує характеристики аналізованого референта шляхом
використання описових означень (especially pessimistic, optimistic, confident), та який співвідноситься з
іншою демографічною спільнотою (Millennials).
Уживання лексичної одиниці Xennials у медійному дискурсі також обумовлено потребою позначення
аспектів нових явищ, пов'язаних із життям представників цього покоління, що відповідають базовим
потребам їх існування. Так, дослідники-журналісти зазначають, що саме покоління ксенніалів найбільше
зазнало спаду ділової активності у період Світової фінансово-економічної кризи (2007–2008 рр.) через
заборгованість по виплаті студентських кредитів, втратою робочих місць: Interestingly, some research
suggests that xennials may have been hit hardest by the recession because of a combination of student-loan debt, job
losses, and other factors (Business Insider, April 25, 2018).
У наступному медійному повідомленні використання лексичної одиниці Xennials пов'язується з
позначенням учасників подій та їхньої діяльності, що актуалізують тактику апеляції до суспільної та
національної безпеки: Another shared experienced of Xennials is their entry into the workforce not long before
the market crash of 2008. When younger millennials began to graduate after the recession took hold, they found
a blighted jobs cape. Gen Xers, who were established in their careers, lost livelihoods from layoffs, stock dives
and mortgage foreclosures. But Xennials were still new in the workforce, and were secure in low-paying jobs
that survived cuts and turned into careers. They hadn’t had time to invest, and had little to lose. (Star Tribune,
December 2, 2017).
Суспільна безпека у аналізованому повідомленні відображена позначенням складного соціального
явища, у якому реалізуються суспільні цінності (established in their careers), інтереси (low-paying jobs that
survived cuts and turned into careers), потреби (entry into the workforce) "ксенніалів" у порівнянні з
"мілленіалами". Контрастування між двома поколіннями (millennials, Xennials) виявляється у вказівці на
їх несхожість шляхом деталізації джерела та цілі протидії, яка сигналізує про боротьбу різних суспільних
груп [9: 278] (millennials began to graduate after the recession took hold, they found a blighted jobs cape. But
Xennials were still new in the workforce). Апеляція до суспільної безпеки у вищеподаному повідомленні
розглядається як складова національної безпеки, що, у свою чергу, реалізується у шляхом вживання
словосполучення the market crash of 2008, яке узагальнює загрозу безпеки розвитку суспільства.
Фінансова криза 2008 року в США розглядається на рівні національної проблеми, яка у медійному
повідомленні передається лексемою recession та відображає створення перешкод потребам як
індивідуумів, так і суспільства загалом.
Реалізацією позначення потреби в належності до суспільно-демографічної групи демонструє також і
лексична інновація Sandwich Generation – "the group of people who have old parents as well as young
children, so they have to take care both of their parents and of their children" [7]. Люди віком від 40 до 50
років репрезентують покоління, яке надає підтримку, у тому числі й фінансову, як своїм літнього віку
батькам, так і дітям на утриманні: As America’s population grows older, so do the demands on workers with
aging parents. Children of baby boomers are now in their 30s, 40s and 50s, their prime earning years. They may
have gained leadership positions in their workplaces. And, they may be part of what the CDC calls the
Sandwich Generation, those who are simultaneousously caring for an elderly parent and their own children
under age 18. (Forbes, January 24, 2019). За повідомленням американського видавця довідників та
лексичних словників Мерріам-Вебстер у 2006 році ця лексична одиниця офіційно ввійшла до лексичного
складу сучасної англійської мови.
У сучасному англомовному медійному дискурсі на позначення людей за віковою належністю
функціонує й новотвір snowflakes (snowflake generation) – "an insulting way of referring to someone who is
considered by some people to be too easily upset and offended" [10], утворення якого подібно до лексеми
Millennials, пов'язується з результатом еліпсу ядра. Про активність використання в англомовному
медійному дискурсі лексеми snowflake, що позначає покоління, період дорослішання якого припало на
початок ХХІ століття, свідчить номінація "слово року" за версією газети "Financial Times" та його
включення в десятку слів 2016 року словником Коллінза. У подальшому ця лексична інновація стала
настільки часто вживаною, що у січні 2018 року її було додано до одного з найвідоміших академічних
словників англійської мови – Oxford English Dictionary.
Випадок використання лексичної одиниці snowflakes у наступному повідомленні вживається як
демонстрація ознаки "видової деталізації, що позначає належність учасників до певних груп людей"
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[9: 268]: Until then, I’d bought into the current myth that today’s younger people were somehow degenerating into
‘snowflakes’ – that they’re a hopeless lot, popularly defined as selfie-obsessed, social media junkies, all vain,
spoiled, no gumption, no get-up-and-go, melting at the first sign of difficulty (The Daily Mail, March 18, 2019).
Репрезентація контекстуальної ситуації після введення аналізованої лексеми snowflakes відбиває
належність індивідуумів до зазначеної соціальної групи, яку автор супроводжує негативно оцінним
дієсловом degenerate зі значенням "to become worse in quality" [7].
В аналізованому повідомленні позначення учасників подій активується номінативними одиницями,
що іменують ознаки суспільної належності до "покоління сніжинок", зокрема: надмірна переконаність у
власній унікальності (selfie-obsessed), добра обізнаність та використання у повсякденному житті
різноманітних мультимедійних пристроїв (social media junkies), та все ж, у випадках неспівпадіння
особистих сподівань і реальності, виявляється зниження самоконтролю, нездатність добре й швидко
приймати рішення (all vain, spoiled, no gumption, no get-up-and-go, melting at the first sign of difficulty).
Характерною ознакою реалізації тактики інформування є також і застосування послідовних
ланцюжкових визначень. Наприклад, у наступному фрагменті медійного дискурсу інформацію про
молоде покоління сучасності подано через прийом порівняння: Some people call these Internet do-ityourselfers Generation C, for the creative content they put on the Net. Or citizen media, meaning they’re
average people offering their work to the world. Another name is Generation E for entitled, because these folks
feel they have just as much right as established writers or musicians or filmmakers to be heard. (Federal
Information & News Dispatch (Washington, D.C.), May 19, 2004).
В аналізованому уривку порівнюються дві номінативні одиниці – Generation C та Generation Е:
прийменник for і наступне за ним слово та словосполучення виконують функцію постпозитивного
означення (Generation C for the creative content, Generation E for entitled). Підрядний сполучник because
вказує на причину зв’язку між суб’єктом та ситуацією (these folks feel they have just as much right as
established writers or musicians or filmmakers to be heard).
Словниковий та етимологічний аналіз лексеми "Generation C" визначає цю демографічну групу як
"the people who create and publish material such as blogs, podcasts, videos, etc, on the internet" [10], а саме
ініціальне скорочення С – є еквівалентною заміною початкової літери слова "content". Дефініцію лексеми
Generation Е виявляємо у фрагменті медійного повідомлення, опублікованого в одній із найвпливовіших
газет світу – "The New York Times": I can’t keep track of what young people are being called these days after
a string of ''Generation [ ]'' labels. But my vote would be Generation E, for energy and the environment, if
initiatives at a host of schools around the United States are any indication. (The New York Times, July 27,
2008).
Нещодавно в англомовному медійному дискурсі з'явились та почали активно функціонувати ще
декілька нових лексичних одиниць на позначення наймолодшого демографічного покоління, зокрема
лексема: Generation Z – "покоління Z", або "джензери" від словосполучення Gen Z та відповідний
синонімічний ряд, що в повній мірі позначає аналізоване поняття: Post-Millennials, Generation M (GenM,
the Multitasking Generation), Net Generation (Net Gen), Internet Generation (iGen, Generation I), Gen Tech,
Gen Wii ("a term (one of many) for those who are 12-18 years old in 2008" [11]), Digital Natives, Founders, the
Homeland Generation, the Pluralist Generation (Plurals), Delta Generation (Deltas), the Centennials. Хоча це
покоління ще молоде, автори англомовного медійного дискурсу чітко окреслили серію ідентифікаторів,
що відрізняють його від інших та пояснюють позначуване явище. Це покоління цифрового світу,
вседоступного Інтернету, без чіткої межі між реальним та віртуальним світом; мультикультурне,
оскільки Інтернет спілкування не розмежовує людей за расовою, гендерною, релігійною тощо ознаками;
залежне від реклами, швидко інтегроване в цифрове спілкування, проте зацікавлене у власній безпеці та
особистому простірі; здатне виконувати декілька завдань, не концентруючись лише на одному предметі,
при цьому краще сприймаючи інформацію візуально.
Особливості вираження смислового змісту нових лексем виявляєся через мету їх використання в
англомовному медійному дискурсі. Наприклад, лексична інновація Centennials, що позначає нову
генерацію – "центенніалів", утворена подібно до еліптизованої лексеми Millennials шляхом опущення
одного із членів синтаксичної конструкції (generation), що легко домислюється та відновлюється в
контексті [12: 171]. У наступному медійному фрагменті увага акцентується на такій визначальній
характеристиці позначуваного явища, як стабільність через ставлення центенніалів до світу моди – їм не
подобаються одноразові речі, вони купують те, що можна довго носити: Marketing gurus are trying to
position this nonlook as a trend in itself: anti-style as a generational instinct. In a recent report called ''Meet the
Centennials'' – another name for Generation Z – the Futures Company, a global marketing consultancy,
reported that 47 percent of the youths it surveyed (ages 12 to 17) say they ''care a lot about whether their clothes
are in style,'' compared with 65 percent for millennials surveyed in 1999. (The New York Times, September 18,
2015).
В іншому фрагменті медійного дискурсу центенніали зображуються як цілеспрямовані, прагматичні,
готові багато працювати та знають, як досягнути успіху: When hiring a centennial, it is advisable to
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consider that they’re mainly attracted by projects they’re interested in rather than by a sense of belonging
towards an organization, and in their thoughts regarding the future they see themselves switching companies
four times on average (http://sustainabletalent.acciona.com).
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Отже, англомовне суспільство
представлене різними поколіннями, яким прийдеться співіснувати разом ще багато років. Тому медійний
дискурс і виконує дуже важливу роль: виражає поняття "generation" лексичними засобами, роз'яснюючи
специфіку світосприйняття різних соціальних, вікових груп, визначаючи їх спільні та відмінні ознаки,
тим самим пояснюючи позначувані явища лексичними одиницями. Проведений аналіз структури,
семантики та функціонування лексичних інновацій, що виражають поняття "generation" в сучасному
англомовному медійному дискурсі, відображає дослідження нової лексики з погляду структурносемантичного та лінгвопрагматичного аспектів. Перспективою для подальших досліджень вбачаємо в
аналізі лексичних інновацій виокремлено тематичної групи у таких типах дискурсу, як новинний та
Інтернет-дискурс.
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Чумак Л. Н., Сниховская И. Э. Структурно-семантические и функциональные особенности
лексических инноваций, выражающих понятие "generation" в современном англоязычном медийном
дискурсе.
Статья посвящена анализу строения, значения и функциональных характеристик лексических единиц в
медийном дискурсе, которые употребляются для обозначения понятий, связанных с принадлежностью
людей к различным демографическим поколениям современного англоязычного общества. Фактической
базой служат современные лексикографические источники и фрагменты медийного дискурса в он-лайн
версии англоязычных газет и журналов. Выражение понятия "generation" лексическими средствами
актуализируют репрезентации таких референтов, как: люди по возрастной, групповой
принадлежности, статусу, определенным характерным признакам, группы единомышленников и т. п.
Ключевые слова: новые лексемы, социально-демографические группы, медийный дискурс.
Chumak L. M., Snikhovska I. E. Structural, Semantic and Functional Features of Lexical Innovations
Expressing the Notion of "Generation" in Modern English-Language Media Discourse.
The article is devoted to the analysis of the functional features of the new lexical units referring to the
characteristic features of socio-demographic groups, and the consideration of the factors shaping the social
sphere of our epoch make it possible to obtain a more accessible and informative view of the language units as a
means of expressing and communicating information. The relevance of the chosen topic is determined by the
analysis of language phenomena that are correlated with the human factor. The purpose of the paper is to
examine the formal and semantic structure of the innovative lexical units conveying the notion of belonging to
different demographic generations, as well as to consider the peculiarities of their functioning in modern
English-language media discourse.
The current study draws from the idea about the development of the communicative value of the transformed
linguistic units taking into account two interrelated tendencies of the integration and differentiation of the
language units. The above trends evoke the vocabulary functioning, which in fact accounts for the emergence of
new language units. The selection of lexical units to express the notion of "generation" was carried out by the
continuous sampling method of the contemporary English-language media discourse, focusing the reader's
attention on the ground-breaking social concepts.
It is shown that the use of the analyzed lexical units in the media discourse is associated with the designation of
the new phenomena related to a certain generation’s representatives that highlight the salient features of their
social life. The conclusion is made that contemporary media discourse plays a significant role: it expresses the
notion of "generation" by lexical means, explaining the specifics of world perception by various social and age
groups, defining their common and distinctive features.
Key words: new lexemes, socio-demographic groups, media discourse.

145

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

УДК 81'38
DOI 10.35433/philology.1(89).2019.146-150
О. Б. Януш,
кандидат філологічних наук, доцент
(Київський національний торговельно-економічний університет)
BERSERKER@ukr.net
ORCID: 0000-0001-6171-0178
СТРУКТУРНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕВФЕМІЇ В АСПЕКТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ МОВИ
У статті досліджено проблематичні засади зв’язків між структурними та функціональними
аспектами мови, що мають цілу низку характерних особливостей. Обґрунтовано стилістичну
однорідність / неоднорідність різних ролей співрозмовників, їх співвідношення в соціальній взаємодії, у
мовному полі якої функціонують евфемізми, як інструмент вербального впливу на співрозмовника.
Окреслено особливості зрушення денотативного значення евфемізмів та вплив такого процесу на
маніпулятивний аспект дискурс .
Ключові слова: структурний і функціональний аспекти мови, роль співрозмовника, евфемізм, політичні
евфемізми, дисфемізм, дискурс, маніпулятивний аспект.
Постановка проблеми. Лексико-фразеологічний склад і структура будь-якої мови істотно залежить
від його функціонального розвитку. Деякі елементи мови виконують свою власну функцію, яка виявляє
свою природу як особливий компонент структури. Функції мови не виходять за рамки її структури і тому
визначаються як мовна функція. У свою чергу, мова виконує не тільки лінгвістичну функцію як таку,
оскільки її роль не може бути замкнута на собі. Вона входить як специфічний компонент в іншу систему
– систему соціальних явищ, що займає своє особливе місце всередині неї. Тому мовні властивості
характеризуються, перш за все, своєю соціальною природою.
Немає сумніву, що кожна людина у відповідному життєвому просторі та комунікативних ситуаціях
повністю або у більшості випадків проявляє себе у рамках і в параметрах конкретної мовної підсистеми,
певного функціонального стилю. Учасник комунікативного акту за будь-яких обставин виконує певну
інтелектуальну та мовну роль, яка стилістично диференційована. Тому вивчення мовного аспекту
рольової поведінки ораторів необхідно починати досліджувати з точки зору функціонального та
стилістичного вивчення цього питання.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Неодноразово лінгвісти, філософи й психологи
зверталися за різних обставин до питань, що стосуються функціонування мови. Наприклад, деякі
лінгвісти виділяють такі стилі, як офіційно-документальний або діловий, публіцистичний, науковий,
бізнес-технічний, художній, розмовний та інші. На нашу думку, така класифікація за стилями може бути
представлена більш детально.
До невирішених питань на сьогодні, за нашою думкою, необхідно відносити дослідження різних
шарів мови, безпосередньо мовлення і комунікації у тісному зв’язку з лінгвопрагматичним аспектом їх
вживання у різних функціональних стилях, жанрах тощо вивчаючи такі явища, як наприклад дискурс у
різних сферах діяльності і спілкування. Останні роки характеризувалися значними успіхами у вивченні
мовних явищ у широкому соціальному контексті. Проте, у соціолінгвістиці, що є дуже важливою
галуззю сучасної лінгвістики, деякі проблеми недостатньо висвітлені.
Метою нашого дослідження є вивчення характерних ознак функціонування мови, що в певному сенсі
є притаманним використовуватись у різних сферах діяльності, у яких зазвичай використовуються слова і
вирази, що підлягають певному стилю або жанру і поєднуються у ньому за їх комбінаторними
властивостями, конотативним забарвленням, здатністю бути субституйованими іншими словами та
виразами з метою найбільш конкретної і точної передачі думки мовця.
Виклад основного матеріалу. Припустимо, що соціальний фактор займає одну з найважливіших
позицій під час побудови висловлювань. Зазначена ізоляція і контрольоване використання засобів
мовного вираження диктуються соціальними відчуттями, які зумовлені характером відносин між
співрозмовниками і саме тим, що вони взаємоспрямовані (наближені) один до одного завдяки, перш за
все, певним спільним соціальним та інтелектуальним рисам, притаманним їм.
Зв'язки між структурно-функціональними аспектами мови мають низку відмінних ознак, які, на жаль,
не завжди повністю враховуються фахівцями під час вивчення функціонування мови серед осіб або груп
людей, пов’язаних одним видом активності.
З функціонально-стилістичної точки зору роль кожного з учасників комунікативного акту стає
важливою в аспекті тих структурно-стилістичних особливостей свого мовлення, які співрозмовники самі й
впроваджують, а потім активно використовують.
© Януш О. Б., 2019
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Для стильової однорідності / неоднорідності різних ролей, у яких роль як така не ''нав'язує'' самого її
значення, а взаємозв'язок мовлення з роллю партнера акту комунікації визначається в їх соціальній
взаємодії. Стилістично більш-менш однорідними є соціальні ролі, у яких, ми вважаємо, варто виділяти
такі характерні риси, як взаємозв'язок співрозмовників, наприклад: офіційна – нейтральна – дружня –
інтимна. Тому, реалізуючи ролі ''голова'' і ''підлеглий'', постає чимало спільних стилістичних
особливостей, оскільки кожна з них проявляється у формальних відносинах між рольовими партнерами.
Характерно, що при виконанні вільних ролей (наприклад, ролі друзів), вибір стилістичної доцільності
теж не є вільним. Такий вибір орієнтований на певні стилістичні сфери, скажімо, стиль невимушеної
розмови.
У своїх дослідженнях ми намагаємося поєднати концепцію відомих психолінгвістів у тлумаченні
понять норми та нормалізації мовних процесів. Не існує загальної семантико-функціональної норми, яка
б слугувала стандартом для всіх випадків спілкування. Водночас існує система правил, диференційована
щодо різних особливостей мовної ситуації та інших характеристик комунікацій.
Для мовленнєвої культури особливо важливими є індивідуальні та соціальні групові оцінки мовних
процесів. Такі оцінки сигналізують про критерій доцільності, правильності, адекватності вибору тощо.
Лексеми типу напад (пограбування, розбій) можна зустріти в різних стилях, але тільки в офіційному
документальному стилі певної професії або лише кількох професійних груп вони використовуються
досить регулярно і послідовно.
Вплив соціального фактора чітко простежується у змінах лексико-фразеологічного складу мови, що
визначається, зокрема, чинниками пристойності / непристойності мовленнєвого акту. Для передачі
інформації того чи іншого змісту, умовно прийнятного або ж ні, у мові вживаються спеціальні
займенники; вони зберігаються в лексиці, поки не почнуть сприймаються як жорстокі чи непристойні
форми висловлювання.
Кореляції моралі та мови вивчаються менше, ніж співвідношення типу "наука і мова", "технологія і
мова", "література і мова" тощо. Водночас, існування значного шару евфемістично-дисфемістичної
лексики і фразеології сучасних мов зобов'язане впливу моральних, етичних та естетичних чинників на
вибір стилю спілкування. У зв'язку з цим і виникає проблема вивчення евфемізмів та суміжних з ними
лінгвальних явищ. Створення фундаментальних досліджень сучасної лексикології неможливе без
попереднього поглибленого вивчення окремих груп і шарів лексичного складу мови, що пояснює
актуальність і значущість досліджень, здійснених у цьому напрямку.
Зазначимо, процеси появи лексико-семантичного евфемізмів відбуваються регулярно у будь-якій мові
протягом певного періоду історії. Як наслідок, в тлумачних словниках та інших лексикографічних
виданнях немає чітко сформульованих принципів фіксації евфемізмів. Водночас, евфемізм, як вважають
вітчизняні та зарубіжні дослідники, стає кількісно значним шаром лексики і фразеології різних мов.
Тому цей словниковий шар, який розкриває як комунікативні, так і естетичні функції мови у якісному
аспекті, заслуговує на особливу увагу. Загальновідомо, що зазначений лексичний і фразеологічний
склади мови є найбільш динамічними підсистемами або її структурними компонентами, які
відображають найрізноманітніші уявлення суспільного життя, менталітет носіїв мови і психологію
людей. Для сучасного спілкування важливим є сприйняття будь-яких реалій життя, звичних виразів
думки і почуттів, емоцій як в прямому (простому, звичайному), так і у відвертому вигляді словоформ.
Адже у цілій низці випадків у певних ситуаціях конкретні суб'єкти, явища, процеси певних сфер
суспільного життя постійно набувають непрямих, вторинних назв з точки зору конкретних життєвих і
ситуаційних обставин. У цих назвах існує постійна комунікативна потреба.
Евфемізми розглядаються як явища, що призводять до значних змін у семантичній структурі
висловлювання. У зв'язку з цим постає питання про те, чи можна класифікувати метафору, метонімію та
інші тропи як евфемізми, якщо останні виникають у мовленні в результаті певних заміщень у
семантичній структурі слів. Ці зміни трактуються дослідниками по-різному. Наприклад, ми маємо на
увазі можливість поступової позитивізації або ж, навпаки, негативізації семантики евфемізмів, аж до їх
перетворення у дисфемізми. За нашими спостереженнями, в деяких випадках такий процес відбувається
регулярно.
Суперечливі моменти трапляються і в сучасних дослідженнях з цієї проблеми, зокрема, – це питання
політичних евфемізмів, іронічних псевдоевфемізмів, криптологічних висловлювань, дисфемізмів,
какофемізмів тощо.
Причиною суперечливих або взаємоспрямованих семантичних зрушень та переміщень смислових
навантажень слів і навіть семантично структурованих текстів є мовно-прагматичні і мовно-соціальні
явища. У сучасному мовознавстві їх визначення визначаються дискусійним підходом до цього явища в
контексті вивчення аспектів комунікативного акту, зокрема, і теорії комунікативних актів взагалі.
Спостерігаючи за мовними одиницями з різних ракурсів та альтернативних точок зору, можна визначити
роль різних мовних та екстралінгвістичних явищ, які відіграють важливу роль у пізнанні та подальшому
вивченні певного лінгвального феномену. Очевидно, що ми маємо на увазі феномен дискурсу.
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На підставі вивчення та аналізу різних наукових та лексикографічних матеріалів ми дійшли висновку,
що різнобічні підходи до інтерпретації дискурсу не охоплюють усіх аспектів його природи, не повністю
відображають особливості його утворення та функціонування в комунікативному просторі. Визначаючи
пріоритет того чи іншого аспекту дискурсу, дослідники надають цьому терміну різного смислового
змісту.
Відомо, що дискурс у загальному сенсі – це мова, мовлення, процес мовленнєвої діяльності. У
спеціальному, соціально-гуманітарному сенсі дискурс є соціально визначеною організацією мовної
системи, що характеризується певними принципами, які класифікуються особливим чином і
відтворюються у той чи інший період часу.
Досить регулярно дискурс розглядається серед основних понять і термінів політичної лінгвістики в
контексті політичної комунікації, тобто в процесі комунікації між учасниками політичної діяльності.
Найбільш важливим для політичного мовознавства терміну дискурс поки що немає єдиного визначення.
Термін дискурс може бути використаний для позначення мовленнєвої діяльності, тексту, контексту та
вираження комунікативної ситуації в їх взаємозв'язку. Отже, якщо розглядати дискурс як складну єдність
лінгвістичних форм, сенс якого полягає у "комунікативній події", то такий термін відповідає низці
визначень, порушуючи як суто інтуїтивні, так і лінгвістичні підходи щодо його визначення, не
обмежуючись фреймами специфічного мовного висловлювання, тобто у межах самого тексту або
діалогу, вербального і невербального.
Таким чином, під поняттям дискурсу ми маємо на увазі багатовимірне явище, що визначається
соціальними, історичними, прагматичними, психологічними, етнокультурними факторами, які
притаманні, перш за все, певним лінгвістичним структурам (синтаксичний зв'язок, лексичне значення,
семантичні зрушення і т. ін.) і, звичайно ж екстралінгвістичним структурам (думки, прагматичні цілі,
інструкції, жести, кінетика, які необхідні для адекватного розуміння висловлювання). Дискурс поєднує в
собі текст, процеси його генерації, що забезпечує додатковий зміст, закладений адресатом для
досягнення прагматичних цілей, і процеси його сприйняття людською свідомістю, в яких відображується
підтвердження обставин і умов спілкування. Крім того, процеси генерування та сприйняття дискурсу
визначаються комунікативною ситуацією, яка є спільною для обох частин спілкування.
Термін дискурс також має як лінгвістичну, так і соціальну природу. Це предмет вивчення
лінгвістичної культури, соціолінгвістики, психолінгвістики, політичної лінгвістики. Існують дискурси
різного характеру та походження, наприклад, мітинги, парламентські вибори, дискурс виборчої кампанії
та інші. В останні роки було зафіксовано багатоохоплюючий дискурс на теледебатах і ток-шоу. Одним з
різновидів цього виду дискурсу є мас-медіа дискурс, усний чи письмовий, який має прагматичні,
соціокультурні, психологічні та інші фактори, що виражаються через засоби масової комунікації і
відображають механізм свідомості комунікаторів. Мовні акти, такі як табу, вимоги, запити, заперечення,
аргументи, твердження, вислови, розбіжності, спростування та багато інших є ознакою маніпулятивного
дискурсу.
Оскільки важливою частиною дискурсу є його комунікативний модус, який реалізує семантичний і
прагматичний зміст, то стиль дискурсу може бути змінений спікером, який залежить від фактора
адресата і ситуації спілкування. Варіативність дискурсу, відтвореного спікером через посередництво
фактора адресата може функціонувати в різних стилях, відповідно до прагматичних намірів оратора.
Таким чином, для звернення до високопоставлених спікерів, швидше за все, вибиратиметься офіційний
бізнес-стиль, а привертаючи увагу так званої середньостатистичної аудиторії, стиль буде ближче до
звичайного, повсякденний. Таким чином, функціональний стиль є формальною структурою, яка діє у
певній сфері життя і характеризується певним набором мовних і позамовних факторів. Зміни в дискурсі
можливі з метою досягнення прагматичних цілей, залежно від фактора адресата.
Беручи до уваги вищезазначене і водночас спостерігаючи за структурою евфемізмів у спеціальній
термінології, зокрема політичній, стверджуємо, що політичні евфемізми формуються на основі різних
характеристик їх денотативного значення як концептуального смислового центру, смислової складової,
що абстрагується від різних конотацій. Вибір методів і характеристик залежить від прагматичної мети.
Неоднозначність, як різниця в значенні слів мови політики, пояснює існування різних підходів до
відтворення думки. У разі евфемізації окремих мовних одиниць або дискурсу в цілому можна емоційно
оцінити позитивні або негативні позначення висловлювання або ж тексту.
Соціально-політична лексика стабілізувалася поступово; на сьогоднішній день вона стає все більш
систематим мовним шаром. Формування соціально-політичних, правових, військових термінів не є
випадковим за своїм характером, а переважно регулюється і моделюється. Політичні словники фіксують
найрізноманітніші смислові зрушення, перетворення, що відбувалися в усній і письмовій мові,
включаючи евфемію.
Питання політичного евфемізму залишається спірним. Цьому аспекту доцільно було б приділити
більш уваги і більш ретельно дослідити зазначене явище.
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До політичних евфемізмів лінгвісти відносять такі одиниці, як лексеми та лінгвістичні
висловлювання, які відображають суспільні погляди спікерів-політиків та політичних коментаторів, їх
наміри, словесні стратегії тощо. Вони включають соціальний детермінізм їх формування в мові, бінарні
протилежні паралельні імена, а також прагнення "завуалювати" концептуальну складову в семантиці
слова. У певному сенсі ми можемо навіть припустити, що термін "політичні евфемізми" охоплює назви
понять, створених для спотворення фактів, зокрема, соціальних і політичних.
Безумовно, аналізуючи евфемізми, необхідно пам'ятати, що табу самі по собі не підлягають
субституції; вони спрямовуються на свої номінації, замінам підлягають лише значення, що позначають
певні імена та номінації. Евфемізм у своєму денотативному значенні повинен бути таким самим, як і
значення табу, що замінюється. Отже, теза про те, що політичні евфемізми є лише викривленням понять
може бути виправдана таким способом субституції. Проте, навряд чи можна погодитися з твердженням,
що політичні евфемізми не збігаються з їхніми денотативними значеннями з іменами-табу або з будьякими іншими назвами, які вимагають підміни або заміни. Водночас, не має сумніву в тому, що
політичні евфемізми частіше, ніж інші типи евфемізмів, відповідають криптології та іншим суміжним
формам мовного переосмислення у соціально-політичній сфері спілкування.
Складність розмежування політичної мови та політичного евфемізму полягає в тому, що паралельні
імена, які знаходяться в ролі, скажімо, евфемізмів у політичній лексиці, семантично позитивні у своїй
внутрішній формі або ж у нових варіантах, на відміну від описових політичних виразів, які можуть мати
будь-які емоційно-експресивні забарвлення. У таких випадках екстралінгвістичний фактор соціальної
значущості та негативності або позитивності похідного концепту на основі загальноприйнятих
соціальних оцінок відмежовує евфемізм від нейтрального відрізку акту комунікації як такого.
Різна прагматична орієнтація двох типів мови відповідно викликає різні перетворення в семантиці
слів. Що стосується політичної лексики, то заміна всередині цього шару можлива як з точки зору
перекручування оригінальної концепції, так і по відношенню до її похідного відтворення, тобто можливі
зміни змістового плану і плану вираження.
З упевненістю можемо припустити, що евфемія – це дискурсивно-когнітивне явище, вид непрямого
спілкування, спрямований на заміну уявлення адресата про світ (картину світу) з метою досягнення
конкретного ефекту. Евфемія також розглядається в порівнянні з переконливими практиками мовлення.
Словесний переконливий, який може бути маніпулятивним, вплив на слухача – це мова, яка передбачає
зміну ставлення адресата до предмета мови, і, як наслідок, дії адресата в інтересах адресанта.
Лінгвістичне значення евфемії співвідноситься з естетикою античності: вона є власністю, перш за все,
душі, протистоїть поганим вчинкам, богохульства і ненормативної лексики, результатом самостійного
самовдосконалення і споглядання.
На сьогоднішній день у деяких промовах використовується велика кількість евфемізмів. З іншого
боку, маніпулятивний тип ідеології, тісно пов'язаний з мовою тоталітарних суспільств, породив
культурні евфемізми, що що подекуди залучаються до змісту маніпулятивного і обсесивного дискурсу і
навіть іноді до так званого ''мовного насильства''.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи вищезазначене, ми можемо з
упевненістю стверджувати, що функція евфемізмів залежить від функціональних стилів, у яких вони
використовуються. Евфемізми приховують негативні реалії, включаючи сферу міжнародних відносин,
політичну, соціальну та інші сфери життя. Вони використовуються у формах дипломатичної ввічливості,
висловлюючи повагу на основі взаємності або навпаки, можуть перерости у пристрій маніпулятивного
характеру.
З упевненістю можна стверджувати, що в основі більшості лінгвістичних досліджень полягає підхід,
що визначає вивчення мови як інструменту мовної та мовленнєвої (дискурсної) діяльності її носіїв, а
також стилів і жанрів, в яких вони функціонують. Ми розглянули основні причини та природу
походження евфемізмів, а також способи їх функціонування, зокрема, у політичній сфері діяльності; їх
подальше перетворення в слова з нейтральним, загальним або описовим значенням а також їх перехід у
дисфемізми і навіть зникнення і вилучення з вокабуляру.
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Януш О. Б. Структурно-стилистические особенности эвфемии в аспекте функционального
развития языка.
В статье исследованы проблемы основы связей между структурными и функциональными аспектами
языка, которые обладают целым рядом характерных особенностей. Обоснованно стилистическую
однородность / неоднородность различных ролей собеседников, их отношения в социальном
взаимодействии, в языковом поле которых функционируют эвфемизмы, как инструмент вербального
воздействия на собеседника. Определены особенности сдвигов денотативного значения эвфемизмов и
влияние такого процесса на манипулятивный аспект дискурса.
Ключевые слова: структурный и функциональный аспекты языка, роль собеседника, эвфемизм,
политические эвфемизмы, дисфемизм, дискурс, манипулятивный аспект.
Yanush O. B. Structural-Stylistic Features of Euphemism in the Aspect of Functional Development of
Language.
The article deals with the problematic foundations of the relations between the structural and functional aspects
of the language, having a number of characteristic features. Stylistic homogeneity / heterogeneity of various
roles of interlocutors; their correlation in social communication within linguistic field, where euphemisms
function as a tool of verbal influence on the interlocutor. The features of denotative meaning of euphemisms and
the influence on the manipulative aspect of discourse in the context of the socio-political functioning of the latter
are outlined.
The term discourse is also considered both as linguistic and social phenomenon. This is a subject of studying
linguistic culture, sociolinguistics, psycholinguistics, political linguistics. There are discourses of a different
nature and origin, for example, parliamentary elections, discourse of the election campaign, and others.
Discourse is considered among the basic concepts and terms of political linguistics in the context of political
communication, that is in the process of communication between the participants within political activity. The
most important for political linguistics, the term discourse is not yet the only definition.
The formation of socio-political, legal, military terms is not accidental in nature, but is mostly regulated and
modeled. Political dictionaries capture the most varied semantic changes, transformations that took place in
oral and written language, including euphemism.
The question of political euphemism remains controversial. It would be advisable to pay more attention to this
aspect and to investigate this phenomenon more thoroughly.
Key words: structural and functional aspects of language, role of interlocutor, euphemism, political
euphemisms, dysphemism, discourse, manipulative aspect.
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