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УДК:811.111+81'286+908(410)
Алексєєва О.Б.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ТОПОНІМІЧНИХ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ У КУРСІ КРАЇНОЗНАВСТВА 

ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

У статті розглянуто питання вивчення природних та штучних англійських 
топонімів, різноманітність їх лінгвістичного  походження, а  також зв'язок  си-
стеми географічних назв з  іншими науками, мовою та культурою.  Виявлено деякі 
особливості інтерпретації топонімів, що вважається важливим при роботі з текста-
ми у курсі країнознавства Великобританії.
Ключові слова: інтерпретація, топонім, власна назва, ономастика.

Алексеева О.Б. Некоторые аспекты изучения топонимических особенностей в 
курсе страноведения Великобритании. В статье рассмотрены вопросы  изучения 
естественных и искусственных английских топонимов, разнообразие их  лингвисти-
ческого происхождения, а также  связь системы географических названий с другими 
науками, языком и культурой. Выявлены некоторые особенности интерпретации 
топонимов, что считается важным при работе с текстами в курсе страноведения 
Великобритании.
Ключевые слова: интерпретация, топоним, имя собственное, ономастика.

Alekseeva O.B. Some aspects of toponyms studies in Britain country studying course.
The article highlights some points of natural and artificial English place names studying, the 
diversity of their linguistic origin and the correlation of place names system with other sci-
ences, language and culture. Some important points in toponyms interpretation are revealed, 
that is important in the work with texts in Britain country studying course. Due to the substan-
tial differences of two interactive language systems the transmission of the English toponyms 
into Ukrainian causes the special difficulties, that explains the existence of a few traditional 
scientific approaches to the stated problem. There is a necessity of the development of clear 
rules of pronunciation and spelling of the borrowed proper names.The English topographi-
cal names in detail were not studied by scientists to that time, when a question about their 
importance was affected by Margaret Gelling.The problem of transmission of toponyms in in-
terlingual and cross-cultural communication is as old as the communication between people. 
The related complications and errors arose up and, unfortunately, will arise up on the reason 
of the features of toponyms as linguistic signs. On the other hand, the toponyms may be so 
complicate, that they serve as a source for formation of different figurative senses, and also 
general derivates.
Key words: interpretation, toponym, proper name, onomastic.

Останнім часом, завдяки поглибленню відносин між англомовним та 
україномовним соціумом та  підвищеним інтересом до власних імен, що 
проникають в українську мову, виникає необхідність вивчення топонімів. 
Через істотні відмінності між двома взаємодіючими мовними система-
ми передача англійських топонімів українською мовою викликає особливі 
труднощі, що пояснює існування кількох традиційних наукових підходів до 
зазначеної проблеми. Існує необхідність розробки чітких правил вимови й 
правопису запозичених власних назв. Річ у тому, що прагнення зберегти 
за об’єктом унікальне ім’я передбачає цілу низку завдань. Вітчизняна на-
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ука досягла в рішенні цієї проблеми значних успіхів, особливо впродовж 
останніх років. Проте багато складних топонімічних завдань, пов’язаних зі 
збором і з мовною інтерпретацією власних географічних назв зарубіжних 
країн, вимагають поглибленого вивчення, а в деяких випадках і постанов-
ки проблеми вперше. Складний вузол топонімічних проблем виявляється 
у топонімії англійської мови. Істотним представляється вивчення еволюції 
топонімічної системи Великобританії  у зв’язку з різними як мовними, так 
і екстралінгвістичними обставинами. Британська топоніміка багата, склад-
на і різноманітна, ії сучасні інтерпретації схильні бути неточними і не за-
вжди мають емпіричний характер. Багато британських природних та штуч-
них географічних назв було пошкоджено і роз’єднано протягом багатьох 
років через зміни в мові і культурі, що викликало втрату їх оригінальних 
значень. У деяких випадках слова, які використані для утворення  гео-
графічних назв, походять з давніх мов, тому немає жодного зі збереже-
них відомих визначень тих назв. Багато топонімів також виникло шляхом 
з’єднання коренів слів двох або більше мов різних історичних періодів.

Аналіз наукових досліджень і публікацій.Топоніми утворюють на те-
риторії будь-якого району або області свою певну систему. Існуючі визна-
чення поняття топонімічної системи зводяться до наступного: «Топонімія 
будь-якої території багатомовна і різночасова. Але проте це не конгломерат 
різнорідних найменувань, а система, організована і впорядкована, елемен-
ти якої знаходяться у взаємному зв’язку. Під територіальною топонімічною 
системою розуміють впорядковану безліч одиниць (топонімів) з соціальною 
функцією диференціації й ідентифікації географічних об’єктів на якій-не-
будь історично і географічно обмеженій території. Кожна система, формую-
чись, вбирає в себе різномовні попередні топоніми» [1, 34-35].

Згідно Е.М. Мурзаєва [6, 14], топонімічна система характеризується су-
купністю специфічних особливостей або ознак, географічних назв, що за-
кономірно повторюються в процесі формування, і в їх сучасній стабільності.

На думку Ю.А. Карпенко [3, 15-16], топонімічна система включає: інвен-
тар створюючих засобів, їх опозицію та територію; розвиток же топонімії є 
рівнодійна трьох сил: традиції, системи і людської допитливості. 

Треба підкреслити, що топонімія системна до певної межі. А.В. Супе-
ранська стверджує, що кожна топонімічна система суворо територіальна 
і що вона значно більше визначається спільністю територіальною, а не 
спільністю мовною, була не лише своєчасно висунута, але логічно вела до 
необхідності різностороннього, багатопланового підходу до організації то-
понімів певної території і їх взаємозв’язків [10, 59]. Системність топонімії 
виявляється як в спільності лексичної, так і в спільності формантів. Вивчен-
ня будь-якої топонімічної системи становить інтерес не лише для топонімії, 
але і для лінгвістики в цілому, оскільки дослідження системи немислиме 
без вивчення характерних для неї топонімічних структур.На наш погляд, 
систему слід розуміти функціонально, не як суму топонімічних одиниць, а як 
механізм перетворення топонімічного матеріалу відповідно до заданих па-
раметрів. «Самі ці параметри складаються для кожної території історично, 
на основі найбільш частотних топонімічних моделей, створених у результаті 
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взаємодії мов, представлених у даному регіоні. Будь-які зміни у складі на-
селення приводять до перебудови основних механізмів, що впливають на 
розвиток топонімічної системи. Поява нової топонімічної системи виклика-
ється необхідністю спілкування кожного етносу своєю рідною мовою, іме-
нуючи при цьому навколишні об’єкти зрозумілим для даної етнічної групи 
способом. Під топонімічною системою розуміється відома єдність побудови 
топонімів тієї або іншої території, обумовлена спільністю психології мовного 
колективу, що населяє її, своєрідним напрямом його мислення, спільністю 
сприйняття навколишньої дійсності, що, зокрема підтверджується наявніс-
тю на кожній території своїх топонімічних моделей і деякого кола топонімів, 
що часто повторюються» [9, 51-53].

Проблемами топонімії займалися такі  лінгвісти, як В.І.Даль, А.В.Супе-
ранська,  Л.В.Успенський. Великий вклад у вивчення англійських топоні-
мів внесли шведський лінгвіст Е. Екволл, англійський лінгвіст Р. Коатс, 
англійський топоніміст М. Геллінг. Також дослідженням топонімів займа-
лися такі англійські й американські лінгвісти, як О. Падел, Р. Ремсей,                                     
А. Сміт,  Г. Стюард, В. Уотсон та ін. У своїх дослідженнях Р. Коатс вивчав 
особливості топонімів  Нормандських   островів,  графств  Гемпшир  і  
Суссекс,  а  в  роботі   «A new explanation of the name of London» (1998) 
запропонував нову етимологію назви «Londоn».  М. Геллінг займалася 
дослідженням топонімії графств Беркшир, Оксфорд і Шропшир. Вивчен-
ня топонімів має довгу історію,  і роботи,  присвячені цьому матеріалу, 
мають як фундаментальний (В.О. Горпинич; Л.В. Горожанкина; І.А. Дон-
чинова;  В.А. Жучкевич; Ю.О.Карпенко; Є.М. Мурзаєв; A.В. Суперанська;                          
K. Cameron; M. Gelling; C. Matthews; E. McClure; N. Sahu; A. Smith), 
так і частковий характер (К.Н. Вальдман; Ф.Т. Дульзон; Р.В. Кравчук;                   
М.Я. Марр; Е.М. Поспєлов;   Т.Г. Скопюк;  К.К.Цілуйко; В.А. Чабаненко;  C. 
Blackie;    G. Gensen;   J. Johnson;  F. Leunsbury;  C. M’Cready; J.W. Phillips; 
R. Rennick; E. Tengstrand; J. Walbran). При цьому основний обсяг дослі-
джень виконано в межах ономастики, де топоніми розглядають як власні 
імена географічних об’єктів. Разом із тим, аналіз спеціальної літератури 
й, насамперед, спостереження за лексикографічною практикою опису то-
понімів переконують в онтологічній багатомірності цього шару лексики, 
витоки якої засвідчують її належність не лише до ономастичної лексики, 
але й до термінів та загального словника.

Метою статті є розгляд  деяких аспектів вивчення географічних назв, 
які зустрічаються при роботі з країнознавчими текстами.

Виклад основного змісту дослідження. Назви природних або штуч-
них географічних об’єктів є більш старими, ніж назви більшості широ-
ко відомих поселень, гір, морів.  Назви надавалися водним об’єктам, па-
горбам і долинам, островам і болотам, а також лісам і областям. Штучні 
географічніоб’єкти, яким були надані назви, включають  у себе дороги і 
стежини, а також кургани, і т.п. У назвах поселень багато топографічних 
елементів об’єднуються разом із назвами істот,  рослин,  або особистими 
назвими. Багато топографічних назв інтерпретують  не лише вигляд місця, 
але і містять багато інформації, про вірогідний розмір, статус і напрямок 
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сільського господарства, яким займалася спільнота, що там перебувала.
Вода мала пріоритетну важливість для ранніх поселенців, як для прожи-
вання, так і з релігійних причин. Назви надавались джерелам, потокам, 
річкам і озерам, також і болотам, бухтам і морям.  Ейлерт Екволл  [Eilert 
Ekwall] одним з перших дослідників зайнявся вивченням назв річок  в Англії, 
тим часом як Ганс Крае вивчав етимологію назв річок по всій Європі. Ці до-
слідження показали, що існує спільне коріння в назвах у дуже великих за 
територією географічних регіонах, але все ще триває дискусія над мовою 
походження цього коріння. Інколи докорінне слово було вжито як специфіч-
ний ярлик, наприклад, кельтське слово для назви річки «afon» (текуча вода, 
ріка), яке вживалося в багатьох значеннях, розповсюджене як назва річок в 
Англії - Avon.

Характеристики земель були важливими як для мисливців, так і для 
фермерів, існує багато термінів, що мають відношення до різних видів па-
горбів і долин. Деякі терміни, як то cumb (так кельти називали бриттів)   і 
penn (голова), були запозичені з кельтської мови англосаксами; інші тер-
міни мають відношення до розширення сільського господарства у давні 
часи.

Английські топографічні назви детально не вивчалися науковцями до 
того часу, коли питання про їх важливість було піднято у праці Маргарет 
Геллінг [Margaret Gelling], вперше опублікованої в 1978 році. Дослідниця 
працювала над нею протягом восьми років, концентруючись на розширен-
ні і зіставленні географічних назв. Вона відчувала, що  її підхід відрізняєть-
ся від існуючих на той час положень (Френка та Доріс Стентонів). У ії робо-
тах обговорено етимологію великої кількості топографічних  назв, а також 
здійснено корисний екскурс у літературну площину, прояснюючи части-
ну топонімів з відносно малозрозумілої їх інтерпретації у англосакському 
епічному «Беовульфі».  Застосовуючи її точні,обґрунтовані визначення 
трьох топографічних термінів до їх аналогів у поемі, дослідниця витягує з 
них загрозливі обертони, які пояснюють вживання поетом слова hliðу зна-
ченні горбистого нахилу, западини, косого нахилу (не просто «пагорб», як 
зазвичай це слово перекладалося), hop - усамітнене, секретне місце (не 
«долина»), і ge-lād  – ризиковані водні, річкові пороги (не просто «брід», 
або «місце де можливо перейти через воду», але щось більш  віроломне 
і непередбачене).

Ономастичний контекст допомагає випромінювати світло на етимоло-
гію топографічних термінів невпевненого походження, а також полегшує ро-
зуміння словника середньовічної літератури.  Це продемонстровано у до-
слідженні Торлака Тервиля-Петр [Thorlac Turville-Petre], який провів  аналіз 
слова ‘road’ – дорога,  що  зустрічається у значенні «просіка, кордон» у де-
яких географічних назвах, та застосував цей аналіз для отримання ключей 
до трактування перекладу середньовічної англійської  поеми «Sir Gawain 
and the Green Knight», частини «Patience».

Найчастіше сучасні назви англійських поселень надходять до еле-
ментів, що описують призначення місця (наприклад ‘farm’, ‘market’, ‘fort’), 
очевидну природну особливість, або обидва критерії разом; якщо наявний 
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тільки один елемент, це призводить до зміни назви у особисте ім’я або при-
кметник.

Наведемо деякі приклади:
- особисте ім’я + функція + особливість - Todmorden – ’Totta’s 

boundary valley’ – прикордонна долина Тотта;
- особисте ім’я + функція – Grimsby – ’Grim’s farm’  –  ферма 

Грима;
- існуюче ім’я + функція - Exeter – ’River Exe (Roman) fort’ – форт 

на річці Ексе (римська назва); 
- функція + природна особливість – Church Fenton – ферма на 

болоті (з церквою);
- особисте ім’я + природна особливість – Barnsley – ’Beorn’ 

sclearing’ – просіка Беорна, або скресання річки Беорн;
- існуюче ім’я + природна особливість – Cockermouth – ’River 

Сocker-mouth’  – гирло річки Кокер;
- функція – Keswick  – ’Cheese farm’ – сирна ферма;
- природна особливість – Blackburn – ’Black stream’ – чорна            

течія.
Висновок. Отже можна зробити висновок, що треба уникати  вражен-

ня, нібито  всі ключові позиції топографічної термінології наразі є вивче-
ними та  розшифрованими. У цій площині ще залишається багато питань, 
тому Маргарет Геллінг стверджує, що хоча система назв, розшифрована 
у її працях, є валідною на більшості території Великобританії, вона на-
магалася не торкатися  історичних, лінгвістичних і філософських  питань, 
з якими стикається топоніміка.Проблема передачі топонімів у міжмовній 
і міжкультурній комунікації стара як і саме спілкування між народами. 
Пов’язані з нею складнощі й помилки виникали і, на жаль, виникатимуть 
через суб’єктивні й об’єктивні причини. Проте,  кількість неточностей і по-
милок залежить від того, наскільки усвідомлено ми ставимося до трудно-
щів і аналізу їх причин.Об’єктивні причини складнощів пов’язані, перш за 
все, з особливостями топонімів як лінгвістичних знаків. З одного боку, для 
топонімів грають особливо важливу роль розрізнювальні властивості їх 
зовнішньої (звукової і письмової) форми, що дозволяють відмежовувати 
одні індивідуальні предмети від інших предметів тієї ж категорії. З іншого 
боку, і змістовна структура топонімів не лише не порожня, але й у ба-
гатьох випадках настільки багата, що служить джерелом для утворення 
різних переносних значень, а також загальних дериватів. Що стосується 
суб’єктивних причин, з яких у передачі топонімів виникають проблеми, то 
вони в більшості своїй пов’язані з мовними посередниками – перш за все 
перекладачами, викладачами іноземних мов і журналістами, які далеко 
не завжди бачать глибину проблеми і не завжди озброєні усвідомленою 
стратегією розв’язання завдань мовного посередництва.Подальший на-
прямок дослідження бачиться у поглибленні вивчення інтерпретації влас-
них імен та назв з використанням отриманої інформації у курсі країноз-
навства Великобританії.
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УДК 811.111’371
Безпалова Е.В.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САКРАЛЬНОЙ 
ЛЕКСИКИ В ТЕКСТАХ  ТРАДИЦИОННОЙ 

И АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПРОПОВЕДИ

Статья посвящена рассмотрению лексических средств реализации сакральности в 
тексте проповеди. В статье приводится собственное определение категории са-
кральности, установлены особенности англиканского вероучения и англиканской 
проповеди, отличающей ее от православной или католической проповеди. Анализи-
руются особенности миссионерской проповеди, отличающейся от институциональ-
ных проповедей.
Ключові слова: религия, сакральность, проповедь, библеизм.

Безпалова К.В. Особливості використання сакральної лексики в текстах 
традиційної та альтернативної проповіді. Стаття присвячена розглядові лек-
сичних засобів реалізації сакральності в тексті проповіді. В статті наводиться 
власне визначення категорії сакральності, встановлено особливості англіканського 
віронавчання та англіканської проповіди, що відрізняють її від православної чи 
католицької проповіді. Аналізуються особливості місіонерської проповіди, яка 
вирізняється від інституційних проповідей.
Ключові слова: релігія, сакральність, проповідь, біблеїзм.

Bezpalova K.V. Thepeculiarities of the sacred lexis usage in traditional and alternative 
sermon texts. The article outlines the lexical devices realizing sacrality in sermon texts. The 
article offers the author’s definition of the category of sacrality, determines the peculiarities of 
religious doctrine of Anglican church and Anglican sermon in particular. The peculiarities of 
traditional institutional and alternative sermons are being traced and analysed. The research 
has been carried out on the basis of 14 oral traditional sermons in the English language 
held during the public service in Anglican church and 11 alternative sermons conducted by 
alternative gospellers in concert-halls, stadiums, etc. The main purpose of the article is to 
outline the lexical devices realizing sacrality in sermon texts. There search has been helpful 
to find out that being the secondary realization of sacral texts by itself the sermon text                         
demonstrates frequent usage of various groups of sacral lexicon, namely specific conceptual 
terms introducing religious ideas and concepts; expressions borrowed from the initial original 
sacral texts (the so called biblical expressions); colloquial expressions which acquire religious 
sense within the attendant context of the sermon and by means of the latter obtain its religious 
meaning and thus entering the semantic field of religion. 
Key words: religion, sacrality, sermon, biblical expression.

Языковой анализ коммуникативного акта религиозной проповеди 
имеет несомненное теоретическое и практическое значение для совре-
менной лингвистики. Поэтому неудивителен интерес исследователей-
как к отдельным языковым явлениям на материале религиозных текстов 
(М.Л. Кожин; Е.Н.Бетехтина), так и к языковой организации самих тек-
стов, функционирующих в религиозной сфере общения (Т.М. Кругликова;                                             
О.Н. Морозова;В.М. Набиева;В.А. Прохватилова и др.). Тем не менее, 
в лингвистической литературе нет работ монографического характера, 
посвященных собственно лингвистическому анализу текстов англоязычной 
религиозной проповеди, хотя данные тексты требуют изучения их самих 
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как особого вида языковой коммуникации и особого типа коммуникативных 
актов, относящихся к специфической религиозной сфере общения. Данное 
наблюдение определяет актуальность настоящей статьи.

Целью данного исследования является анализ лексических средств ре-
ализации категории сакральности.

Поставленная цель определила конкретные задачи исследования:
1. дать определение категории сакральности;
2.  установить особенности англиканского вероучения и англиканской 

проповеди, в частности, отличающей ее от православной или католической 
проповеди; 

3. установить особенности миссионерской проповеди, стоящей особня-
ком от институциональных проповедей;

4. исследовать лексические средства реализации сакральности в тек-
сте проповеди.

Материалом исследования послужили 14 устных традиционных 
англоязычных проповедей, произнесенных во время англиканских бого-
служений – непосредственно в храме и 11 альтернативных проповедей, 
произнесенных альтернативными проповедниками в концертных залах, на 
стадионах и т.д. 

Одной из специфических категорий, свойственных религиозным текстам 
и, в том числе, текстам религиозной проповеди, является так называемая 
категория сакральности, трактуемая как одна из концептуальных катего-
рий антропоцентрической направленности [7,31].

Целью настоящей статьи является анализ лексических средств реали-
зации категории сакральности.

Прежде чем перейти непосредственно к анализу лексических средств 
реализации сакральности в исследуемых текстах, необходимо дать опред-
еление и пояснение понятия «сакральность».  Сакральный (от лат. sacer 
–священный, святой) – священный, служащий религиозным целям; каса-
ющийся священного, религиозного. В английском языке значение понятия 
sacral несколько у́же – «обрядовый», «ритуальный».

В лингвистике получило распространение понятие «сакральные тексты» 
[1], под которыми понимаются практически все виды религиозных текстов. 
В.Г. Адмони называет сакральными практически все виды религиозных 
текстов, применяя такой критерий, как наличие в этих текстах «известной 
доли сакральности» [там же, 97], под которой автор понимает некоторую 
дистанцию от утилитарного языка. Объяснение этому кроется в том, что 
сакральные (читай – религиозные) тексты, являясь результатом откровения 
свыше, представляют собой, по терминологии В.А. Кухаренко,  закрытые 
системы [5, 63], то есть они завершены, закончены, их элементы не по-
длежат дальнейшему развитию, изъятию или замене. Это означает, что они 
не могут быть ни пересмотрены, ни подвергнуты дальнейшему развитию, а 
только истолкованы. 

Однако, в отличие от текстов Библии, являющихся самым ярким об-
разцом закрытых систем, тексты проповеди должны быть настроены синх-
ронно со временем и эпохой, то есть создаваемая на основе собственно 
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религиозного текста проповедь должна быть доступной, понятной совре-
менному адресату, но без ущерба для содержания первоисточника (Ветхо-
го Завета и Евангелия). 

Следовательно, текст проповеди можно считать «вторичной формой 
сакральных текстов» [1, 99], которая несет на себе стилевые черты того 
основополагающего текста, в котором изложена соответствующая религия.  
При производстве текста христианской проповеди в качестве основопола-
гающего, первичного сакрального текста выступает определенный фраг-
мент или тема из Библии. 

Суммируя вышеизложенное и пытаясь в первом приближении опре-           
делить текстовую категорию сакральности как один из конститутивных при-
знаков текстов религиозной проповеди, предлагаем рассматривать кате-
горию сакральности как совокупность определенных дифференциальных 
признаков, характеризующихся сакральной маркированностью, отличаю-
щих текст религиозной проповеди от текстов других сфер общения. 

Как правило, любая текстовая категория реализуется специфически-
ми для соответствующего текста языковыми средствами. В реализации 
категории сакральности наблюдается совместное действие средств всех 
языковых уровней – фонетического, лексического, синтаксического.

Текст христианской проповеди является не просто особым видом тек-
ста, создаваемым адресантом на основе абсолютной веры, он отличается 
от других текстов своими лексическими признаками, в основе которых ле-
жит лексика особой сакральной прозрачности.

Прежде чем перейти непосредственно к описанию результатов ана-
лиза лексических средств реализации сакральности в исследуемых тек-
стах проповеди, необходимо еще раз напомнить о:1) особенностях ан-
гликанского вероучения и англиканской проповеди, в частности, отлича-
ющей ее от православной или католической проповеди; 2) особенностях 
миссионерской проповеди, стоящей особняком от институциональных 
проповедей.

1) Будучи государственной, англиканская церковь тесно связана с 
окружающей ее общественной и политической средой и «проникнута ду-
хом применяемости к окружающей среде», что часто критикуется догма-
тическими богословами [9, 45]. С другой стороны, они отмечают, что про-
поведь в англиканском богослужении, занимая центральное место [4,89], 
несет на себе «печать свежести и религиозной подлинности – соедине-
ния «современности» и живости с неизменностью самого религиозного 
содержания» [8, 165].

2) Если современная храмовая проповедь (даже в такой «гибкой» кон-
фессии, как англиканская) ориентирована на средневековую традицию 
произнесения проповеднического текста, то альтернативная – на западную 
(проповедование американских служителей), насчитывающую менее двух 
веков и характеризующуюся частичным вытеснением лексики высокого 
стиля (за исключением библеизмов), ориентацией на адаптированный ва-
риант Библии, обилием экспрессивно окрашенной лексики и специально 
разработанных риторических приемов; использованием слов и выражений 
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с семантикой конкретного действия и доминированием лексемы «успех». 
Американский проповеднический дискурс успеха выдвигает на первый план 
личность ритора, стремящегося соответствовать ожиданиям социума, т.е., 
с одной стороны, говорить о высоком простыми средствами (отсюда ничем 
не скованная интерпретация, смещение канонических этических норм, мак-
симальная свобода в выборе средств риторического воздействия), а с дру-
гой – демонстрировать практическое применение Божественной логики. 
Метафизическая сущность проповеднического дискурса, заключающаяся 
в постулировании сверхчувственных принципов и начал бытия, трансфор-
мируется в американском проповедническом дискурсе в русле историко-
культурной традиции понимания счастья как «матрешки бытия», которую 
структурирует сам человек, наращивая вокруг собственного естества по-
ложительно-созидающую энергию, которая согласно законам единого 
инфоэнергетического пространства Вселенной многократно увеличивает 
удельный вес счастья на земле, тем самым генерируя дискурс успеха, про-
цветания, благополучия, личных достижений [6]. 

В результате анализа исследуемых проповедей выявилось, что в 
данных текстах используются  несколько групп сакральной лексики:

К первой группе относится традиционно религиозная лексика – узкая по-
нятийная и терминологическая подсистема – та часть словарного состава 
языка, с помощью которого выражаются религиозные значения и смыслы. 
Это та лексика, которая непосредственно характеризует религиозный текст, 
присутствует во всех видах текстов религиозной проповеди, независимо от 
того, по какому поводу она произносится, перед каким адресатом. К этой 
группе относится:

1. Лексика, обозначающая символ веры: God, Jesus Christ, Holy Spirit.
Необходимо отметить, что в текстах всех исследуемых проповедей на-

блюдается частотное (всего 196 употреблений) употребление лексики, обо-
значающей символ веры, чем и объясняется большое разнообразие номи-
наций:

God – Lord, Father, Love (в значении «God is Love»)
Jesus Christ – Saviour, the Son of God, Messiah
Holy Spirit – the Spirit of God, Holy Ghost, Spirit of Truth.
2. Лексика, обозначающая основные религиозные действия, которые 

можно условно разделить на: 
а) общерелигиозные действия: to pray, prayer, the confirmation, liturgy, 

mess, sacrifice, baptism, to baptise, faith, to believe, to preach, to sermonize; 
divine service,  fast, lent и др. и

б) исторические действия и явления:
Resurrection, crucifixion, revelation, Holy Communion.
Необходимо оговорить, что использование такого рода лексики частич-

но зависит от темы проповеди. Например, если проповедь произносится в 
период, предваряющий Пасху, и в само Святое Воскресение, то чаще упо-
минаются такие общерелигиозные и исторические действия и явления как 
fast, lent, sacrifice, crucifixion.

3. Лексика, обозначающая неотъемлемые атрибуты христианской веры:
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Bible (Holy Bible), Gospel, gospel reading, carols, Heaven, hell, the throne 
of God.

Такого рода лексика используется в равной степени во всех видах про-
поведей вне зависимости от тематической направленности проповеди.

4. Лексика, обозначающая церковные институты: church, monastery, 
cloister и др.Необходимо оговорить, что в миссионерских проповедях лек-
сика этой группы встречается только в цитируемых отрывках из Библии, и в 
абсолютном большинстве случаев – это слово church.

Слово church в обоих видах проповеди характеризуется наиболее 
частотным употреблением, что объясняется, во-первых, различным его 
толкованием в проповеди: church как церковный институт в целом, христи-
анская церковь (напр., “Can anyone imagine that in the Apostolic period, the 
Christian Church would have been subjected to any kind of reproach…(BDC)) 
и Church – в значении Англиканская церковь (например, “Unfortunately, 
we ourselves do not value our church…” (RWS)), а, во-вторых, частым ис-
пользованием его в атрибутивной функции (например, Church life, Church 
hierarchy, Church questions, Church bishops и т.д.)

Исследование частоты встречаемости лексических единиц первой 
группы в различных видах проповеди показало наличие определенной 
закономерности в использовании сакральной лексики этой группы в за-
висимости от группы проповедей (см. табл.1). Для большей наглядности 
здесь и далее в таблицах наряду с цифровыми данными представляются 
процентные соотношения (общее количество по каждой группе проповеди 
принимается за 100%).

Таблица1
Частотность употребления традиционно религиозной лексики в 

различных группах проповедей
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Данные таблицы свидетельствуют, что между собственно церковной 
и альтернативной проповедями наблюдаются существенные различия в 
частотности употребления лексических единиц различного рода. Для соб-
ственно церковной проповеди характерен примерно равный процент упо-
требления лексики, обозначающей символ веры (20%), атрибуты христи-
анской церкви (21,1%) и церковные институты (21,5%). Исключение со-
ставляют лексические единицы, обозначающие религиозные и историчес-
кие действия, процент употребления которых достаточно высок (37,4%). 
Объясняется это тем, что собственно церковные проповеди, как правило, 
посвящены какому-либо религиозному событию, описываемому в Еванге-
лии, которое многократно повторяется в тексте (к примеру, в воскресной 
проповеди, произносимой во время Великого поста (BDS), зафиксировано 
23 случая употребления слова Lent так как в ней говорилось о важности, 
значении и необходимости поста в преддверии Великой Пасхи).

Для альтернативной проповеди характерно частотное использование 
лексических единиц, обозначающих церковные институты (как уже упоми-
налось выше, это исключительно слово Church в цитации) (42,4%) и символ 
веры (33,8%). Этот факт можно объяснить тем, что альтернативной пропо-
веди свойственно частое обращение к имени Бога. Именно за счет частот-
ного употребления слов God, Jesus Christ, Lord и Church общий процент 
употреблений лексики двух подвидов оказался столь высоким. 

Вторую группу ядерной лексики составляет лексика, заимствованная 
из основных сакральных текстов – Ветхого Завета, Евангелия. В основной 
массе – это «идиомы и афористические речения, выражающие подчер-
кнуто «законченные» мысли (мысли-итоги, мысли-выводы), переданные 
эмоционально, в ярком и самобытном речевом оформлении. Экспрессивная 
законченность, отточенный лаконизм большинства фразеологических би-
блеизмов обеспечивают возможность их переосмысления и дальнейшего 
содержательного обогащения» [3, 11]. Помимо этого, в данную группу вхо-
дят также имена собственные, которые используются в текстах религиозных 
проповедей в номинативной, а не квалификативной функции и в своем пря-
мом значении, а не в переносном. Они не становятся нарицательными, как 
это часто происходит в светских текстах.

Языковые элементы подобного типа (библеизмы) являются 
интертекстуальными маркерами [2, 51] текстов религиозной проповеди и, 
как правило, апеллируют к фонду общих знаний адресата и адресанта. К 
лексическим единицам этой группы относятся:

- интертекстуальные реалии, обозначающие географические места, 
связанные с библейской историей: Jerusalem, Canaan, Gomorra, Sodom, 
Sinai, Gethsemane и др.;

- библейские имена собственные: Mary, Zachariah, Paul, Peter, Mary 
Magdalene, Moses, Judas, Pilate, John и др.;

- библейские зоосемизмы, флористические обозначения: scapegoat, 
lamb, Balaam’ sass, golden calf, the losts heep, a wolf in sheep’s clothing, barren 
figtree, tree of life, olive branch и др.;

- библеизмы, содержащие указания на часть тела (соматизмы) и физи-
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ологию человека: the all-seeing eye, to wash one’s hands, an eye for an eye, 
to keep as the apple of one’s eye, by the sweat of one’s brow, with blood and 
sweat и др.

В тексте проповеди лексические единицы этой группы выполняют дво-
йную функцию. С одной стороны, с их помощью описываются определенные 
библейские события; с другой стороны, идиоматичность многих библеиз-
мов способствует созданию образности и экспрессивной насыщенности 
текста проповеди.

Необходимо отметить, что язык религии влияет на различные стороны 
культурной жизни всего общества и, прежде всего, на общую культуру речи. 
В общенациональный язык проникают особые формы, свойственные рели-
гиозному языку. Это проникновение проявляется на всех уровнях, но имен-
но группа библеизмов наиболее активно пополняет ресурсы современного 
языка в его светской сфере применения.

К третьей группе лексики, характеризующей тексты религиозной про-
поведи, относится достаточно разнородное множество единиц словарно-
го порядка, границы которого несколько размыты, так как данная лексика 
относится к языковому узусу повседневного общения, но в контексте ре-
лигиозной проповеди приобретает значение религиозной. К таким словам 
относятся лексемы типа life, deed, law, love и др.За каждым из этих слов в 
обычной речи закреплен круг определенных значений. В религиозной же 
речи, которая характеризуется метафоричностью и образностью, эти же 
слова окказионально получают новое значение и входят в семантическое 
поле религии.

Исходя из того, что проповедник в процессе ведения проповеди опира-
ется главным образом на веру как особое эмоционально-психологическое 
состояние сознания человека, содержание проповеди часто носит 
суггестивный характер, то есть убеждение слушателей может происходить 
без специальных доказательств. Такое содержание неизбежно должно 
быть выражено соответствующей языковой формой, составляющей специ-
фику анализируемых текстов.

 Таким образом, можно констатировать, что являясь по сути своей вто-
ричной формой сакральных текстов (напомним, что первичным текстом 
является Библия), текст проповеди демонстрирует частотное использо-
вание сакральной лексики различных групп: узко понятийную и термино-
логическую лексику, выражающую религиозные значения и смыслы, лек-
сику, заимствованную из первичных сакральных текстов (так называемые 
библеизмы), и лексику, относящуюся к языку повседневного общения, но 
в контексте проповеди приобретающую значение религиозной и на этом 
основании входящую в семантическое поле религии. 

Перспективу настоящего исследования видим в анализе семантико-
синтаксической организации структурных частей традиционной и альтер-
нативной проповеди.
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Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування конституентів лек-
сико-семантичного поля «Метал» у наївній картині світу, а саме на матеріалі ан-
гломовних прислів’їв. Визначено поняття «наївної картини світу», проаналізовано 
конституенти даного ЛСП, особливості їх функціонування, а також узуальні та 
переносні випадки вживань і конотація.   
Ключові слова: наївна картина світу, конституент, парадигма, прислів’я.

Белоцерковец А.В. Особенности функционирования лексико-семантического 
поля «Металл» в английских пословицах. Статья посвящена исследованию осо-
бенностей функционирования конституентов лексико-семантического поля «Ме-
талл» в наивной картине мира, а именно на материале англоязычных пословиц. 
Определено понятие «наивной картины мира», проанализированы конституенты 
данного ЛСП, особенности их функционирования, а также узуальные и переносные 
случаи употребления и коннотация.
Ключевые слова: наивная картина мира,  конституент, парадигма, пословица. 

Belotserkovets A.V. The peculiarities of functioning of the lexical semantic field “Metal” 
in English proverbs. The article dwells on the analysis of the functioning of the lexical-semantic 
field “Metal” in the naïve picture of the world, namely on the material of English proverbs. The 
notion of “the naïve picture of the world” has been determined and the constituents of the 
given field and the peculiarities of their direct and transferred usage and connotation have 
been analyzed.   In the given paper, analyzing the functioning of the constituents of the lexical-
semantic field “Metal”, we have made an attempt to research such side of language as folk 
art.  The choice of the material of the investigation is conditioned by the fact that proverbs 
typify different phenomena of life, being anthropocentric, they establish the experience piled 
up by the centuries, reflect culture, the way of life and the values of ethnos. Having analyzed 
eleven English proverbs, first of all it is necessary to note their anthropocentric directivity. 
Most of them are employed to depict the peculiarities of humans’ characters. Four of the 
analyzed proverbs express advice; three of them signify encouragement; two proverbs convey 
admonition and two voice condemnation. The investigation of the constituents of the lexical-
semantic field “Metal” has pointed out that most of them are employed in transferred meaning, 
having metaphor in their composition. Due to the exploration of all metal nominations on the 
given material, we managed to define the following paradigms of the humans’ attitude to the 
metal:

1. The paradigm of the positive attitude, where all the names of the metal are employed 
with positive connotation and are associated with nobility and preciousness.

2. The paradigm of negative attitude, associated with pejoratively connotated nominations 
of metal, manifesting craftiness and cowardice.           
Key words: naïve picture of the world, constituent, paradigm, proverb. 

УДК 811.111’373.2 
Білоцерковець А. В.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «МЕТАЛ» 

В АНГЛОМОВНИХ ПРИСЛІВ’ЯХ

Мова розглядається структуралістами як багаторівнева система, яка 
включає взаємопов’язані та взаємообумовлені елементи, що об’єднуються у 
підсистеми, які базуються на парадигматичних відношеннях [6 , 260].  Одним 
із проявів парадигматичних відношень у лексиці є лексико-семантичне 
поле (далі ЛСП) [5, 99]. У сучасному мовознавстві лексико-семантичне поле 
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визначається як сукупність лексичних одиниць, які об’єднані спільністю 
змісту та виражають поняттєву, предметну або функціональну подібність 
явищ [8, 380; 5, 99].     

Говорячи про парадигматичні відносини у лексиці варто уточнити значення 
терміна «парадигма», який  прийшов у лінгвістику від Ф. де Сосюра. Вчений 
визначав ним систему форм одного й того слова, тобто звід таблиць відмін та 
відмінювань [про це див. 9, 6]. Пізніше Т. Кун запропонував ширше уявлення 
про парадигму: а саме – як  про деяку сукупність знань та особливостей 
підходів до об’єкта. Таким чином наукова парадигма – це сукупність наукових 
уявлень, теоретичних установок та наукових досягнень, які пропонують 
постановку проблем. На сьогоднішній день існує три наукові парадигми, а 
саме: порівняльно-історична, системно-структурна та антропоцентрична. 
Першою в лінгвістиці була історично-порівняльна парадигма, її початківцями 
вважаються німецькі лінгвісти Ф. Бопп і Я. Гримм, а також датській лінгвіст 
Р. Х. Раск. Основним досягненням даної парадигми є відокремлення 
лінгвістики від філософії та історичних суджень [9, 9].

Структурна парадигма в мовознавстві насамперед зумовила системний 
підхід до дослідження мови та висунула на перший план зацікавленість у 
сучасному стані мови, тобто синхронії. За думкою Ф. де Сосюра, одного 
із засновників структуралізму, внутрішня сутність мови пізнається саме в 
синхронії [9, 10].

Атропоцентрична парадигма характеризується переключенням 
зацікавленості дослідника з об’єктів пізнання на суб’єкта, тобто 
аналізується людина в мові і мова в людині. На зміну вимогам вивчати 
систему та структуру мови висувається нова вимога – вивчати мовну 
здібність, знання про світ, зафіксовані в мові, мовну компетенцію носія 
мови. Якщо з позиції системно-структурної парадигми вивчалось ядро 
мови, то антропоцентрична парадигма вивчає його периферію, стики 
областей наукових знань, стики лінгвістики з когнітологією, психологією, 
культурологією та етнографією [4, 66].

Наразі немає єдності думок щодо назви сучасної парадигми вивчення 
мови. Такі вчені як О. С Кубрякова, В. Н. Телія та Р. М. Фрумкіна вважають 
сучасну наукову парадигму когнітивною [про це див. 9, 12]. Метою когнітивної 
лінгвістики є розуміння процесів сприйняття, категоризації і осмислення світу 
[7, 165]. Будування моделі  мовної комунікації – це центральна проблема 
когнітивної лінгвістики. Оперативні одиниці пам’яті: такі як фрейми, сценарії 
та концепти стали інструментами оперування в когнітивній лінгвістиці, яка 
націлена на моделювання картини світу та на моделювання устрою мовної 
свідомості [9, 24].

В кінці ХХ століття лінгвісти зрозуміли, що носій мови – це носій певних 
концептів. За думкою Н. Д. Арутюнової і В.Н. Телія, концепт – це поняття 
занурене в культуру [3, 12; 11, 123]. В кожному концепті зведені воєдино 
принципово важливі для людини знання про світ. Система концептів 
створює картину світу, в якій відображується бачення і розуміння людиною 
реальності [ 9, 31].

Термін «картина світу» з’явився в фізиці на рубежі ХІХ-ХХ століть і почав 



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (35) –  2015

20

розглядатись у рамках семіотики при вивченні первинних моделюючих 
систем (мови) та другорядних (міфів, релігії, філософії, поезії) [12,188]. 
Багатьма лінгвістами розрізняється «мовна картина світу» та «наукова 
картина світу». Наукова картина світу – це цілісний образ предмету наукового 
дослідження в його головних системно-структурних характеристиках, що 
формуються за допомогою фундаментальних понять, уявлень і принципів 
науки на кожному етапі її історичного розвитку [1, 345]. О.С Яковлева та 
Ю. Д. Апересян називають мовну картину «наївною», але Ю. Д. Апресян 
підкреслює, що «наївна» не означає примітивна, за наївністю мовної 
картини світу стоїть досвід поколінь, таким чином «наївність» пов’язана 
з відображенням побутового, буденного сприйняття речей на противагу 
науковому, їх розумінню та поясненню [2, 322].  

Наївна картина світу спрямована на носіїв мови та відбиває 
антропоцентричний погляд на світ [11, 208]. О. С Яковлева відокремлює 
декілька напрямків у вивченні мовної картини світу: 1) типологічні 
дослідження; 2) вивчення МКС в аспекті реконструкції культури народу; 3) 
дослідження окремих сторін мови (відображення мовної картини світу в 
лексиці, словотворі та в дзеркалі метафор) [12, 241].

У нашій роботі, аналізуючи функціонування конституентів ЛСП 
«Метал» у наївній картині світу, а саме на матеріалі англомовних 
прислів’їв,  робимо спробу дослідити таку сторону мови, як народна 
творчість. Вибір матеріалу дослідження зумовлений тим, що прислів’я 
типізують найрізноманітніші явища життя, є антропоцентричними та 
несуть у собі досвід, накопичений роками, відображають культуру, образ 
життя та цінності етносу. Прислів’я – це мала форма поетичної народної 
творчості, що полягає в короткому ритмізованому вислові, який несе 
узагальнену думку, висновок. Смисловий ефект прислів’я виникає в 
результаті особливого стяжіння синтаксичної та лексичної форми, які 
досягаються за допомогою наступних прийомів:

–  паралелізм;
– алітерація, асонація та інші звукові механізми, які допомагають 

зробити вислів ритмічно-стислим. Всі ці прийоми допомагають узагальнити 
ствердження та піднести його до рівня метафори, тобто перетворити його в 
типовий еквівалент практично незліченнго числа ситуацій [13].

Далі перейдемо до компонентного аналізу зафіксованих прислів’їв.   
All is not gold that glitters (15).
В даному метафоричному прислів’ї функціонує конституант ЛСП 

«Метал» gold.  Перш за все слід зазначити, що номінація gold  має негативну 
конотацію. Метафора базується на ототожненні золота з підступними та 
брехливими рисами людського характеру. Прислів’я виражає застереження 
що до того, що не все яскраве і гарне є таким насправді й іноді слід зазирнути 
глибше, щоб пізнати суть. 

Every cloud has a silver lining (15).
Значення цього прислів’я теж репрезентується через інше значення, 

тобто є метафоричним. Конституент  silver  має позитивну конотацію, 
асоціюється  зі світлим безхмарним майбутнім та виражає напуття. В цілому 
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прислів’я передає оптимістичний настрій та спонукає не втрачати надії на 
майбутнє.  

Speech is silver, silence is golden (15).
У вищенаведеному прислів’ї функціонують одразу два позитивно 

конотовані конституенти ЛСП «Метал» silver та golden. Метафоричне 
значення даних номінацій базується на ознаках кольору металу та на його 
коштовності. Експресивність цього прислів’я підсилюється наступними 
виразними прийомами: Speech is silver, silence is golden – фонетичним 
прийомом алітерації,  синтаксичними прийомами паралелізму та гіперболи, 
які  надають виразності як формі, так і значенню даного прислів’я, яке 
виражає пораду та попереджає, що краще іноді змовчати, ніж шкодувати 
про сказане.

Strike while the iron is hot (15).
На прикладі ще одного метафоричного прислів’я можемо спостерігати 

елемент  ЛСП «Метал» iron, який має позитивне забарвлення. В даному 
випадку за допомогою метафори розкривається порада та актуалізується 
спонукання не гаяти час дарма та робити щось корисне, доки є можливість. 
Експресивність наведеного прислів’я підсилюється фонетичною асонацією 
– Strike while the iron is hot та синтаксичним прийомом еліпсису.

Put a coward to his metal and he will fight the devil (15).
В даному випадку номінація metal має негативну конотацію, виражаючи 

осуд боягузтву та дурості, які актуалізуються  за допомогою іронії та 
метафори, що базується на ототожнені металу з чимось пустим та незначним.

Наступне прислів’я є біблейським:   
Iron sharpens iron so the person sharpens another (14).
Номінації металу iron, які повторюються дворазово мають негативну 

конотацію. Метафоричне значення виражає осуд, який базується на 
порівнянні відточування заліза для того, щоб різати інше залізо, з людською 
озлобленістю одне на одного. 

As true as steel (15).
As good as gold (15).
Два вищенаведених прислів’я є прикладами вживання позитивно 

конотованих конституентів ЛСП «Метал». Вони є однаковими за структурою. 
Виразні прийоми алітерації, еліпсису, гіперболи та порівняння підсилюють 
експресивність прислів’в. Аналіз даних прислів’в показує, що за допомогою 
номінацій металів можуть описуватись якості характеру людини. Так у 
першому прикладі  as true as steel референтом порівняння вступають такі 
риси характеру як надійність та відданість, а у другому as good as gold – 
гарна поведінка та добрий характер. Обидва прилів’я мають заохочувальну 
направленість. 

Iron hand in velvet glove (15).
В даному випадку номінація металу iron використана у метафоричному 

сенсі з негативною конотацією, уявляючи собою щось підступне та 
застерігаючи, що інколи привабливе на перший погляд може нести в собі 
зло. Синтаксичні прийоми паралелізму та еліпсису роблять дане прислів’я 
зручнішим та більш легким для запам’ятовування.

БІЛОЦЕРКОВЕЦЬ А. В. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ...
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Ще одним прикладом вживання номінацій металу у переносному 
значенні є наступне прислів’я:

A heart of gold (15).
Як ми бачимо, в даному випадку назва металу gold функціонує у 

метафорічниму сенсі. Метафора базується на позитивних ознаках металу, 
таких як дорогоцінність, краса та яскравість. Без сумніву функціонування 
констиуенту ЛСП «Метал» у даному прислів’ї є прикладом позитивної 
конотації та вихвалення щасливої людини, яка не заважає щастю інших. 
Експресивність даного прикладу підсилена такими виразними прийомами 
як гіпербола та еліпсіс. 

The fining pot is for silver and the furnace for gold, but the Lord tries hearts 
(14).

Дане біблейське прислів’я є прикладом функціонування номінацій 
металу у прямому значенні, воно виражає наставляння, розповідаючи 
про те, що срібло відокремлюється від інших металів за допомогою 
вогню, водночас золоту потрібні міцніші заходи для очищення, але 
людські серця може судити лише Бог. Синтаксичні прийоми наростання 
silver…gold…hearts…та fining pot…furnace…the Lord актуалізують 
суть прислів’я.

Проаналізувавши одинадцять англомовних прислів’їв, в яких 
функціонують конституанти ЛСП «Метал», перш за все слід констатувати 
їх антропоцентричне спрямування. Більшість з них застосовується для 
опису людських характерів. 4 із усіх зафіксованих прислів’їв виражають 
пораду, 3 – заохочення, 2 – наставляння і 2 – осуд. Аналіз функціонування 
конституентів досліджуваного ЛСП в англомовних прислів’ях показав, що 
здебільшого усі вони використані у переносному значенні та мають у своєму 
складі метафору, яка може розглядатись як один із фундаментальних 
когнітивних механізмів людської свідомості. Дослідження усіх номінацій 
металу на даному матеріалі дало змогу прийти до визначення наступних 
парадигм відношення людини до металу: 

1. Парадигма позитивного відношення, в якій назви металу використані 
з позитивною конотацією та асоціюються з силою, благородством, та 
дорогоцінністю. 

2. Парадигма негативного відношення, де елементи ЛСП «Метал» 
несуть негативне забарвлення, становлячи собою підступність, дурість та 
боягузтво.
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Стаття присвячена розгляду зімкнених приголосних b, d, g – p, t, k в 
давньоверхньонімецьких клерикальних письмових пам’ятках. Проаналізовані ключові 
верси з молитв “Отче наш” та “Символ віри”, які представлені на різних діалектах 
давньоверхньонімецької мови. 
Ключові слова: давньоверхньонімецький період, зімкнені приголосні, складові                
структури.

Березина Ю.А. Письменное разнообразие древневерхненемецких церковных 
текстов. Статья посвящена рассмотрению смычных согласных b, d, g – p, t, k в 
древневерхненемецких клерикальных письменных памятниках. Проанализированы 
ключевые версии из молитв „Отче наш“ и „Символ веры“, которые представлены в 
разных диалектах древневерхненемецкого языка. 
Ключевые слова: древневерхненемецкий период, смычные согласные, слоговые 
структуры. 

Berezina J.O. Written variety of Old High German church texts. The article deals with 
the occlusive consonants b, d, g – p, t, k in the Old High German clerical written texts. Until 
now there is a problem of tension/ untension between pad and voiced sounds (p, t, k - b, d, 
g) in German. These sounds were often mixed up historically as in antiquity, firstly there was 
a great number of dialects, and secondly they were wrote down as heard (tac, tak  "Tag").
Historical records (ancient) were lettergram, thus in different positions of word (beginning-
middle-end of word) passed differently. So what actually these were sounds: pad or voiced, 
and what they are considered now. According to the results of our research the beginning of 
the Old High German word was voiced and its end was pad. 
Key words: Old High German, occlusive consonants, syllable structures.

УДК 811.11(072)
Березіна Ю. О.

ПИСЕМНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ 
ДАВНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКИХ ЦЕРКОВНИХ ТЕКСТІВ

Література давньоверхньонімецького (двн.) періоду (VIII – XIст.) була в 
основному клерикальною, бо в ті давні часи церква після введення христи-
янства (496 р.) дуже тісно співпрацювала з державою і стала ії ідеологічною 
опорою [1; 33]. Відомо, що в умовах верховенства клерикальної ідеології 
латина була мовою богослужіння та церковних книг. Але у франкській дер-
жаві (V – VIIIст.) спочатку Хлодвіг Меровінг, а потім Карл Великий (Каролінг) 
надали розпорядження викладати основи незрозумілої народним масам 
християнської віри рідною мовою. Таким чином, з’явилися молитви (Ge-
bete), сповіді (Beichten), псалми (Psalme), обіти хрещення (Taufgelöbnisse), 
благословіння (Segen), проповіді (Predigten), зафіксовані на різних діалек-
тах, які існували в двн. періоді  [4, 7].

При розгляді названих церковних текстів нами було відмічено, що вони, 
в залежності від діалекту, відрізняються як на фонетичному (орфографіч-
ному), так на лексичному та граматичному рівнях. Тобто давньоверхньоні-
мецька мова ще не мала єдиної орфографічної, лексичної та граматичної 
норм і майже кожний діалект мав свою орфографію і свої фонетичні осо-
бливості. Але в усіх розглянутих текстах відчувалися в більшій або меншій 
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мірі наслідки І-го та ІІ-го пересуву приголосних (du – tu – dhu, thu, bist – pist, 
gap – gibu, ik/c – ih, sik – sih, dat –dazта ін.).

Основною метою нашого дослідження було проаналізувати наявність 
та особливості зімкнених приголосних b, d, g –p, t, k (Lenis – Fortis)на 
початку та в кінці слів указаних текстів, оскільки Anlautі Auslaut є такими 
частинами слова, де найбільш показово реалізується напруженість звуків                     
[3, 113].

Вибір названих зімкнених приголосних був зроблений нами у зв’язку з 
тим, що у сучасній німецькій мові існує різниця між їх вимовою та нормою. 
Причину цьому, як вважають В. В. Левицький, В. Г. Таранець, S. Sondereg-
ger, W. Schmidt та ін., треба шукати у розвитку мови, у період буквенного 
написання слів та відсутності мовної, у тому числі, й орфографічної норми.

Наш дослідницький матеріал склав 1069 лексичних одиниць (л.о.) з 
початковими та кінцевими зімкненими приголосними b, d, g – p, t, k, ви-
браних з церковних текстів двн. періоду (франкський діалект – 295 л.о., 
алеманський діалект – 301 л.о., баварський діалект – 250 л.о., давньосак-
сонський – 223 л.о.).

Не дивлячись на діалектальну розрізненність двн. мови, виявляється 
взаємодія діалектів та деякі уніфіковані тенденції у писемній мові. Осо-
бливо у текстах пізнього періоду двн. мови відчувається вплив рейнсько-
франкського на південнонімецькі діалекти, що було певним результатом по-
літичної та культурної діяльності  франків у Каролінгській державі (півден-
нонімецькі p, t, k/c замінюються франкськими b, d, g, напр.: kot (cot) – got, 
thu – du, pist – bist).  Але давньосаксонська мова, яка існувала на території 
північної Німеччини у двн. періоді, всеж-таки зберегла своє самостійне по-
ложення – god, thu, gehuuilic.

Спочатку розглянемо деякі ключові верси з молитв “Отче наш” (“Vater 
unser”) та “Символ віри”- “Визнання віри” (“Glaubensbekenntnis”), які є най-
давнішими та найважливішими серед усіх церковних тестів.

Vaterunser
a) Das St. Galler Paternoster (Hr. des VIII. Jahrh.s in St. Gallen; verfasst 

ca. 789. Alemannisch) 
Fater unseer,  thū pist in himile, wihi namun dīnan, qhueme rīhhi dīn, werde 

willo diin, sō in himile sōsa in erdu. prooth unseer emezzihic kip uns hiutu, oblāz 
uns sculdi unseero,  sō wir oblāzēm uns sculdīkēm, enti ni unsih firleiti in khorun-
ka, ūzzer lōsi unsih fona ubile.

b) Das Freisinger Paternoster nach der Hs. A. (Hs. der 2. Hälfte des IX. 
Jahrh.s aus Freising in München; Original wohl älter. Bairisch)

Fater unsēr, dū pist in himilum, kawīhit sī namo dīn, piqhueme rīchi dīn, wesa 
dīn willo, sama sō in himile est, sama in erdu. Pilipi unsraz emizzīgaz kip uns 
eogawanna, enti flāz uns unsro sculdi sama sō wir flāzzamēs unsrēm scolōm 
enti ni princ unsih in chorunka, ūzzan kaneri unsih fona allēm suntōn.

c) Aus dem Weißenburger Katechismus (s. Nr. 18. Südrheinfränkisch, 
Ende des VIII. Jhrh.s)

Fater unsēr, thū in himilon bist, giwihit sī namo thīn, quaeme rīchi thīn, werd-
he willeo thīn, sama sō in himile endi in erthu. Broot unseraz emezzīgaz gib uns 
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hiutu, endi farlâz uns sculdhi unsero, sama sō wir farlāzzēm scolom unserēm. 
endi ni gileidi unsih in costunga. auh arlōsi unsih fona ubile. 

d) Aus dem Tatian (s. u. Nr. 30. Ostfränkisch, IX. Jh.)
Fater unser, thū thār bist in himile, sī giheilagōt thīn namo, queme thīn rīhhi, 

sī thīn willo, so hēr in himile ist, so sī her in erdu, unsar brōt tagalīhhaz gib uns 
hiutu, inti furlāz uns unsara sculdi, so wir furlāzemes unsaren sculdīgōn, inti ni 
gileitēst unsih in costunga, ūzouh arlōsi unsih fon ubile. 

e) Aus Notkers Katechismus (Erhalten am Schlusse der Psalterhs. San-
gall 21. Alemannisch, ca. X. Jh., Sehrt-Starck III XI. Jh.)

Fater unser, dû in himele bist, dîn namo werde gehéiligot. Dîn rîche chome, 
dîn willo gescéhe in erdo, also in himele. Unser tágelicha brôt kib uns híuto unde 
únsere sculde belâz uns, álsôóuh wir belázen unseren sculdigen. Unde in cho-
runga ne léitest dû únsih. Nube lôse unsih fóne ubele. 

f) Aus dem Heliand (Vers. 1600 ff.Altsächsisch,  1. Hälfte des IX. Jh.s)
Fadar ûsa firiho barno, thu bist an them hôhon himila rîkea, geuuîhid 

sî thîn namo uuordo gehuuilico. Cuma thîn craftag rîki. Uuerđa thîn uuil-
leo obar thesa uuerold alla, sô sama an erđo, sô thar uppa ist an them 
hôhon himilo rîkea. Gef ûs dago gehumlikes râd, drohtin the gôdo, 
thîna hêlaga helpa, endi alât ûs, hebenes uuard, managoro mênsculdio, al sô 
uue ôđrum mannum dôan. Ne lât ûs farlêdean lêđa uuihti sô forđ an iro uuilleon, 
sô uui uuirđige sind, ac help ûs uuiđar allun ubilon dâdiun. 

g) Aus Otfrid (II. 21, 27 ff.Südrheinfränkisch, IX. Jh.)
Fáter unsēr gúato, bist drúhtīn thu gimúato
in hímilon io hōhēr, uuīh si námo thīnēr.
Biquéme uns thīnaz rīchi, thaz hōha hímilrīchi,
thára uuir zua io gíngēn ioh émmizīgēn thíngen.
Sī uuíllo thīn hiar nídare, sōsér ist ūfin hímile.
in érdu hilf uns híare, so thu éngilon duist nu tháre.
Thia dágalīchūn zúhti gib híut uns mit ginúhtī,
ioh fóllon ouh – theist mēra – thīnes selbes lēra.
Scúld bilāz uns állēn, sō uuír ouh duan uuóllen,
súnta, thia uuir thénken, ioh émmizīgēn uuírken.
Nifirlāze unsih thīn uuára in thes uuídaruuerten fāra,
thaz uuír ni missigángēn, thára ana ni gifállēn.
Lōsi unsih io thánana, thaz uuir sīn thīne theganā,
ioh mit ginádōn thīnēn then uuēuuon io bimīdēn.āmen.
h) Neuhochdeutsch
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns 
heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuld-
igern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen!

i) Ukrainisch
Отче наш, що є на небесах! Нехай святиться Ім’я Твоє. Хай прийде 

Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш 
насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо 
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винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаво-
го. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава навіки. Амінь.

Das Glaubensbekenntnis
a) Alemannisch (VII-VIII Jh.)
Kilaubu in kot fater almahticum, kiscaft himiles enti erda.
b) Südrheinfränkisch (Auf. Ende des VIII. Jh.s – Anfang des IX. Jh.s) 
Gilaubiu in got fater almahtigon, scepphion himiles enti erda.
c) Bairisch (Wessobrunner Gebet Anfang des IX. Jh.s)
Cot almahtico du himil enti erda gauuorahtos.
d) Fränkisch, Rheinfränkisch (2. Viertel des IX. Jh.s)
Gilaubistu in got fater almahtigan? Ih gilaubu.
e) Alemannisch (Notker, XI. Jh.)
Ih keloubo an got almahtigen fater, skephen himeles unde erdo.
f) Bairisch (Ende des XI. Jh.s) 
Ih gloube an got uatir almahtigen skephare himilis unde erda.
g) Altsächsisch ( VIII. Jh.)
Ic gilaubu an god almagtigen fadar himila unde erdo giskafid.
h) Neuhochdeutsch
Ich glaube an Gott, allmächtigen Vater, der Himmel und Erde geschaffen hat.
i) Ukrainisch 
Вірую в Єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всьо-
го видимого і невидимого.
В розглянутих церковних текстах (1069 л.о.) виявляються наступні риси 

щодо початкових та кінцевих зімкнених приголосних b, d, g – p, t, k (табл. 
№1, 2, діагр. №1, 2). В анлауті, незалежно від діалекту, домінують дзвінкі 
зімкнені (58 %, табл. №2). Серед них особоливо виділяється g (53%, діагр. 
№1), потім йде d (33%) і нарешті b (14%). В ауслауті домінують глухі зімкне-
ні (73%, табл.№2). Причому, частіше за все зустрічається t (79%, діагр. №. 
2), далі йдуть k (11%), p (10%).

Таблиця 1
Характеристика лексичних одиниць (л. о.) із зімкненими

приголосними b, d, g – p, t, k у двн. церковних текстах
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Таблиця  2
Анлаут та ауслаут (Lenis – Fortis) 
давньоверхньонімецького слова

Проведене дослідження показало, що в давній період існування німець-
кої мови найчастіше зустрічався дзвінкий початок і глухий артикуляторний 
кінець слова. Таким чином, кінцева позиція у слові протиставляється більш 
сильній фонетичній позиції, яка припадає на початок. 

Діаграма №1 
Відображення дзвінкого 

початку двн. слова (403 л. о.)

Діаграма №2 
Відображення глухого 

кінця двн. слова (270 л. о.)
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Щодо частоти вживання складових структур, то з 699 л. о. з початкови-
ми зімкненими  було 60 % (419 л. о.) односкладових (got – cot – god; du – thu; 
pist – bistта ін.), 27 % (190 л. о.) 3-х та більш складових (piqueme, quaeme, 
gilaubu – gilaubiu – keloubo – kilaubu, giskafid, giheilegot та ін.) та 13 % (90 
л. о.)  двоскладових (kiscaft, gloube, qheme, druhtin, barno, thiner, dinanта ін. 
При цьому в анлауті були виявлені такі структури:

1) CV – 51 % (359 л. о.) – got, pist, din, du, k (c)uning та ін.;
2) C (t) С (h) V – 15 % (103 л. о.) – thu, thin, thar, thas та ін.;
3) C (k) С (h) V – 12 % (81 л. о.) – khind (t), chint (d), chiburt, chuning та ін.;
4) СС (l)  V – 7 % (49 л. о.) – glouban, gloubnis, blind (t)та ін.;
5) СС (r) V- 6 % (44 л. о.)  – с(k)rist, c(k)raft, brot та ін.;
6) СС (h) C (r) V – 6 % (44 л. о.) – Christ, chraft та ін.;
7) C (d) C (h) V – 3 % (19 л. о.) – dher, dhaz та ін.
Аналіз слів з кінцевими зімкненими приголосними показав, що з 370 

розглянутих лексичних одиниць в більшості випадків також реалізуються 
односкладові структури – 215 л. о. (58%) – kot, pist, ist; потім йдуть 3-х скла-
дові – 112 л. о. (30 %) – gescehet, giskafid, gilaubist, geuuihid; за ними дво-
складові – 43 л. о. (12 %) – skefit, kiscaft. При цьому в ауслауті були виявлені 
наступні структури:

1) -VC (104 л. о. – 28 %) – got, god, gescehet, geuuihid та ін.;
2) -VC (s) C (75 л. о. – 20 %) – c(k)rist, pist, ist, est та ін.;
3) -VC (h) C (53 л. о. – 14 %) – almaht, lioht, uuiht, reht та ін.;
4) -VC (l) C (40 л. о. – 11 %) – help, sculd, uuerold та ін.;
5) -VC(n) C (37л. о. – 10 %) – kind (t), anfenc, sind (t) та ін.;
6) -VC(r) C (32 л. о. – 9 %) – chiburt (d), giburt, dorp, uuard, soford (t) та ін.;
7) -VC(f)C (15 л. о. – 4 %) – kiscaft, kraft, chraft та ін.;
8) -VC(n)C(t)C(h)  (6 л. о. – 2 %) – kinth та ін.;
9) -VC(l)C(d)C(h) (5 л. о. – 1, 2 %) – sculdh та ін.;
10) -VC(t)C(h) (3 л. о. – 0, 8 %) – proothт а ін. 
Крім того також з’ясувалося, що як на початку, так і в кінці слів могли 

вживатися до двох приголосних. Рідкими були структури з трьома початко-
вими та кінцевими приголосними (див. приклади).

Виходячи з результатів нашого дослідження можна стверджувати, що 
частина двн. слова в ауслауті має артикуляторне послаблення (глухий ар-
тикуляторний кінець слова) у порівнянні з його дзвінким анлаутом. Про таку 
особливість початку та кінця слів свідчить вживання на письмі фонетич-
них варіантів одних і тих самих фонем t/d, k/g, p/b. Незважаючи на деяку 
фонематичну нечіткість, початок та кінець двн. слова свідчать про опози-
цію глухих та дзвінких зімкнених приголосних (Tenuis – Media). При цьому 
спостерігається зародження у консонантних структурах опозиції зімкнених  
напружений/ ненапружений (Fortis/ Lenis), яка на письмі знайшла відобра-
ження у вигляді t – d/t. Наведена опозиція вийшла з загальногерманського 
фонематичного протиставлення глухий/ дзвінкий (*d/ *t). Подібна картина 
спостерігається із зімкненими p – b/p, а також k – g/ k.

В результаті аналізу початкової та кінцевої частин давньоверхньоні-
мецьких слів були виявлені фонетичні процеси, які характеризують давнє 
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германське слово (герм. *guđa – двн. got, god;герм. *kinƥas – двн. kind/chint) 
та визначають нові тенденції в розвитку німецьких слів, де чітко помітна дія 
фонетичного стяжіння.
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Бигунова Н.А.

ОДОБРЕНИЕ, ПОХВАЛА, КОМПЛИМЕНТ И ЛЕСТЬ 
В ТЕОРИИ РЕЧЕВЫХ АКТОВ

 

Статья посвящена рассмотрению одобрения, похвалы, комплимента и лести в рам-
ках теории речевых актов. Дифференцированы иллокутивные цели речевых актов 
одобрения, похвалы, комплимента и лести. Предлагаются собственные определе-
ния одобрения, похвалы, комплимента и лести как положительно-оценочных речевых 
актов.
Ключевые слова: оценка, одобрение, похвала, комплимент, лесть, речевой акт.

Бігунова Н.О. Схвалення, похвала, комплімент та лестощі в теорії мовленнєвих 
актів. Стаття присвячена розглядові схвалення, похвали, компліменту та лестощів 
в рамках теорії мовленнєвих актів. Надається диференціація іллокутивних цілей 
мовленнєвих актів схвалення, похвали, компліменту та лестощів. Запропоновані 
власні визначення схвалення, похвали, компліменту та лестощів як позитивно-
оцінних мовленнєвих актів.  
Ключові слова: оцінка, схвалення, похвала, комплімент, лестощі, мовленнєвий акт.

Bigunova N.A. Approval, Praise, Compliment and Flattery in Speech Act Theory. The 
article outlines approval, praise, compliment and flattery in terms of Speech Act Theory. 
The illocutionary aims of approval, praise, compliment and flattery speech acts have been 
differentiated.The author offers her own definitions of approval, praise, compliment and flatter 
as positive evaluative speech acts.The research has been carried out on the basis of Modern 
English artistic Discourse.The main purpose of the paper is to report on the carried out 
functional-semantic analysis of positive evaluative speech acts. The subjects of this study are 
approval, praise, compliment and flattery illocutionary aims. The main methods of investigating 
the data have been the contextual interpretational method as well as the conversational 
analysis. They have been helpful to determine the functional-semantic peculiarities of the 
taken speech acts, their objects and participants and their communicative structure. The 
article establishes the definition of approval, praise, compliment and flattery speech acts main 
and secondary illocutionary aims. The achieved results have practical value, since they can 
be discussed within the courses of Discourse Analysis and Communication Theory. 
Key words: evaluation, approval, praise, compliment, flatter, speech act.

Объекты действительности, попадающие в сферу интересов человека, 
проходят когнитивную обработку в человеческом сознании и наделяются 
оценочным значением. Сформированная таким образом оценка представ-
ляет собой мыслительное оценочное суждение, которое, при желании че-
ловека, может трансформироваться в оценочное высказывание, в речевой 
акт.

Изучение оценочных РА представляет особый интерес для совре-
менной лингвистики, что отражено в комплексных трудах Н.Д.Арутюновой, 
А.А. Ивина, Е.М. Вольф, Т.В.Булыгиной, А.Д. Шмелева, А.А. Романова и 
мн. др. Реализация категории языковой оценки в речи и ее прагматическая 
релевантность отражены в исследованиях А.В.Зубова, М.С.Ретунской, 
М.В.Степановой, Т.В.Земсковой, Л.А.Нефедовой, А.В.Гилевой.
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Всякая деятельность подчиняется «максимизации положительных и 
минимизации отрицательных эмоций» [4, 72]. Достижение удовольствия и 
освобождение от страдания являются важнейшими мотивами, движущими 
человеком. Поэтому предметом данного исследования выбрана положи-
тельная оценка и ее вербализация в речевых актах одобрения, похвалы, 
комплимента и лести.

Комплиментом как речевым актом лингвисты интересуются наибо-
лее активно (Р.К. Херберт, С. Стрейт, Дж. Холмс, Д. Джонсон, Н. Вольфсон,               
Дж. Мане, П. Браун, С. Левинсон, Дж. Тернер, Н. Норрик, Д. Спербер,            
Д. Уилсон,  И. Алтани,   Б. Дэйвис,  З. Шотлэнд, Дж. Крейг,  М. Сифану, 
О.А. Агаркова, Е.Г. Зверева,Р.В. Серебрякова, Л.Э. Безменова, А.В. Бо-
бенко, Э.В. Мурашкина и мн. др.). Следует отметить, что европейские и 
американские ученые не дифференцирует похвалу и комплимент, именуя 
любое положительное высказывание комплиментом. Поэтому число ис-
следователей, занимающихся похвалой, значительно меньше и ограничи-
вается российскими и украинскими учеными: И.А. Конова, И.Г. Дьячкова, 
Л.И. Клочко,С.В. Волынкина, Р.В. Серебрякова. Речевой акт лести явля-
ется объектом крайне малого числа исследований: С.В. Дорды (Украина), 
В.В. Леонтьева и Е.С. Петелиной (Россия). И, наконец, те немногие иссле-
дователи, занимающиеся актом одобрения – Е.В. Ярошевич, Т.В. Кабан-
кова, – не отграничивают его от смежных положительно-оценочных актов.

Неоднозначное понимание современными лингвистами функционально-
семантической природы речевых действий одобрения, похвалы, комплимен-
та и лести, размытость границ, а зачастую и трактование данных высказыва-
ний как синонимов предопределило выбор темы настоящей статьи.

Целью статьи является обозначение места высказываний одобрения, 
похвалы, комплимента и лести в теории речевых актов.

В задачи, которые решались в данной работе, входило: 
•	 изучение и сопоставление словарных дефиниций одобрения, похвалы, 

комплимента и лести; 
•	 анализ взглядов различных ученых, разрабатывавших ТРА, на комму-

никативную природу интересующих нас высказываний;
•	 описание иллокутивных целей РА одобрения, похвалы, комплимента и 

лести; 
•	 собственное определение одобрения, похвалы, комплимента и лести 

как положительно-оценочных речевых актов.
Материалом исследования послужили тексты 60 современных англоя-

зычных художественных произведений общим объемом более 20000 стра-
ниц, из которых были отобраны высказывания одобрения, похвалы, ком-
плимента и лести. Исследование базируется на художественном дискурсе, 
поскольку именно в нем изображенная и реальная разговорная речь мак-
симально сближаются. 

Анализируемая выборка составляет 1696 контекстов выражения по-
ложительной оценки. Самый большой массив образован высказываниями 
одобрения – 743 речевых эпизода (РЭ) (43.8 % всех контекстов), несколько 
меньше высказываний похвалы – 627 РЭ (37.0 % всех контекстов); зна-
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чительно меньше высказываний комплимента – 270 РЭ (15.9 % всех кон-
текстов) и наименьшее количество РЭ образует лесть – 56 РЭ (3.3 % всех 
контекстов).

Исследование семантики слов одобрение, похвала, комплимент и 
лесть в толковых словарях показывает, что одобрение понимается как 
«похвала, одобрительный отзыв» [15, 406]; «демонстрация того, что кто-то 
удовлетворен, имеет хорошее мнение о чем-то / ком-то» [17, 71]; «акт офи-
циального признания плана, решения или человека; официальное разреше-
ние сделать что-либо» [16, 58] (здесь и далее перевод наш – Б.Н.).

Похвала понимается как «хороший отзыв о ком-н. / чем-н., одобре-
ние» [15, 478]; «акт похвалы или выражения одобрения; выражение одо-
брения или восхищения; почитание; восхваление» [17, 466]; «слова, которые 
Вы произносите или пишете, для того, чтобы похвалить кого-либо или что-
либо» [16, 1128].

Значение слова комплимент раскрывается как «любезные, приятные 
слова, лестный отзыв» [15, 281]; «выражение восхищения, похвалы, одо-
брения, и т.д.; акт вежливости, выражающий восхищение, уважение и т.д.» 
[17, 234]; «замечание, выражающее восхищение кем-л. или чем-л.» [16, 280].

Лесть трактуется как «лицемерие, угодливое восхваление» [15, 311]; 
«неискренняя похвала; похвала, которую Вы в действительности не под-
разумеваете» [16, 548]. 

Как демонстрируют данные определения, слова одобрение, похвала, 
комплимент и лесть пересекаются в своей семантике. Различить похва-
лу и одобрение, основываясь на словарных дефинициях, не представляет-
ся возможным, так как обе лексемы образуют дефиниционный круг, т.е. одно 
явление объясняется за счет другого. В определениях комплимента при-
сутствуют семы «любезность», «приятность», «вежливость», а также «вос-
хищение»; что позволяет уже на стадии словарных трактовок выявить этикет-
ный и несколько преувеличенный характер комплимента. 

Таким образом, особенностью комплимента, отличающей его от одо-
брения и похвалы, является небольшое ожидаемое преувеличение досто-
инств собеседника, а отличительной характеристикой лести выступает не-
искренность и наличие расчета и корысти в мотивации говорящего.

В словарных определениях лести обращают на себя внимание семы «не-
искренность», «лицемерие», «угодливость», отличающие такое явление, 
как лесть от смежных оценочных актов. Высказывания лести всегда служат 
инструментом достижения корыстных целей адресанта, направленных на со-
беседника.

В семантике слов комплимент и лесть есть общий признак – восхище-
ние, что отличает толкование комплимента и лести от одобрения и похвалы.

В настоящем исследовании одобрение, похвала, комплимент и лесть 
рассмотрены в рамках теории речевых актов. 

В таксономии речевых актов, предложенной Дж. Остином, интересую-
щие нас положительно-оценочные высказывания, за исключением РА одо-
брения, относятся к бехабитивам – актам общественного поведения, вы-
ражающим реакцию субъекта реакции на поведение, поступки человека 
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[10]. Отсутствие в данной классификации РА одобрения закономерно, так 
как, по нашему мнению, объектом одобрения являются неодушевленные 
объекты и явления природы.

В таксономии Дж. Серля все речевые акты положительной оценки, по-
видимому, примыкают к экспрессивам, с помощью которых выражаются чув-
ства и отношения: их иллокутивная цель – это выражение психического со-
стояния, специфицированного в условиях искренности [14]. Сам Дж. Сёрль 
относит к экспрессивам лишь такие речевые акты, как извинение, благодар-
ность, соболезнование, поздравление. Как можно заметить, все они ориен-
тированы на социальные ритуалы и имеют общую перлокутивную цель – вы-
звать положительную реакцию собеседника по отношению к говорящему. По 
мнению Э.Гоффман, экспрессивы являются ритуальными актами, в которых 
говорящие выражают терпимость и добрую волю по отношению друг к другу 
[13]. 

Понимание природы актов положительной оценки как экспрессивов 
свойственно также Е.М. Вольф, которая предлагает рассматривать любые 
оценочные высказывания как особый вид иллокутивных актов, где дей-
ствуют специфические именно для них иллокутивные силы, целью которых 
является вызвать у собеседника перлокутивный эффект – определенную 
эмоциональную реакцию, позитивную либо негативную. Иллокутивные 
акты такого типа Е.М. Вольф называет собственно экспрессивами [2, 170].

Исследовательница относит к экспрессивам все виды высказываний, 
которые интерпретируются как оценочные. Таким образом, Е.М. Вольф 
класс экспрессивов трактует значительно шире, чем Дж. Сёрль, причис-
ляя к ним: а) обусловленные социальными конвенциями извинения, благо-
дарности, поздравления и т.п. и б) интересующие нас оценочные выска-
зывания, принадлежащие индивидуальным субъектам и имеющие своей 
иллокутивной целью выразить эмоциональное состояние говорящего и/
или произвести эмоциональное воздействие на слушателя, основанное на 
одобрении в широком смысле слова. Такие оценки, по мнению Е.М. Вольф, 
слабо связаны с социальными нормами и стереотипами. Отправитель и 
получатель сообщения, содержащего оценку, выступая в качестве персо-
нажей иллокутивной игры, оказываются в первую очередь носителями эмо-
ций, возникающих, если оценка касается их интересов. Чем сильнее эти 
интересы затронуты, тем более действенны иллокутивные силы оценки 
и тем больше речевой акт влияет на эмоциональное состояние адресата 
[там же]. 

Н.А. Трофимова предлагает различать два подкласса экспрессивов: 
социативы, выражающие в определенных стандартных ситуациях при-
знание слушающего как члена одной с говорящим социальной группы, и 
инфлуктивы, выражающие эмотивно-оценочное отношение и через него 
эмоциональное воздействие. РА похвалы и комплимента отнесены иссле-
довательницей к инфлуктивам. Одобрение, упоминаемое в монографии 
как экспрессив, ни к одному из выделенных подклассов не отнесено [8]. 

Что касается таксономии речевых актов Б. Фрейзера, то хотя он и вы-
деляет отдельный класс оценивающих актов [12, 190], но их трактовка не 
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позволяет нам отнести к ним интересующие нас единицы.
В классификации перформативных глаголов Ю.Д. Апресяна [1] одо-

брение приравнивается к положительной оценке и поэтому мы считаем 
возможным отнести к данной категории все исследуемые нами речевые 
акты: одобрение, похвалу, комплимент и лесть. 

В таксономии «первичного членения» речевых актов Н.И. Форманов-
ской [9] положительно-оценочные речевые акты относятся к экспресси-
вам, и часть из них – к контактивам.

Г. Г. Почепцов указывает на существование фатических (мета-комму-
никативных) речевых актов, реализующих контакто-устанавливающую 
функцию языка, к которым в данной типологии, по-видимому, следует от-
нести интересующие нас речевые акты [6]. Точки зрения Г.Г. Почепцова 
придерживаются такие лингвисты, как Н.Д. Арутюнова, И.Г. Дьячкова и  
Т.В. Шмелева, которые относят комплимент и похвалу к одному типу ре-
чевых актов – фатическому, имеющему своей целью общение, а не со-
общение информации. 

А.А. Романов и, вслед за ним, другие ученые (например, Э.В. Мурашкина, 
Р.В. Шиленко) относят похвалу и комплимент к классу регулятивов – высказы-
ваний, регулирующих межличностные отношения коммуникантов [7].

Размышляя о природе положительно-оценочных высказываний, мы при-
знаем обоснованность каждой из предложенных точек зрения.  Наши наблю-
дения полностью подтверждают правомочность отнесения речевых актов по-
ложительной оценки к экспрессивам (в таксономии Дж. Серля, Д.Вундерлиха 
и Е. М. Вольф). Не вызывает сомнений и бехабитивный характер большей 
части положительно-оценочных высказываний.Фатическая функция, упоми-
наемая Г.Г. Почепцовым, Н.Д. Арутюновой, И.Г. Дьячковой и Т.В. Шмелевой, 
безусловно, присуща всем рассматриваемым нами речевым актам, одна-
ко, на наш взгляд, она свойственна им в разной степени и определяется 
контекстом. Признавая регулирующую функцию оценочных РА, выделенную 
Э.В.Мурашкиной и Р.В. Шиленко, мы все же считаем ее второстепенной. 

Тем не менее, считаем совершенно необходимым разграничить основ-
ные иллокутивные цели положительно-оценочных актов и второстепенные 
цели, позволяющие дифференцировать данные речевые акты.

РА одобрения, похвалы, комплимента и лести представляются иллоку-
тивно синкретическими актами, так как в них одновременно реализуются 
две или более иллокуции, среди которых следует различать первостепен-
ные и второстепенные.

Речевые акты одобрения, похвалы, комплимента и лести совершаются, 
прежде всего, с целью выражения положительной оценки. Так как оценка 
является декларацией говорящего своего суждения о людях, объектах, со-
бытиях, состоянии дел, то иллокутивная цель оценочного высказывания со-
стоит в том, чтобы склонить адресата согласиться с суждением говорящего. 

Выражение субъектом положительной оценки объекта, его качеств и / 
или деятельности является общей, инвариантной для данных РА иллоку-
тивной целью. 

Другой, общей целью положительно-оценочных актов, связанной с 

БИГУНОВА Н.А. ОДОБРЕНИЕ, ПОХВАЛА, КОМПЛИМЕНТ И ЛЕСТЬ...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (35) –  2015

36

их экспрессивной (то, что Н.А. Трофимова называет инфлуктивной) 
природой, является стремление оказать положительное воздействие 
на эмоции адресата, создать благоприятную атмосферу общения, а в слу-
чае, если адресат и объект положительной оценки совпадают – побудить его 
в дальнейшем к сходным состояниям или действиям, то есть к тем, которые 
послужили поводом для положительной оценки. 

Высказывания положительной оценки являются проявлением вежливо-
сти, любезности, они подчас носят ритуальный характер, т.е. их иллокутив-
ной целью является также выражения речевого этикета. С их помощью 
реализуются стратегии как позитивной вежливости, предписывающей про-
явление внимания к собеседнику, так и стратегии негативной вежливости, 
предписывающей, в частности, «формулировать высказывание в смягчаю-
щей модальной упаковке» [11, 131]. Высказывания положительной оценки 
могут вводиться для смягчения упрека, недовольства, они помогают веж-
ливо сменить тему и т.д.

Мы считаем возможным объединить в один синонимический ряд та-
кие классы РА как бехабитивы – выражения социального поведения (по                
Дж. Остину), контактивы или выражения речевого этикета, (по Н.И. Форма-
новской) и фатические речевые акты,реализующие контакто-устанавлива-
ющую функцию языка (по Г.Г. Почепцову, Н.Д. Арутюновой, И.Г. Дьячковой 
и Т.В. Шмелевой). Кроме того, в эту группу можно включить и регулятивы 
(обсуждаемые в работах А. А. Романова, Э.В. Мурашкиной и Р.В. Шиленко), 
так как среди регулятивов выделяют контактоустанавливающие, стимули-
рующие, поддерживающие и фокусирующие регулятивные действия, что в 
нашем понимании неотделимо от фатической речи.

Таким образом, выражение положительной оценки и стремление ока-
зать положительное воздействие на эмоции адресата представляются нам 
характеристиками константными для РА положительной оценки, что дока-
зывает правомочность объединения РА одобрения, похвалы, комплимента 
и лести в одну группу. 

Помимо положительной оценка объекта, попадающего в поле оценки, 
в том числе адресата, общим для РА одобрения, похвалы, комплимента 
и лести является  принадлежность к классу экспрессивов, поскольку они 
выражают эмоциональное состояние говорящего и осуществляют эмоцио-
нальное воздействие на слушателя. Относительно этикетной функции ре-
чевые акты положительной оценки проявляют вариативность и зависят от 
экстралингвистического контекста. 

Речевые акты положительной оценки выполняют оценочно-характеризу-
ющую, экспрессивную, фатическую и этикетную функции: с помощью поло-
жительной оценки качеств объекта оценки они обеспечивают нормальное 
протекание процесса общения и формируют положительную эмоциональ-
ную реакцию собеседника.

Выделенные иллокутивные цели смежных положительно-оценочных 
актов необходимо расположить по степени важности для каждого из них, 
установив, таким образом, дифференциальные иллокутивные цели из-
учаемых речевых актов.
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К основным иллокутивным целям РА одобрения относим: 1) намере-
ние выразить свое эмоциональное состояние, состоящее в признании при-
знаков объекта оценки положительными, 2) стремление установить контакт 
с собеседником, воздействовать на его эмоциональное состояние; 3) на-
мерение смягчить отказ или критику и таким образом защитить «лицо» со-
беседника; 4) стремление сменить тему разговора, нежелательную для го-
ворящего, защитив, таким образом, собственное лицо.

К основным иллокутивным целям РА похвалы относим: 1) намерение 
выразить свое эмоциональное состояние, состоящее в признании действий 
и черт характера объекта похвалы (адресата или третьего лица) положитель-
ными; 2) намерение успокоить и подбодрить объекта-адресата, сохранить его 
«лицо»; 3) намерение защитить третье лицо – объект похвалы от оценочных 
высказываний негативного характера со стороны адресата.

Похвала предполагает определенное воздействие на собеседника, 
стимулирует его активную деятельность, показателем успешности данного 
РА является принятие оценки адресатом.

Интенция комплимента состоит в сообщении о добрых чувствах, о 
благосклонности говорящего к адресату.  Побудительная семантика здесь 
менее актуальна, важнее интенция сказать что-то приятное собеседнику, 
стать ему более близким и даже несогласие адресата с адресантом ком-
плимента не означает неуспешности данного положительно-оценочного 
РА.

Основная цель комплимента – установление контакта и поддержа-
ние добрых отношений. Стратегическая задача говорящего – вызвать 
симпатию, расположить к себе собеседника. В связи с этим отличитель-
ной чертой комплимента О.С. Иссерс считает явную демонстрацию ин-
тенции говорящего – его желания сказать нечто приятное собеседнику 
[3]. По мнению многих зарубежных ученых (см., например, Н. Вольфсон,                         
Дж. Холмс и Р. Херберт), комплимент служит для укрепления солидарно-
сти между говорящим и адресатом. 

К основным иллокутивным целям РА комплимента относим: 1) на-
мерение сделать приятное, оказать любезность адресату или поощрить его, 
продиктованное соображениями вежливости или желанием поддержать со-
гласие в отношениях с ним; 2) намерение выразить свое эмоциональное со-
стояние, состоящее в признании признаков объекта оценки (собеседника или 
близких ему людей) как положительных; 3) намерение выразить благодар-
ность адресату за его определенные действия; 4) намерение успокоить и под-
бодрить объекта-адресата, сохранить его «лицо».

В отличие от лести, комплимент не преследует цель обмануть адреса-
та, то есть адресат, как правило, не может быть обманут комплиментом, 
конвенциональность, преувеличенность и ритуализированность которого 
очевидны. 

Инвариантным мотивом действий адресанта РА лести является дости-
жение им выгоды. Адресант лести неискренен и имеет ложные намерения. 

Высказывая лесть, адресант стремится выдать ее за похвалу или ком-
плимент. В то время, как адресанты комплимента или похвалы намерены 
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сделать приятное адресату или поощрить его, исходя из соображений веж-
ливости и желания поддержать согласие в отношениях с адресатом, адресант 
лести, поощряя адресата, намеревается побудить его к действию, в котором 
заинтересован только сам адресант.

Лесть, как справедливо отмечает В.В. Леонтьев, служит не только ин-
струментом достижения материальной выгоды для адресанта, но и может ис-
пользоваться как стратегия извинения за прошлые проступки адресанта  [5, 
13].

К основным иллокутивным целям РА лести, испытывающего статусно-
ролевую зависимость от адресата, относим: 1) псевдоискреннее намерение 
доставить адресату удовольствие, улучшить его эмоциональное состояние 
посредством признания признаков и действий объекта лести (адресата или 
близкого ему лица) положительными; 2) намерение убедить адресата в ис-
кренности адресанта; 3) намерение извлечь материальную или нематери-
альную выгоду; 4) намерение побудить адресата к действиям, выгодным для 
адресанта.

РА лести успешен при условии, что адресат не распознает лесть как 
таковую. 

На основании проведенного контекстуально-интерпретационного и 
конверсационного анализа художественного дискурса предлагаем следу-
ющие рабочие дефиниции положительно-оценочных речевых актов.

Одобрение определяем как положительно-оценочный экспрессивный  
синкретический РА, отличающийся, как правило, прямой формой реализа-
ции, формулируемый в рамках реагирующего либо (реже) инициирующего 
коммуникативного хода, адресат которого никогда не выступает объектом 
оценки. Объектами одобрения являются неодушевленные предметы, идеи 
и явления, которые не входят в сферу личных интересов собеседника. Не-
причастность к личным интересам собеседника кардинально отличает одо-
брение от смежных РА. В диалогическом дискурсе одобрение реализует 
такие стратегии позитивной вежливости, как контакто-устанавливающую 
стратегию и стратегию смягчения высказывания, а также стратегии эмоци-
онального воздействия на адресата и стратегию манипулирования. 

Похвалу определяем как положительно-оценочный экспрессивный  
синкретический РА, функционирующий в диалогическом общении в каче-
стве инициирующего либо (несколько реже) реагирующего коммуникатив-
ных ходов, объект оценки которого не всегда является адресатом. Объекта-
ми похвалы являются моральные и интеллектуальные качества, умения и 
поступки собеседника или отсутствующего при разговоре человека, а также 
внешность или манеры отсутствующего человека.Если РА похвалы касает-
ся качеств и поступков собеседника, адресат сообщения  и объект оценки 
совпадают; если в РА похвалы оцениваются качества и поступки отсутству-
ющего в момент речи человека, адресат и объект оценки различны. По-
хвала преимущественно направлена от вышестоящего по социальному по-
ложению или по возрасту коммуниканта к нижестоящему. В диалогическом 
дискурсе РА похвалы выступает тактикой, активно реализующей, помимо  
стратегии эмоционального воздействия, стратегию смягчения высказыва-



39

ния, относящуюся к стратегиям позитивной вежливости.
Комплимент определяем как положительно-оценочный экспрессив-

ный  синкретический РА, характеризующийся, как правило, совпадением 
адресата и объекта положительно-оценочного высказывания, характеризу-
ющийся также небольшим ожидаемым преувеличением достоинств собе-
седника. Комплимент формулируется преимущественно в рамках иниции-
рующего коммуникативного хода и отличается от других положительно-оце-
ночных РА отсутствием в его коммуникативной структуре аргументативно-
сти. Объектами РА комплимента выступают внешность и поступки адресата, 
трактуемые как достижения. Комплимент чаще адресован равному по ста-
тусу коммуниканту, реже он адресован нижестоящему коммуниканту.  РА 
комплимента, в отличие от других положительно-оценочных РА, имеет ген-
дерную зависимость: на передний план выходит половая принадлежность 
его участников. Комплимент внешности гораздо чаще адресован женщине. 
В диалогическом дискурсе РА комплимента выступает тактикой, активно 
реализующей, помимо стратегии эмоционального воздействия, три страте-
гии позитивной вежливости: контакто-устанавливающую стратегию, стра-
тегию сохранения лица собеседника и стратегию интимизации общения. 

Лесть определяем как псевдоискренний положительно-оценочный  
манипулирующий синкретический РА, характеризующийся наличием в мо-
тивации говорящего расчета и корысти, а также преимущественно совпаде-
нием адресата и объекта положительной оценки. РА лести имеет исключи-
тельно прямую, эксплицитную форму реализации оценки и формулируется, 
как правило, в рамках инициирующего коммуникативного хода. Объектами 
РА лести являются внешность адресата, его моральные и интеллектуаль-
ные качества, умения, достижения и поступки. Адресант льстит адресату 
не потому, что пребывает в эмоциональном состоянии, а потому что хочет 
получить корысть. В статусных отношениях лесть в большинстве случаев 
направлена от нижестоящего к вышестоящему, однако, лесть-извинение 
может быть направлена как к равному, так и к нижестоящему собеседни-
ку. РА лести выступает тактикой, неизменно реализующей две глобальные 
коммуникативные стратегии: манипулирования и эмоционального воздей-
ствия. Кроме того, адресанты лести активно руководствуются стратегией 
возвышения адресата, относящейся к стратегиям негативной вежливости.

Перспективу данного исследования видим в изучении и сопоставлении 
перлокутивного эффекта  положительно-оценочных речевых актов.
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УДК 811.111'374                                                                             
  Битко Н.С.

SAHIBS, NABOBS AND BOXWALLAHS. A DICTIONARY OF 
THE WORDS OF ANGLO-INDIA – КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

СЛОВАРЯ НА ИСТОРИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ

Статья посвящена комплексному анализу словаря на исторических принципах Sahibs, 
Nabobs and Boxwallahs и поиску его места среди лексикографических, исторических 
и культурологических работ, описывающих формирование индийского варианта ан-
глийского языка. Изучение структуры словаря, а также лексико-тематический ана-
лиз материалов словника позволяют сделать выводы об особенностях лексикогра-
фического отображении англо-индийской культуры. 
Ключевые слова: англоязычная лексикография в Индии, словарь на исторических 
принципах, критический анализ, англо-индийская культура.  

Битко Н.С. Sahibs, Nabobs and Boxwallahs. A Dictionary of the Words of Anglo-India 
– критичний аналіз словника на історичних принципах. Стаття присвячена ком-
плексному аналізу словника на історичних принципах Sahibs, Nabobs and Boxwallahs і 
пошуку його місця серед лексикографічних, історичних і культурологічних праць, що 
описують формування індійського варіанту англійської мови. Вивчення структури 
лексикографічної роботи, а також лексико-тематичний аналіз матеріалів словни-
ка дозволяють зробити висновки про особливості лексікографічного відображення 
англо-індійської культури. 
Ключові слова: англомовна лексикографія в Індії, словник на історичних принципах, 
критичний аналіз, англо-індійська культура.  

Bytko N.S. Sahibs, Nabobs and Boxwallahs. A Dictionary of the Words of Anglo-India 
–  the critical analysis of the dictionary on historical principles. The outer circle varieties 
of the English language have constituted the object of multi-disciplinary researches for several 
decades; nevertheless, the shortage in the lexicographic analysis is still being felt. The article 
presented aims at the filling of this lacuna and at the opening of new perspectives in the 
understanding of lexicographic works formation and enhancement processes. Thus, the 
subject of the research is constituted by historical lexicography of the English language in 
India; the dictionary on historical principles Sahibs, Nabobs and Boxwallahs. A Dictionary of 
the Words of Anglo-India, compiled by Ivor Lewis and published by OUP makes the object of 
the investigation. The methodology of the research leis in dictionary critical analysis, which 
empowers the reconstruction of cultural and historical peculiarities of the British presence 
in India. Despite the fact that the dictionary data sources refer to the XVIII – XIX c. the 
lexicographic work itself reflects the contemporary view on Anglo-Indian culture, successfully 
fills current terminological gaps and ranks high among historical and cultural works depicting 
conditions and processes of Indian English evolution. 
Key words: English language lexicography in India, the dictionary on historical principles, 
dictionary critical analysis, Anglo-Indian culture. 

Формирование вариантов английского языка представляет интерес для 
различных направлений языкознания и смежных дисциплин – контактной 
[4; 6], исторической лингвистики [13; 19; 20], лексикологии [3; 8], странове-
дения  [9]. В конце ХХ века интерес к процессам генезиса вариантов ан-
глийского языка начинают проявлять исследователи в области теоретиче-
ской лексикографии [5; 10; 12; 14]. Однако этот интерес ограничивается 
первичными, то есть национальными вариантами, в то время как регио-
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нальное варьирование английского языка гораздо многообразнее. 
Вторичные варианты становятся объектом активных исследований уже 

практически в конце прошлого века [см. 17; 18; 21]. Видимо, поэтому лек-
сикографических исследований, посвященных им, крайне мало. Данное 
исследование является попыткой заполнения этой лакуны. По нашим на-
блюдениям, изучение словарных работ, создаваемых на материале нерод-
ных вариантов английского языка, открывает новые перспективы для углу-
бленного понимания процессов, происходящих в ходе их формирования и 
дальнейшего совершенствования словарной работы.

Предмет данной статьи составляет историческая лексикография ин-
дийского варианта английского языка, а основной объект – словарь на 
исторических принципах Sahibs, Nabobs and Boxwallahs. A Dictionary of the 
Words of Anglo-India, изданный в 1991 в Бомбее издательством Oxford Uni-
versity Press. Автором словаря является лингвист Ивор Льюис (Ivor Lewis) 
[23].

Отметим, что словари на исторических принципах справедливо счита-
ются вершиной лексикографической теории и практики: в них в документи-
рованной форме представлена лексика, отражающая различные периоды 
развития языков, различные пласты лексики или особенности региональ-
ного узуса. Эти словари, помимо собственно лингвистических данных, ак-
кумулируют в себе информацию социально-историческую, политическую, 
культурологическую. Источником нелингвистической, по сути энциклопеди-
ческой, информации служит цитатный материал, отбираемый, как прави-
ло, из широкого круга источников, и этимологические данные. Знакомство 
с источниками фактического материала и цитаций дает представление  о 
развитии культуры, литературы, науки; этимологическая справка знакомит 
с богатым материалом этно-лингвистического характера, отражая контакты 
с носителями других языков и внутриязыковые трансформации. 

Для мультикультурной и  многоязычной Индии энциклопедическая со-
ставляющая чрезвычайно важна. Видимо, это является одной из основных 
причин, по которой  англоязычная лексикография в этой стране начинала 
развиваться именно с создания словарей на исторических принципах.

Первым полным словарем данного типа в англо-индийской традиции 
является изданный в 1886 Генри Юлом и А.К. Бернеллом словарь –  A Glos-
sary of Colloquial Anglo-Indian Words  and Phrases, and  of  Kindred  Terms, 
Etymological, Historical, Geographical and Discursive, известный более как 
Hobson – Jobson [22]. 

Следующий словарь на исторических принципах – Sahibs, Nabobs and 
Boxwallahs. A Dictionary of the Words of Anglo-India (SNB), который является 
объектом этой статьи,  появился столетие спустя (в 1992 году был выпущен 
его репринт). 

Первый из этих словарей неоднократно привлекал внимание исследо-
вателей, в то время как SNB не был объектом комплексного анализа. Более 
того, насколько нам известно, до настоящего времени не предпринимались 
попытки создания общей картины лексикографии индийского варианта ан-
глийского языка. При этом необходимость в такого рода исследовании уже 
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давно является актуальной прежде всего в рамках формирования парадиг-
мы глобального английского с акцентом на сохранении лингвистических и 
культурологических особенностей языковых вариантов.

Цель данного исследования заключается в комплексном анализе сло-
варя Sahibs, Nabobs and Boxwallahs. A Dictionary of the Words of Anglo-India 
и в воссоздании на основе его материалов культурно-исторических особен-
ностей британского присутствия в Индии. 

Методика исследования заключается в использовании приемов кри-
тического анализа лексикографических источников, разработанного                        
Р.Р.К. Хартманом, Л.П. Ступиным, О.И. Карповой [7; 11; 16].

На мегауровне SNB состоит из  вводной статьи, сносок (notes), содер-
жания, списка сокращений, исторического введения (Historical Introduction), 
списка использованной литературы (References), собственно словника, 
а также списка рекомендованной литературы (Suggested Reference and 
Reading).  

Во вводной статье автор, поясняя название словаря, дает краткую ха-
рактеристику ролей, которые британцы играли во время своего пребыва-
ния в Индии  – nabobs приумножали свое богатство, sahibs занимались за-
хватом и управлением новых земель, уделом стоящих ниже по социальной 
лестнице boxwallahs была торговля. Один и тот же человек мог играть две, 
а иногда и три роли в Индо-Британской истории, но любая деятельность 
сопровождалась заимствованием многочисленных слов из языков, распро-
страненных на территории Индостана. 

Первым словарем на исторических принципах, лексикографирующим 
слова, заимствованные из языков Индии, была работа Г. Юла и А. Бернел-
ла – Hobson-Jobson. Но, учитывая особенности этого словаря, уместнее 
было бы сказать, что в нем через призму языка дана характеристика пре-
бывания британцев в Индии. 

Целью следующего словаря на исторический принципах –  SNB –   яв-
ляется заполнение лакун, существующих в словаре Hobson-Jobson,  на-
хождение баланса между словами каждодневного употребления и научным 
реестром теологии, индологии, философии и т.д. 

В основе SNB, как указывает Ивор Льюис,  лежит, собственно, словарь 
Hobson-Jobson, а также The Oxford English Dictionary. 

Кроме того, Ивор Льюис ссылается на словарные материалы Дж. Вит-
ворта (G.C. Whitworth) Anglo-Indian Dictionary (1885), Г. Вильсона (H.H. Wil-
son) Glossary (1885), Дж.  Субба Рао (G. Subba Rao) Indian Words in English 
(1945), Р.Е. Хокинса (R.E. Hawkins) Common Indian Words in English (1984), 
которые помогли ему в создании картины присутствия британцев в Индии 
с 1600 по 1947 годы. 

В сносках к вводной статье автор словаря поясняет значение терминов 
‘Anglo-Indian’ и ‘Anglo-India’  и объясняет отсутствие презентации фонети-
ческой формы, изменяющейся в течение трех столетий; основой для про-
изношения предлагается считать англо-индийскую орфографию.   

Следующая структурная часть словаря представляет собой список со-
кращений, состоящий из семидесяти трех позиций. 
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Здесь же Ивор Льюис отмечает, что, вслед за Дж. Платтcом (J. Platts) и 
его работой Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English, он не разделяет 
слова, заимствованные из языков урду и хинди. В этимологической справке 
в словарной статье они обозначаются буквой ‘H’ – Hindustani.  

Историческое введение состоит из 14 частей, в которых автор словаря 
через призму слов, заимствованных в английский язык из языков, распро-
страненных на территории Индостана, а также из языков предшествующих 
волн колонизации, описывает англо-индийские языковые и культурные вза-
имоотношения. 

Ивор Льюис отмечает, что история индийского английского – это пре-
жде всего история британцев, прибывающих на территорию Индостана: от 
первых англичан, привезенных португальцами в качестве пленных на Гоа в 
1583, до многочисленных послов, миссионеров и торговых представителей.

Автор показывает, что за многими индийскими словами (в данном сло-
варе они носят общее название «англо-индийские»), проникшими в речь 
британцев в Индии, стоит вполне воссоздаваемая история, зависящая во 
многом от сферы интересов и кругозора индивидуального носителя англий-
ского языка [23, 19].   

Особое внимание в историческом введении  уделяется одному из эта-
пов существования англо-индийской лексической единицы, а именно, ее 
использованию в частных письменных источниках. Отмечается, что заим-
ствованные элементы могут быть как единичными вкраплениями, так и ча-
стью целого высказывания, в котором собственно «английской» остается 
лишь грамматика и связующие слова. Примером может служить характе-
ристика одного из героев в произведении Флоры Анни Стиль (Flora Annie 
Steel):  

Decko, you want this admi abhi, but you ain’t goin’ to get ‘im. Tumhara 
nahin. He’s mine, mehra admi, sumja? [23, 12].

Исторические принципы построения словаря обосновывают времен-
ную и общую тематическую характеристику слов, предложенную во вве-
дении. Так, Ивор Льюис отмечает, что в отличие от XVII ст., привнесшего 
большое количество англо-индийских слов, принадлежащих как общим, 
так и «экзальтированным» сферам речи, начало XVIII ст. отличается резким 
снижением интереса к заимствованной лексике. 

Конец XVIII столетия, как и весь XIX век, характеризуется заимствова-
нием в английский язык в основном научных слов,  что объясняется инте-
ресом к Индии, проявляемым со стороны британских и европейских линг-
вистов, лексикографов, историков и переводчиков. Среди этой плеяды вы-
дающихся ученых особое место занимает Сэр Вильям Джонс, заметивший 
родство санскрита с латынью и греческим, заложивший тем самым основы 
компаративной лингвистики [см. 15; 23]. 

Помимо научных трудов, внимание к «жемчужине» Британской короны 
можно проследить в экономических и юридических документах, направляе-
мых в парламент, а также в художественных произведениях Вальтера Скот-
та, Вильяма Теккерея, Даниэля Дефо и других писателей, многие из кото-
рых не посещали Индию никогда. Впрочем, выбор англо-индийских слов в 
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этих работах демонстрирует, что интерес был довольно поверхностным.
Исключением могли бы послужить произведения Редьярда Киплинга, в 

которых насчитывается около 300 англо-индийских слов, однако большин-
ство из этих единиц являются заимствованиями из так называемого Hindu-
stani; языки и культура дравидского юга остались без внимания автора. 

Ивор Льюс отмечает, что Индия слишком большая и разнообразная для 
одного человека, будь то иностранец или местный житель. В произведени-
ях писателей может найти отражение лишь частичная, индивидуальная Ин-
дия, что демонстрирует личностное отношение к социальной, культурной и 
политической ситуации. 

Постепенно изменяющиеся национальные и политические англо-ин-
дийские отношения описываются в работах авторов XIX – начала ХХ сто-
летий (Эдварда Томпсона (Edward Thompson), Эдмунда Кэндлера (Ed-
mund Candler), Кэтрин Майо (Katherine Mayö), Сомерсета Моэма (Somerset 
Mougham). 

Последняя часть исторического введения представляет собой доволь-
но разнородные замечания автора словаря об источниках заимствования и 
принципах включения материала в создаваемый словарь. Так, Ивор Льюс  
говорит о языках сино-тибетской семьи как о еще одном источнике заим-
ствований; здесь же он пишет о таком обширном пласте англо-индийских 
слов, как целый институт управления домашним англо-индийским хозяй-
ством. Автор с сожалением отмечает, что далеко не все возможные источ-
ники англо-индийских слов удалось использовать при создании словаря 
SNB. Так, его объем не позволил включить лексические единицы, встре-
чающиеся в работах как британских, так и индийских авторов ХХ столетия. 

Завершает историческое введение список ссылок (References), на-
считывающий 89 позиций. Он включает в себя список использованной 
литературы и разнообразные заметки и пояснения к тексту введения. Ис-
пользованная литература охватывает лексикографические работы, худо-
жественные произведения и очерки исторического, культурологического,  
юридического характера. Заметки описывают этимологию слов (“Not from 
Tel. pandi-kokku; wrongly translated as ‘pig-rat’ by OED, ODEE, YB, Skeat, et 
al. <…>”), дают пояснение некоторым историческим событиям (например, 
выступлению Бенджамина Дизраэли перед парламентом), объясняют не-
которые культурные особенности (“It is an old Indian custom to reward the 
basest menials with the noblest titles, sometimes ironically, sometimes com-
passionately. <…>”), предоставляют перевод (The italicized words mean: (1) 
Come here! (2) Bring water! (3) Get a move on! (4) I’ll thrash you.)

На макроуровне SNB представляет собой лексикографическую работу, 
включающую около 4 тысяч словарных статей.   

Вводы словаря расположены в алфавитном порядке от А до Z. Тема-
тический состав словника разнообразен, что позволяет сформировать до-
вольно объемную картину британского пребывания на территории Индии в 
течение 300 лет и сложившейся англо-индийской культуры. Этому же спо-
собствуют и принципы отбора лексики в словарь [1; 2].

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что источники материала 
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относятся к XVIII – XIX ст., словарь отображает современный взгляд на анг-
ло-индийскую культуру. 

Лексико-тематический анализ материалов словаря позволяет выявить 
особенности этой культуры.  

Объектом лексико-тематического анализа в этой статье являются сло-
ва, относящиеся к реестру букв «А» и «S», как одних из наиболее репре-
зентативных. 

Основная часть лексики описывает культурологическую составляющую 
англо-индийской реальности. Слова, принадлежащие к лексико-тематиче-
ской группе «Material and Spiritual Culture», составляют 79% от общего объ-
ема проанализированной лексики. В этой группе возможно выделить под-
группы, которые по своей природе являются взаимообусловленными, что 
в некоторых случаях может затруднить отнесение лексической единицы к 
той или иной подгруппе. 

Наиболее многочисленной является подгруппа «People» –  21,3% от 
общего количества, включающая в себя не только наименование занятий, 
профессий, каст, но и титулы, обращения, места проживания, религиозные 
и прочие культурные особенности той или иной группы людей.    

Смежной является подгруппа «Organisations», в которую входят раз-
нообразные движения, ассамблеи, секты и школы. Она составляет 4,3% 
от общего количества проанализированных единиц. Связанная с ней под-
группа «Traditions» – 6,3%, включает в себя описание культурных обычаев, 
церемоний. Такой же процент англо-индийских слов в анализируемом сло-
варе составляет сопряженную подгруппу «Religion». Процессы, не связан-
ные с религией, но являющиеся частью социально-исторического и поли-
тического контекста Индии, составляют отдельную подгруппу «Processes» 
– 1,5% от общего объема лексики.  

Различные материальные объекты культуры представлены 9,9% лек-
сических единиц. В отдельные подгруппы можно выделить наименования 
предметов одежды и тканей – 4,7%; еды и напитков – 4,1%; транспортных 
средств – 2,2%. Термины, относящиеся к таким областям знаний, как ме-
дицина, театр, музыка и т.д., составляют 3%. Такой же процент занимает 
подгруппа «Places», лексемы которой описывают определенным образом 
организованную территорию: 

Shikargah [19С. Р.<…>] (1) А hunting preserve <…>. 
Shivir, shibir [H. shibir] A camp. [Hawkins, CIWIE].  
В отдельную подгруппу в нашей классификации были объединены сло-

ва, номинирующие различные области знаний. Сюда входят преимуще-
ственно понятия, связанные с языком, литературой, письменностью. Под-
группа составляет 5,2% от общего объема лексики. Различные единицы из-
мерения также составляют отдельную подгруппу – 1,3% слов. Лексические 
единицы, связанные с деньгами, прибылью и налогообложением (являю-
щиеся одним из основных объектом описания в словарях Гораса Гаймана 
Вильсона A glossary of judicial and revenue terms и Самюэля Руссо A diction-
ary of Mohammedan law, Bengal revenue terms), в анализируемом словаре 
составляют лишь 1,7%. 
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На различные абстрактные понятия, не относящимся к названным 
выше подгруппам, приходится 4,3%. Меньше половины процента в словаре 
составляют междометия и аббревиатуры.  

Словарные единицы, описывающие разнообразные животный и расти-
тельный миры Индии, объединены в лексико-тематические группы «Flora» 
– 12,3% и «Fauna» – 5% от общего количества анализируемых слов (что 
коррелирует с процентным соотношением этой же лексике в словаре Hob-
son-Jobson). 

В словаре Ивора Льюиса топонимика составляет 1,7%. Понятия, от-
носящиеся к физико-географическому миру, составляют 1,3% от общего 
количества слов в словаре. 

На микроуровне словарная статья SNB состоит из заголовочного сло-
ва, этимологической информации, дефиниции и ссылки на источник:  

Adigar, adhikar(i) [17С. Таm, adhikari;] Оnе possessing authority.                  
А rural headman in S. India; Chief Minister (of Kandyan kings in ancient 
Сеуlоn). See Monegar and Patel. [YВ; Knox, An Hist. Rel. of the lsland 
of Ceylon іп the East Indies (1681),48.].

Подчеркнем, что  унифицированный подход к информации, представ-
ленной в анализируемом труде, выгодно отличает работу Льюиса от боль-
шинства словарных работ, созданных на материале формирующегося ва-
рианта индийского английского, особенно в XIX ст. [см. 1; 2]. 

В SNB заголовочное слово подается жирным шрифтом. Орфографиче-
ские варианты представлены несколькими способами: (1) в скобках в со-
ставе слова может подаваться дополнительная буква: 

Ada(w)lat etc. [18С. Н./Аr. ’adālat.’] Lit. justice <…>; 
(2) варианты написания слова подаются через запятую: 

Adati(s), addatys [17С. Роss. Н. adha, half, meaning half-width.] Fine 
Indian muslin <…>. 
Sayyid, sayed, sayud, said [18C. H/Ar. Saiyid, lit. ‘lird prince’.] In Indian 
and Muslim countries a title <…>. 

Омографы в словаре подаются отдельными словарными статьями:
Аlloе(s)1, alowes etc. [16С. Н. aghil; S. аgиrи; Неbr.akhaloth,first men-
tioned іn English с. 950 in Saxon Leechdoms, 11.174.] Тhе fragrant resin 
and wood оf the Agalloch. <…>
Aloes2 [14С.] Тhе drug prepared from thе inspissated juice of the Аloе 
Socotrina, of nauseous odour and purgative qualities <…>.  

Если заголовочное слово в словаре является междометием, после него 
может ставиться восклицательный знак: 

Аrrе-Аrrе ! [Н. аrrе!] Exclamation of surprise or wonder. See Achcha. 
В единичных случаях после заголовочного слова указывается часть 

речи: 
Ayurvedic (adj) [19С.] See рrес. Pertaining to the Ayurveda, tradition-
ally regarded as ancillary to the Artharva-veda <…>.

Этимологическая справка в словарной статье размещена в квадратных 
скобках после заголовочного слова. Информация может касаться времени 
появления слова в индийском варианте английского языка: 
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Sallekhana [19С.] Jain rite of euthanasia <…>; 
языка, из которого слово было заимствовано: 

Sastrigal [S. sastrigal.] Honorific title <…>. 
В случае указания языка-источника заимствования в словарной статье 

приводится и один из первичных вариантов  орфографии слова: 
S(h)ishya [S. shīshya.] Disciple, рuріl  <…>. 

Если заимствованная единица существовала в нескольких языках, рас-
пространенных на территории Индии, в этимологической справке перечис-
ляются и языки, и возможные первичные варианты написания слова: 

Sidi, Seedy [17С. Н. sīdī; Маr. siddhi; Аr. saiyid, ‘lоrd’ (whence ‘Le Cid’).] 
(1) A Muslim title of honour <…> . 

В этимологической справке находит также отражение и происхождение 
слов-гибридов: 

Sillaposh [18C. H/P. silāh, ‘armour’ + posh, fr. poshīdan, ‘to wear’.] An 
armour-clad warrior or a bodyguard <…>. 

Возможная орфография слова в этимологической справке  не дана для 
слов, созданных в Индии на материале английского языка: 

Shite-hawk [19С. Аnglо-Іndian.] Аn Indian cavenger vulture, Neophron 
percnopterus. Тransf. an outsider, an unpleasant person <…> . 

Следующей частью словарной статьи является собственно дефиниция 
лексической единицы. В словаре представлены несколько видов дефини-
ций: (1) стандартное определение понятия:  

Аbkar [18С. Н./Р. abkar.] А maker of strong waters; а dіstiller (Sее next.); 
(2) два вида перекрестных ссылок:

Surrоw See Serow. 
Suvaramandala = Santoor.; 

(3) дефиниция, объединяющая определение понятия и перекрестную 
ссылку:

Andor  [18С. Pg. andor. ‘а litter.’] A kind of slung hammock or palanquin. 
See Dandy and Muncheel. [YВ; Grоsе, Voyage to Е. Indies (1757).]; 

(4) дефиниция, в которой ссылка на другое заголовочное слово подана 
в самом определении:

Suryanamaskar [S. surya, ‘sun’ + naтaskar, ‘salutation’] Еаrlу morning 
Yoga ехеrсіsеs. [Наwkins, CIWIE.].  

В дефинициях многозначных слов значения пронумерованы:
Sandal(wood), sanders, saunders, sandlewood [15С. Н. chandan;           
S. chandana.] (l) The scented wood of the Santalum trees from which а 
strongly aromatic oil is distilled. [OED & УВ; Lydgate and Burgh. Secreta 
Secretorum (tr. с. 1450).] (2) An unscented dye-wood <…> (3) <…> sub-
stitutes for the true sandalwood. <…>  (4) А perfume derived from san-
dalwood <…> (5) Тhе оil is used as a genito-urinary antiseptic <…> (6) 
Sandal(wood)-colour, a light yellowish brown, а onсе fashionable <…> 
(7) Sandal-wood English = Beach-la-Mar <…> (8) An ointment is made 
of powered sandal wood <…>. 

Пронумерованными в дефиниции оказываются и возможные словосо-
четания, в состав которых входит заголовочное слово: 
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Ada(w)lat etc. [18С. Н./Аr. ‘аdālаt.’] Lit. justice, equity. fr. ‘adl’, ‘doing 
justice’. Various kinds and levels of courts of justice іn India since the 
18с., e.g. (1) Nizamat Adalat, the Supreme Court of Сrіmіnаl Justice; 
(2) Diwani Adalat, the Сivil Court of the Diwan, or Chief Сіvіl Соurt of 
Арреal; (З) Faujdari Аdalat, the Court оf Faujdar, оr Chief Magistrate’s 
and Роliсе Court of а District: (4) Sudder Adalat, Chief Court of Арреаl. 
[YВ: Colebrooke, Life of Elphinstone (1884).ii. 131; Hockley, Pandurang 
Наrі (1826), 271.].

Завершающей частью словаря, как было отмечено выше, является 
список рекомендованной литературы (Suggested Reference and Reading), 
включающий в себя культурологические, исторические работы периода 
пребывания британцев в Индии, а также дневники, наблюдения и письма, 
опубликованные на разных языках и в разных странах.   

В целом Sahibs, Nabobs and Boxwallahs. A Dictionary of the Words of 
Anglo-India, созданный на исторических принципах современной лексико-
графии, с одной стороны, полностью соответствует поставленной автором 
цели – заполняет терминологические лакуны, существующие в предыду-
щем словаре на исторических принципах  Hobson-Jobson. С другой сто-
роны, этот же подход к лексике обеспечивает словарю важное место не 
только среди лексикографических, но и среди исторических и культуроло-
гических работ, дающих понимание об условиях и процессах формирова-
ния индийского варианта английского языка. 
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УДК 811.112.2`342.415 
Глущенко Е.В.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДИФТОНГОВ СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОГО ПЕРИОДА 

В статье рассмотрен переход дифтонгов из древневерхненемецкого в средневерхне-
немецкий период, установлены причины и тенденции изменения гласных сочетаний 
и определены количественные и качественные характеристики дифтонгов данного 
периода. Проведён статистический анализ дифтонгов на материале текстов сред-
неверхненемецкого периода и установлена частотность употребления дифтонгов 
в процентном соотношении.
Ключевые слова: дифтонг, редукция, монофтонгизация, дифтонгизация, фоноло-
гическая оппозиция.

Глущенко О.В. Кількісні та якісні характеристики дифтонгів середньо-
верхньонімецького періоду. У статті розглянуто перехід дифтонгів з 
давньоверхньонімецького у середньоверхньонімецький період, встановлено причини 
та тенденції змін голосних сполук та встановлено кількісні та якісні характеристи-
ки дифтонгів даного періоду. Проведено статистичне дослідження дифтонгів на 
матеріалі середньоверхньонімецьких текстів та виявлена частотність вживання 
дифтонгів у відсотковому співвідношенні. 
Ключові слова: дифтонг, редукція, монофтонгізація, дифтонгізація, фонологічна 
опозиція. 

Glushchenko O. Quantitative and qualitative characteristics of the diphthongs in  
Middle High German. The article deals with the transition from the Old High German 
diphthongs into  Middle High German, there are established causes and trends of vowel 
combinations and the quantitative and qualitative characteristics of diphthongs of this 
period. There was held a statistic analysis of diphthongs which was based on the material 
of texts of Middle High period and there was established the frequency of the use of 
diphthongs as a percentage. Middle High German period is a transitional period in the 
history of the language. 
This phase covers the monuments of XII-XIII centuries and represents variety of dialects, 
which are characterized by diversity in the implementation of phonemes. 
However, the socio-historical and cultural-historical changes were the spur for the formation 
of common language. Therefore, on the basis of the functioning of the written fixation of 
sounds in the literature is presented the rather monotonous sound system, in particular 
diphthongs. 
The most important phonetic change in this period is the process of confluence of phonemes, 
which had led to a reduction in the future. The process of separating of phonemes led 
to the appearance of new phonemes - umlauts. The process of monoftongization and 
diphthongization has given the opportunity to analyse the transition of phonemes and 
diphthongs of Old High German into Middle High German . The study of the functioning 
of diphthongs which was based on material of texts from Middle High period prompted to 
determine the number and frequency of implementation of diphthongs in three positions of 
a word as a percentage.
Key words: diphthong, reduction, monoftongization, diphthongization, phonological 
opposition.   
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Вторая половина ХХ века характеризовалось огромным интересом учё-
ных лингвистов к изучению динамики  развития языковых единиц вообще и 
вопросов диахронии, в частности. Изучение исторических изменений языка 
помогает не только определить внутреннюю последовательность эволю-
ции системы языка, в том числе его вокализма,  исследовать тенденции 
конфигураций, но и установить закономерности и причины их изменений.

Исследования В. Г. Таранца, В. М. Жирмунского, В. В.  Левицкого,                
В. Шмидта, С. Зондереггера и др. являются весомым вкладом в области 
сравнительно-исторического языкознания и в реконструкции динамики из-
менения языковых единиц, в частности фонетических и фонологических, а 
также в определении особенностей их развития. Опираясь на исследова-
ния ведущих учёных и проведя диахронический и статистический анализы 
текстов древневерхненемецкого (двн.) и средневерхненемецкого (свн.) пе-
риодов, мы установили причины и тенденции перехода дифтонгов из древ-
неверхненемецкого в средневерхненемецкий период.

Целью данного исследования является выявление особенностей раз-
вития дифтонгов, определение количественных и качественных характе-
ристик на материале текстов  средневерхненемецкого периода. Выборка 
составила 1336 слов из 12 исследованных текстов средневерхненемецкого 
периода. 

Использованные для анализа тексты  написаны в основном на южно-
немецком и  средненемецком диалектах, которые в свою очередь входят 
в состав верхненемецкой группы языков. Как известно, именно верхнене-
мецкие диалекты явились фундаментом для образования общегерманско-
го национального языка [3].

В традиционной лингвистике средневерхненемецкий период принято 
делить на три подпериода: раннесредневерхненемецкий период (das Früh-
mittelhochdeutsch, 1050-1170), классический средневерхненемецкий пери-
од  (das klassische Mittelhochdeutsch, 1170-1250)  и поздний средневерхне-
немецкий период (das Spätmittelhochdeutsch, 1250-1350). Данная градация 
периода в первую очередь связана с литературно-историческими и соци-
ально-историческими изменениями [6, 222].

В историческом плане средневерхненемецкий является эпохой раз-
витого феодализма. К ХІІ веку  Германия представляла собой иерархич-
ную структуру  поместий-государств, независимых от центральной власти. 
Значительные изменения происходили в течении всего периода и в самом 
классе феодалов. Феодальное общество формировалось на чётком про-
тивопоставлении классов, что в свою очередь привело к социальному рас-
слоению культуры. 

В ХІІ в. оформляется новое рыцарское сословие (свн. ritter, средне-ни-
дерладский riddere), которое породило новую узко-сословную идеологию и 
культуру. Важным моментом было осознание не только культурного един-
ства  рыцарства в пределах Империи, но и общеевропейский характер. 
Данный факт позволил объединить Германию с основными европейскими 
странами, в первую очередь с Францией. Таким образом, синтез светской 
придворной культуры и христианства составляет специфику культурно-
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исторической ситуации средневерхненемецкого периода в Германии.
Средневерхненемецкий период охватывает памятники ХІІ-ХІІІ веков.  

Первое столетие данного периода характеризуется большим количеством 
религиозных произведений, во многом продолжавших традиции древне-
верхненемецкого  периода.  Но уже с середины ХІІ века появляется свет-
ская художественная литература, которая составляет одну из наиболее 
ярких особенностей культурно-исторического развития данного периода. 
Появляется так называемая придворная  лирика  „höfische Dichtersprache“, 
любовная лирика миннезингеров, рыцарские романы, написанные в основ-
ном стихотворным жанром. Произведения характеризуются высоким жан-
ром: героический эпос, рыцарская лирика, куртуазный роман. Важной осо-
бенностью художественной литературы было её существование в устной и 
письменной формах, при этом  не всегда можно определить, какая из форм 
является первичной.  

Следовательно, мы можем рассматривать  средневерхненемецкий пе-
риод как переходный период в истории немецкого языка. В это время про-
исходили различные языковые изменения, которые способствовали пере-
ходу в нововерхненемецкий период. В отличии от предыдущего периода, 
который представлял собой в большей степени прозаические переводы ре-
лигиозных текстов, свн. период оставил нам большое количество произве-
дений различных жанров, созданных на высоком художественном уровне.

Несмотря на расцвет феодализма, на территории Германии продолжало 
ещё существовать большое количество поместно-территориальных говоров. 
Однако в это время уже начинают формироваться региональные варианты 
немецкого письменно-литературного  языка (Schriftmundarten), которые к 
концу свн. периода выходят за рамки своего первоначального распростра-
нения, что свидетельствует о появлении и постепенном нарастании тенден-
ций к языковой интеграции. Писатели использовали, в большинстве случаев,  
южно-немецкие диалекты, которые по многим политическим, экономическим 
и культурно-историческим причинам сыграли ведущую роль. Таким образом, 
начала формироваться единая письменная норма, которая связывала все 
диалекты.   Этот особый поэтический стиль получил название  классическо-
го средневерхненемецкого языка [1; 3; 4; 5; 7].

Как  отмечает М. М. Гухман, языку данного периода присуще уже един-
ство грамматического строя и лексического состава, единство внутренних 
законов развития языка [2,75]. 

 Основываясь на нашем анализе средневерхненемецких текстов, т.е. 
на  письменной фиксации функционирования звуков, можно сделать вывод 
о том, что для вокализма данного периода характерна  достаточно однооб-
разная звуковая система, в частности дифтонгов. 

Язык средневерхненемецкого периода характеризуется двумя важней-
шими чертами, которые привели к значительным изменениям в вокальной 
системе. В конце ХІ века начал активно развиваться процесс слияния фо-
нем (Phonemzusammenfall). Данный фонетический процесс относится к за-
ударному слогу, в котором бывшие гласные звуки с течением времени по-
степенно редуцировались и преобразовались в гласный  – е (Murmel –e).         
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В результате этого, количество гласных /a, i, e, u, o/ свн. периода в безудар-
ной позиции превратилось в качество единого  /е/.  

Таким образом, в фонологическом и артикуляторно-акустическом пла-
не произошло слияние гласных в одну фонему. Редукция неударных глас-
ных как долгих, так и кратких, привела не только к  появлению «неясного» 
окончания, но и  в некоторых случаях произошло выпадение (исчезнове-
ние) конечного гласного или гласного в середине слова: двн. frouwa – свн. 
vrouwe – нвн. Frau, двн. minna – свн. minne – нвн. Liebe, двн. hêrisôn – свн.  
hersen – нвн. herrschen. В дальнейшем редукция гласных в безударных 
слогах приводит к значительным изменениям в области морфологии. 

Однако редукция в данном периоде не затронула именную флексию 
iu [ü:] местоимений и сильных прилагательных (mhd. mîniu – nhd. meine, 
mhd. guotiu – nhd. gute).  Вследствие ослабления вторых неударных компо-
нентов двн. дифтонгов ia и io, в конце Х века появляется дифтонг ie ( ahd. 
spiagal – mhd. spiegel – nhd. Spiegel; ahd. tiof – mhd. tief – nhd. tief).

Вторым важным процессом, характерным для свн. периода, является 
разделение фонемы (Phonemspaltung). Данное явление подразумевает об-
разование из двух вариантов одной фонемы двух самостоятельных фонем.

Таким образом, до появления новых фонем, в древневерхненемецком 
периоде существовало несколько типов артикуляторно-акустических вари-
антов противопоставлений, которые различались ассимилятивным влияни-
ем последующего гласного. Следовательно,  по сравнению с древневерх-
ненемецким периодом,  в средневерхненемецком начинают развиваться 
новые фонологические оппозиции, которые перестраивают всю фонетиче-
скую систему этого периода. В результате этого, новое противопоставление 
лабиализованных и нелабиализованных гласных переднего ряда привело 
к появлению новых фонем – умлаутных.  Наряду со старыми дифтонгами, 
которые перешли из двн. периода,  в свн. языке появляются новые диф-
тонги: дифтонг öu перешёл из двн. дифтонга ou (ahd. frowida – mhd. vröude 
– nhd. Freude; ahd. troumen – mhd. tröumen – nhd. träumen). Однако в неко-
торых диалектах, как например, в баварском, данный дифтонг заменялся 
дифтонгом eu. Новый дифтонг üe появился из дифтонга uo (ahd. gruoni – 
mhd. grüene – nhd. grün; ahd. guoti – mhd. güete – nhd. Güte)

Не стоит также забывать о процессах монофтонгизации и дифтонги-
зации, которые протекают синхронно с развитием самого языка. Проана-
лизировав такие слова как ahd. teil – mhd. teil, ahd. zīt – mhd. zeit, ahd. drī 
– mhd. drei и др., можно сделать вывод, что не только древний дифтонг ei 
продолжил своё развитие в свн. периоде, но и произошла дифтонгизация 
долгого гласного  ī.  Таким же образом и долгий гласный ū перешёл в диф-
тонг au (ahd. hūs – mhd. haus),  однако данный переход не распространился 
на личное местоимение dū (du) и наречие nū (jetzt).  

Более сложным вопросом является характеристика вокальной комби-
нации iu. Двн. дифтонг iu, который часто заменялся дифтонгом  iо, в конце 
Х века монофтонгизировался в долгий умлаут [ü:]. В данном процессе, по 
всей вероятности, имели место ассимилятивные преобразования его ком-
понентов, в результате чего гласный переднего ряда изменился в лабиали-
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зованный  (ahd. friunt [i-u] – mhd. friunt [ü:] – nhd. Freund; ahd. liuti – mhd. liuti 
(liüti) – nhd. Leute). С этого времени и долгий гласный ū стал передаваться 
вокальным сочетанием iu (ahd. hūsir – mhd. hiusir – nhd. Häuser).  Таким об-
разом, можно сделать вывод о том, что в свн. периоде, помимо краткого ü,  
появился долгий умлаут  [ü:],  имеющий дифтонгическое происхождение, а 
на письме передающийся путём сочетания  гласных  iu. 

В результате исследования свн. текстов нами установлено, что вокаль-
ная система средневерхненемецкого состоит из 6 дифтонгов: еi, ou, öu, ie, 
uo, üe. Дифтонги свн. языка состоят из кратких гласных, первый компонент 
которого несёт на себе более сильное ударение, чем второй. Они всегда 
односложны и отображают языковую функцию простого гласного.

Таблица 1 
Свн. дифтонги и частота их реализации в начале,

середине и конце слова

Согласно проведённого исследования (Таб.1), можно сделать вывод о 
том, что все новые гласные фонемы, в том числе и дифтонги, реализуют-
ся в текстах свн. периода в двух- и более сложных словах в большинстве 
случаев в середине (корне) слова ( Inlaut) – 937 лексических единиц (л. е.), 
70%. Наиболее частотными  являются дифтонги ei (275 л.е. – 29%),  uo (266 
л.е. – 28%), ie (215 л.е. – 23%). Менее частотными являются дифтонги ou 
(102 л.е. – 11%), üe (77 л.е. – 8%), öu (2 л.е. – 1%).  Дифтонг  ei часто заме-
няется дифтонгом ai, что характерно баварскому диалекту и близлежащим 
территориям. Данная оппозиция проявляется чаще в конечном слоге -hait, 
-kait (warhait, frumichait, drivaltikait, arebait).

На втором месте по месту реализации дифтонгов находится  началь-
ная позиции (Anlaut) – 231 л.е., 17 %. Частота реализации дифтонга ei (153 
л.е.) составляет 66%. За ним следует дифтонг ou (55 л.е.) – 24%. Наимень-
шая частота реализации в данной позиции слова характерна дифтонгам ie 
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(20 л.е.) – 9%, и üe (3 л.е.) – 1%. Дифтонги uo и öu в данной позиции слова 
не были выявлены. 

Наименьшую реализацию дифтонгов мы наблюдаем в конце слова 
(Auslaut) – 168 л.е., 13%, где наиболее частотными являются дифтонги ie 
(129 л.е. – 77%), uo (22л.е. – 13%), ei (13 л.е. – 8%). Менее частотными яв-
ляются дифтонги ou (2 л.е.) – 1%  и  öu – (2 л.е.) – 1%. Дифтонг üe в данной 
позиции слова не зафиксирован.

Дифтонг  ie в некоторых случаях реализовывался долгим i (nieman – 
niman, hie – hi, iehlich – ihlich, dienst – dinst).  Часто данный дифтонг моно-
фтонгизирован в местоимениях di, si (die, sie), что также характерно для 
баварского и восточно-франского диалектов. 

Дифтонг ou часто реализовывался комбинацией au, aw как в начале, 
так и в середине слова (auch, augen, vrawen, schawen), реже комбинацией 
ow (schowen) или eu, ew (vrewen, f/vreude, f/vrewen).

Исходя из особенностей энергетической теории речи В. Г. Таранца, 
гласные звуки, как и согласные, характеризуются определённой величиной 
собственной энергетичности [5, 36-37]. В результате развития языка про-
являлось противопоставление гласных среднего подъёма гласным высо-
кого и низкого подъёма. Наряду с этим происходило противопоставление 
гласного переднего ряда –е и гласного заднего ряда –о. Со временем по-
явились лабиализованные гласные переднего ряда –ü, –ö  в противопо-
ложность лабиализованным гласным заднего ряда –u,  –о. Таким образом, 
в свн. языке появились новые дифтонги üe, öu. Наряду с этим, на всём 
протяжении исторического развития языка наблюдалось постоянное пере-
распределение энергетичности в самом слове. В связи с последним, звуки, 
стоящие в абсолютном начале, отличались большей энергетической на-
пряжённостью, чем в абсолютном конце. Это положение касается также и 
немецких дифтонгов, которые в большей степени подвергались редукции в 
конце слова, чем в его начале.

Результаты данного исследования могут быть использованы при изуче-
нии вокализма в современном немецком языке, а также в курсе лекций по 
истории немецкого языка.
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Гринько О.С.

ВЕРБАЛИЗОВАННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
КОНЦЕПТОВ-АРХЕТИПОВ AIR И EARTH

Статья посвящена изучению вербализованной интеграции концептов-архетипов 
первостихий AIR и EARTH в произведениях У. Голдинга. В рамках исследования 
сформулировано определение понятия «сегмент корреляции», описана его струк-
тура. Определены ключевые, условно ключевые и базисные лексемы, вербализиру-
ющие исследуемые концепты в рамках сегмента корреляции. 
Ключевые слова: воздух, земля, ключевые лексемы, концепт-архетип, сегмент 
корреляции.

Гринько О.С. Вербалізована інтеграція концептів-архетипів AIR та EARTH. 
Стаття присвячена вивченню вербалізованої інтеграції концептів-архетипів 
першостихій AIR та EARTH у творах В. Голдінга. В рамках дослідження сформу-
льоване визначення поняття «сегмент кореляції», описана його структура. Виз-
начено ключові, умовно ключові та базисні лексеми, що вербалізують досліджувані 
концепти в межах сегменту кореляції.
Ключові слова: земля, ключові лексеми, концепт-архетип, повітря, сегмент 
кореляції.

Grynko O.S. Verbalized integration of the archetypal concepts AIR and EARTH. The 
article outlines the peculiarities of the verbalized integration of the archetypal concepts 
AIR and EARTH in W. Golding’s prose fiction. The research suggests the definition of the 
segment of correlation, and describes its structure; it also specifies the key, conditionally key, 
and basic lexemes to verbalize the addressed concepts within the segment of correlation.
Given the general trend to desyncretization of the archetypal concepts of the elements 
at the general cultural level, the systemization of the selected unites in W. Golding’s 
prose fiction reveals they are largely integrated. The research provides the term “the 
segment of correlation” to describe the area where the two archetypal concepts overlap. 
Structurally, the segment of correlation falls into sections of the correlation and groups of 
nominative units. The lexemes to represent the studied mental phenomena are classified 
as key, conditionally key, and basic, depending on their share in the verbalization of the 
concept. The segment of correlation of the archetypal concepts AIR and EARTH features 
three sections: one with the dominating “air” component, one with the dominating “earth” 
component, and the section “the prototypical axis”, with the latter being represented most 
expensively. The section “the prototypical axis”, in its turn, is subdivided into such groups 
of nominative units as “the mountain”, “the tree”, “the axis”, and “the movement along the 
axis”. The key lexemes to represent the integrated verbalized concepts AIR and EARTH 
are the following: tree, cliff, rock, and wall. The paper suggests that the dominative nature 
of these units can be explained by the episodes of Golding’s biography (e.g. his joining the 
Naval Service), which were consequently reflected in his works too. 
Key words:  air, archetypal concept, earth, key lexemes, segment of correlation.

ГРИНЬКО О.С.  ВЕРБАЛИЗОВАННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ...

Несмотря на значительное количество работ, посвящённых концептам-
архетипам в целом и концептам первостихий в частности, многие вопросы 
остаются открытыми и дискуссионными. 

Отдельные аспекты изучения концептов-архетипов отражены в ряде 
фундаментальных исследований, рассматривающих теоретические ос-
новы выделения такого вида концептов (С. Г. Воркачёв, В. И. Карасик, 
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Е. А. Селиванова и др.), объективацию отдельных концептов-архетипов в 
языке в целом (С. А. Гучепшокова, Н. В. Плотникова, У. А. Савельева и 
др.) и в текстах индивидуального творчества в частности (Л. И. Белехова, 
И. О. Богданова, Е. В. Слюнина и др.). Концепты первостихий также неред-
ко становятся объектов исследования (Т. И. Бадмаева, О. В. Кривалёва, 
Г. К. Протасова, А. С. Слухай и др.). При этом вопрос об интегрированности 
концептов-архетипов первостихий, наблюдаемой в литературных художе-
ственных произведениях, остаётся мало изученным. 

Актуальность работы заключается в выделении и описании участ-
ка интегрированности двух  вербализованных концептов-архетипов AIR и 
EARTH – сегмента корреляции, его структурировании, а также в выявлении 
основных единиц, оязыковляющих концепты-архетипы рамках такого сег-
мента. 

Целью исследования является выявление основных компонентов сег-
мента корреляции рассматриваемых вербализованных концептов-архети-
пов и описание их наполненности. 

Наибольший интерес при исследовании вербализации концептов-архе-
типов в тексте вызывают произведения, насыщенные религиозно-мифоло-
гическим и символическим содержанием. Такими характеристиками обла-
дают работы выдающегося английского писателя, лауреата Нобелевской 
премии, Уильяма Голдинга. 

Исследователи расходятся во мнениях при определении жанра произ-
ведений У. Голдинга: «притча», «парабола», «философско-аллегорический 
роман» [2]. Сам писатель, не отрицая притчевого характера своей прозы, 
говорил о своей приверженности к мифотворчеству, мифу, понятому как 
«ключ к существованию, открывающий конечный смысл бытия и вбираю-
щий в себя жизненный опыт целиком и без остатка» [4].

На фоне общей тенденции к десинкретизации концептов-архетипов 
WATER, FIRE, AIR, EARTH,  наблюдаемой при анализе их вербализации в 
лексикографических источниках, систематизация выборки, проведённая на 
материале прозы У. Голдинга, выявила значительную степень их интегри-
рованности. В рамках данной статьи проанализировано 116 номинативных 
единиц, отражающих проявление архаичного синкретизма концептов-архе-
типов AIR и EARTH  в произведениях У. Голдинга. 

Для построения более чёткой структуры организации не только номи-
нативных единиц, вербализующих отдельно взятый концепт (концепт-архе-
тип, в нашем случае), но и для систематизации элементов, указывающих 
на корреляцию тех или иных лингвоментальных образований, возникает 
необходимость во введении термина, который описывал бы области инте-
грации подобных концептов. 

При изучении литературы по теме исследования специального терми-
на, обозначающего такую область, обнаружено не было. Логика указывает 
на то, что вполне обоснованным будет обозначить описанный участок как 
сегмент корреляции концептов-архетипов. 

Под сегментом корреляции (СК) концептов-архетипов подразумева-
ется сегмент, в котором интегрируются отдельные компоненты вер-
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бализованных концептов; границы данного сегмента не являются статич-
ными и могут варьироваться в зависимости от степени интегрированности 
концептов-архетипов. Рисунок 1 описывает формирование сегмента корре-
ляции двух концептов-архетипов.

Рис. 1. Сегмент корреляции концептов-архетипов

На предложенном рисунке область 3, образованная при, условно гово-
ря, пересечении двух концептов-архетипов, и является сегментом корреля-
ции этих концептов.

При систематизации номинативных единиц, относящихся к СК, 
выделяем участки сегмента, состоящие, в свою очередь, из отдельных 
групп номинативных единиц (см. Рисунок 2):

Рис. 2. Структура сегмента корреляции

При анализе единиц, объективирующих корреляцию двух концептов 
(А и Б), в каждом из сегментов выделяем 3 участка: 

1) участок, где главный компонент соотносится с репрезентантом А 
(А – б); 

2) участок, где главный компонент соотносится с репрезентантом Б 
(а – Б); 

3) участок без выраженной подчинительной связи (А – Б).
Кроме того, выделены единицы, играющие важную роль в формирова-

нии рассматриваемых сегментов. Подобные элементы дифференцируют-
ся следующим образом: единицы, доля которых составляет 20% и более от 
общего числа единиц, вербализующих тот или иной СК, обозначаются нами 
как ключевые. Условно ключевыми называем элементы, охватывающие 15 
– 19% от общего числа лексем изучаемого СК. Соответственно, единицы, 
объединяющие 10 – 14% выборки в рамках того или иного СК, дефиниру-
ются как базисные.  

При анализе сегмента корреляции концептов-архетипов AIR и EARTH, 
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сформированного из 116 номинативных единиц, выделяется три участка 
сегмента: 

1) [AIR – earth]; 
2) [air – EARTH]; 
3) [прототипическая ось] (главный компонент участка восходит к семе 

«прототипическая ось между верхом и низом»).
Первые два участка малорепрезентативны. Так, участок [earth – AIR] 

сформирован из 5 единиц (4,3%). Процесс интеграции здесь происходит, 
преимущественно, на уровне ключевых семантических компонентов (да-
лее – КСК) [суша этой планеты, в отличие от воды и неба, в том числе, 
различные номинации земной поверхности и топонимы как обозначение 
конкретных территорий на участках суши] + [процесс, предполагающий пе-
редвижение воздушных масс], напр., land breeze. 

Участок [air – EARTH] насчитывает 7 элементов (6%). В данном случае 
в интеграционный процесс вовлечены КСК [пространство над землёю и во-
круг неё; небо] + [суша,…земля], а также [объекты, расположенные  высо-
ко, вверху] + [суша,…земля], напр., upper land.

Третий участок [прототипическая ось] представлен бóльшим числом 
элементов, охватывая 89,7% этого сегмента корреляции (104 единицы). 
Столь широкая репрезентация участка позволяет выделить ряд групп но-
минативных единиц: 

а) [дерево] (единицы, семантически восходящие к архетипическому об-
разу Древо Мировое); 

б) [гора] (единицы, семантически восходящие к архетипическому об-
разу Гора Мировая); 

в) [ось] (единицы, вербализующие объекты, служащие условной осью 
между небом и землёй, верхом и низом, но не относящиеся к первым двум 
группам); 

г) [движение вдоль оси].
Группа [дерево] сформирована из 32 лексем (30,8%). Номинативные 

единицы, относящиеся к ней, оязыковляют, преимущественно, различные 
породы (напр., elm, birch, oak) и характеристики дерева как объекта в целом 
(напр., mounstrous tree, great tree); ключевой корневой лексемой выступает 
лексема tree (75%).

К группе [гора] относится 27 номинативных единиц (25,5%), включаю-
щих собственно номинации различных возвышенностей (напр., mountain, 
hill, rock), реально существующих гор и горных массивов (напр., the Andes, 
the Himalayans, the Apennines), а также названия мифологизированных гор-
ных объектов (напр., Mount Sinai, Olympus, Parnassus) и авторские номина-
ции возвышенностей (напр., the Teeth, the Red Lion, Prospect Cliff).

Окказиональные топонимы, примеры которых приведены выше, обна-
руживаются при анализе романа У. Голдинга Pitcher Martin. В основе сю-
жета произведения, действие которого разворачивается во время Второй 
мировой войны, лежит история лейтенанта Кристофера Мартина. Он – 
единственный выживший после гибели эсминца, подвергшегося атаке не-
мецкой подводной лодки, – оказывается в одиночестве на скале посреди 
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океана. Счастливое спасение, однако, оборачивается для моряка страш-
ными мучениями на небольшом каменистом участке суши. Ему приходится 
питаться морскими моллюсками и пить тухлую воду, поскольку на рифе нет 
ничего, кроме камня. 

Герой ведет борьбу за выживание семь дней; за это время он пытается 
некоторым образом организовать своё пространство и даёт название ска-
лам, находящимся в поле его зрения. Так появляются номинации the Look-
out, Safety Rock, Oxford Circus, the High Street, the Red Lion и др. 

Как видим, названия, присвоенные Мартином некоторым скалам, уже 
существуют в «реальном» мире и соотносятся с реально существующи-
ми географическими объектами, в частности, с улицами Лондона (напр., 
Piccadilly). Мотивация номинации других возвышенностей связана с их 
функционированием в быту и/или ориентировании в пространстве героя 
произведения (напр.,  Food Cliff):

Looking down towards the three Rocks he planned the line to descend 
across the trenches, parallel more or less to the High Street. The line would 
start at the Red Lion and come up to the Dwarf. It would be an operation                 
[9, 109].

When he had used up all the weed the load stretched from the Red Lion to 
the Look-out. On the average the line was two inches wide. He went back to 
the Prospect Cliff and got more weed [9, 113]. 

Анализируя наполненность группы [гора] в целом, следует отметить, 
что ключевыми здесь выступают лексемы cliff и rock (18,5% каждая). 

Третья группа [ось] объединяет 24 номинативные единицы (22,6%), 
семантически не соотносимые с образами Древа Мирового и Горы Миро-
вой. Ключевыми лексемами этой группы выступают слова mast (25%) и wall  
(20,8%); к условно ключевым можно отнести лексему spire (16,7%).

Выраженное доминирование лексемы mast объясняется тем, что в 
ряде произведений У. Голдинга события разворачиваются на судне либо в 
городе-порте (например, трилогия To the End of the Earth, романы Pincher 
Martin, Envoy Extraordinary и другие). В контексте таких произведений часто 
упоминаются части судна, в том числе, мачты, напр.:

He swore she had never lost her topmast, her fore topmast I think he said 
[13, 118].

I cannot tell you how high against the stars her great masts seem, how 
huge yet airy her sails, nor how far down from her deck the night-glittering sur-
face of the waters [13,131].

We were spectators and there, interruptedly seen beyond the boats on the 
boom and the huge cylinder of the mainmast, was the stage [13, 74].

При этом объём этих произведений весьма значителен относительно 
общего количества проработанных страниц материала. Так, морская три-
логия To the End of the Earth насчитывает 761 страницу, что составляет 
более трети от общего объёма привлечённых произведений. В связи с этим 
в анализируемой выборке вполне ожидаема высокая частотность исполь-
зования номинативных единиц, вербализующих морские и «околоморские» 
объекты. Безусловно, выбор той или иной сюжетной линии предопределя-
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ется внутренними мотивами автора произведений. 
В биографии У. Голдинга находим любопытный факт: «Люди, общавши-

еся с <ним> в последние годы его жизни, обращали внимание на «морскую» 
печать, лежавшую на всём его облике. «Он походил, скорее, на старика, 
который вот-вот пустится рекламировать рыбные плавники или разразится 
матросской песней, но никак не на лауреата Нобелевской премии, создав-
шего несколько крайне оригинальных произведений прошлого века», – за-
мечал обозреватель Telegraph Books» (См. [2]).

Группа [движение вдоль оси] сформирована из 21 элемента (19,8%). 
Часть включённых в неё номинативных единиц семантически указывает на 
вертикальную траекторию движения (напр., leap, climb). В остальных слу-
чаях характер движения описывается предлогами up и/или down (напр., 
lead up, move down). К условно ключевым лексемам группы относятся лек-
семы fall (19,1%) и climb (14,3%). 

Итак, наибольшая интегрированность концептов-архетипов AIR и 
EARTH наблюдается на участке [прототипическая ось]. Заметим, что зна-
чимость описываемой вертикали между небом и землёй для У. Голдинга 
выявляется не только в его художественных литературных произведениях, 
но, в частности, и его автобиографическом эссе The Ladder and the Tree 
(См. [2]). Хотя содержание произведения лишено выраженной религиозной 
окраски и описывает воспоминания автора о его детстве, отношениях с от-
цом, любимом каштане и так далее, уже в самом названии произведения 
содержатся аллюзии на Древо Мировое и ветхозаветное предание о Лест-
нице (Лествице) Иакова.

Книга Бытия описывает сон Иакова, который «увидел во сне: вот, лест-
ница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят 
и нисходят по ней». Различные трактовки Лестницы Иакова указывают на 
то, что она рассматривалась как символ духовного развития, связи Бога 
с Человеком, Вознесения Иисуса Христа и так далее. В исследованиях 
Ветхого Завета отмечается, что «Иаков узрел таинственную связь неба с 
землей, […] увидел образ Церкви, образ молитвы, которая тоже является 
духовной лестницей для восхождения ввысь» [1]. 

Таким образом, нами был структурирован сегмент корреляции верба-
лизованных концептов-архетипов AIR и EARTH; выявлены основные участ-
ки сегмента, и описана их наполненность; проанализированы возможные 
причины доминирования тех или иных единиц, вербализирующих исследу-
емый СК. Наши дальнейшие исследования будут направлены на рассмо-
трение случаев интеграции всех четырёх вербализованных концептов-ар-
хетипов первостихий WATER, FIRE, AIR, EARTH.
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УДК 81ʼ373 : 159.93-115
Деменчук О.В.

ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ ЗНАЧЕННЯ
В АСПЕКТІ МІЖМОВНОГО ЗІСТАВЛЕННЯ

У розвідці схарактеризовано динамічні моделі значення в аспекті міжмовного 
зіставлення (на матеріалі слов’янських, германських та романських мов – 
української, польської, англійської, німецької та французької). Моделі розглядають-
ся як теоретичні конструкти, що моделюють зміст мовної одиниці або класу мов-
них одиниць у вигляді концепту ситуації. 
Ключові слова: модель значення, семантичний вимір, концепт ситуації, учасник.

Деменчук О. В. Динамические модели значения в аспекте межъязыкового 
сопоставления. В статье охарактеризованы динамические модели значения в 
аспекте межъязыкового сопоставления (на материале славянских, германских и 
романских языков – украинского, польского, английского, немецкого и французско-
го). Модели рассматриваются как теоретические конструкты, моделирующие 
содержание языковой единицы или класса языковых единиц в виде концепта ситу-
ации. 
Ключевые слова: модель значения, семантическое измерение, концепт ситуации, 
участник.

Demenchuk O. V. Dynamic models of meaning in the aspect of cross-linguistic 
comparison. The article focuses on dynamic models of meaning, they being viewed in 
the aspect of cross-linguistic comparison (based on the Slavic, Germanic and Romance 
languages – Ukrainian, Polish, English, German and French languages). The models are 
defined as theoretical (metalinguistic) constructs that structure the content of a linguistic 
unit or of a class of linguistic units as a concept of situation. The concept of situation 
represents the dynamics of discourse world conceptualization (of a certain situation or 
its fragment) in the aspect of gnoseological, situational, communicative and derivational 
strategies of a designator. The models are supposed to reproduce the contents of linguistic 
units in the contrasted languages per sample of alternative, hierarchically established 
semantic linguistic dimensions: representative, sentential, relational and epidigmatic ones. 
The semantic dimensions are considered to encode information about gnoseological 
values of situation participants, nature of their relationships, their positional activities, as 
well as mechanisms and strategies of their semantic associations. It has been ascertained 
that languages with a poorly developed system of cases typologically tend towards the 
representative and epidigmatic dimensions, they revealing the priority of gnoseological 
and derivational strategies of a designator. Languages with an extended case system are 
typologically apt to the sentential and constructional dimensions, they revealing the priority 
of situational and communicative strategies of a designator. 
Keywords: model of meaning, semantic dimension, concept of situation, participant.  

У перспективі побудови моделі значення мовної одиниці лінгвістична 
семантика орієнтується на розмаїття підходів, кожний із яких представляє 
свою незалежну методику семантичного опису (див. огляд динамічних мо-
делей семантичного опису лексики в [7]). Очевидно, що такі підходи ство-
рюють передумову для альтернативних евристик аналізу семантики мов-
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них одиниць. “При описі мови ситуація рівноможливого вибору між двома 
альтернативними трактуваннями одного й того ж мовного феномену цілком 
нормальна; сам характер природної мови, з її глобальною неоднозначністю 
на всіх рівнях, сприяє виникненню такого роду ситуацій” [15, 457]. Такий під-
хід декларує необхідність і доцільність моделювання змісту мовної одиниці 
або класу мовних одиниць за зразком концепту ситуації багатовимірного 
типу, який відтворює динаміку концептуалізації світу дискурсу (певної си-
туації або її фрагмента) в аспекті різних варіантів пізнання світу людиною.

На відміну від рівневої моделі, яка декларує репрезентативність семан-
тики мовної одиниці в одновимірному просторі (за принципом диз’юнкції 
“або ..., або ...”), багатовимірна модель значення покликана відтворити зміст 
мовної одиниці у вигляді ієрархічної множинності (конфігурації) семантич-
них вимірів. “Поняттєва сфера може бути представлена у вигляді метафори 
багатовимірного простору, мірність якого визначається числом автономних 
семантичних вимірів, концепти кожного з яких розміщені на відповідній вісі 
визначеного простору” [8, 151].

Актуальність обраної теми зумовлена загальним антропоцентричним 
спрямуванням сучасних лінгвістичних теорій, тенденцією до поглиблено-
го вивчення специфіки кодування семантикою мовних одиниць інформації 
про особливості пізнання світу людиною. Інформаційний підхід до розгляду 
мовних явищ передбачає необхідність відповідного опису цих явищ, що в 
контексті загальної проблеми “мова і мислення” зводиться до розроблен-
ня моделі значення, яка слугувала б не лише репрезентантом семантичної 
структури певної мовної одиниці, а й маркером тієї поняттєвої сутності, яка 
безпосередньо вербалізується в семантиці мовного знака. “У когнітивній 
лінгвістиці зв’язок мови і мислення розглядається вже не стільки як методо-
логічна рамка, фактично він експлікується в поняттєвому апараті, семанти-
ка мовних одиниць описується в термінах, які характеризують власне мис-
лення” [12, 104].

Намагання створити модель, яка б відображала зв’язок поняттєвих ка-
тегорій із семантикою мовних одиниць, нерозривно пов’язане з пошуком 
універсальних властивостей мови. Історія лінгвістики засвідчує численні 
спроби створити “ідеальну” мову, яку спочатку розуміли як “мову смислів” 
[2, 49]. Необхідність опису цих смислів індукує появу численних концепцій 
і підходів до створення універсальної мови, серед яких виділяються: ло-
гічна (філософська) мова (М. Дакійський, Т. Ерфуртський, С. де Куртре), в 
основі якої, як вважалося, лежить modus significandi – “спосіб позначення” 
[11, 422]; граматика Пор-Рояля, основу якої становлять еталонні, що відпо-
відають “розуму”, структури, стосовно яких “конкретні мови відхиляються 
тією чи іншою мірою” [1, 62]; природна граматика (Дж. Дальгарно, І. Ньютон,           
Дж. Уїлкінс), яка обстоює ідею виведення загальної (універсальної) мови “з 
природи самих речей” [9, 111]. 

Якщо в історичній ретроспективі особливості моделі універсальної 
мови розглядаються з позицій власне філософії (емпіризм, раціоналізм, на-
укова філософія), то для сучасного етапу досліджень (часто із залученням 
філософської спадщини) характерним є менталістичний підхід, який роз-
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глядає “мову смислів” як репрезентативну систему, організовану у вигляді 
певних структур знань. Для опису семантики мовної одиниці важливим є те, 
яким чином упорядковані ці структури знань. Важливість такого твердження 
ґрунтується на засадах принципу іконічної мотивованості – “відповідності 
відношень між частинами мовної структури та частинами концептуальної 
структури, яка відображає дійсність” [10, 41]. 

Модель семантичного опису лексики на основі методики концептуаль-
ного аналізу доцільно розробляти на матеріалі декількох мов, оскільки вио-
кремлення когнітивної моделі мови досить часто спирається на природні та 
універсальні поняття, які мають виявлятися в багатьох (якщо не у всіх) мо-
вах світу, попри їх генетичну та культурну відмінність [5]. Іншим моментом 
дослідження лексики на “багатомовному” ґрунті є використання відповідної 
метамови при зіставленні в ролі tertium comparationis (t.c.). “Метамова має 
бути лише достатня для того, щоб фіксувати всі ознаки (спільні та специфіч-
ні) зіставлюваних систем” [18, 372].

Мета розвідки – схарактеризувати динамічні моделі значення в аспекті 
міжмовного зіставлення (на матеріалі слов’янських, германських та роман-
ських мов – української, польської, англійської, німецької та французької). 

Мета дослідження зумовлює необхідність розв’язання таких завдань:
– уточнити поняття динамічної моделі значення;
– обґрунтувати основу зіставлення (t.c.) семантики мовних одиниць в 

аспекті динамічної моделі значення;
– з’ясувати особливості реалізації динамічних моделей значення в ас-

пекті міжмовного зіставлення;
– визначити перспективи моделювання семантики мовних одиниць.
Динамічна модель значення кваліфікується як теоретичний (метамов-

ний) конструкт, що моделює зміст мовної одиниці або класу мовних оди-
ниць у вигляді концепту ситуації, який відтворює динаміку концептуалізації 
світу дискурсу (певної ситуації або її фрагмента) в аспекті гносеологічних, 
ситуативних, комунікативних і дериваційних стратегій номінатора. Названі 
стратегії визначають структуру та зміст концепту ситуації: концепт упоряд-
кований у вигляді конфігурації семантичних мовних вимірів – характеристик 
плану змісту мовної одиниці, які кодують інформацію про певний аспект 
концептуалізації ситуації або її фрагмента. Ми обстоюємо ідею, що концепт 
ситуації упорядкований у вигляді конфігурації семантичних мовних вимірів, 
які кодують інформацію про пізнавальну цінність учаcників ситуації, набір 
та характер їх відношень, ступінь позиційної активності або важливості ак-
тантів, механізми і стратегії розширення концепту заданої ситуації. 

Семантичні мовні виміри зіставлюваних мовних одиниць відображають 
певний аспект концептуалізації ситуації або її фрагмента за параметрами, 
які визначають відношення та (когнітивні або комунікативні) характеристики 
учасників заданої ситуації. В аспекті міжмовного зіставлення названі пара-
метри визначають зони семантичної відповідності зіставлюваних мовних 
одиниць. Названі параметри зіставлення встановлюють подібність і відмін-
ність кодування в семантиці зіставлюваних мовних одиниць інформації про 
типову характеристику учасників ситуації, ступінь їх прагматичної значу-
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щості або виділення, категоріальну (онтологічну) характеристику актантів, 
їх денотативну (пов’язану з правильним ототожненням референта) харак-
теристику та позиційну (просторову або часову) характеристику учасників 
заданої ситуації. 

Основою зіставлення (t.c.) семантики мовних одиниць в аспекті дина-
мічної моделі значення визначаємо модель ситуації. Доцільність викорис-
тання моделі ситуації як основи зіставлення зумовлена чинником “мовної 
концептуалізації реальності (якогось її фрагмента)” [14, 155], як “уявлен-
ня про щось, що може існувати у світі дискурсу (conception of something 
which can be the case in some world)” [22, 105]. Пор. принцип “відмінкової 
граматики”: значення обумовлюються ситуаціями (meanings are relativized 
to scenes) [21, 497]. Модель ситуації – це еталон, на основі якого визнача-
ється реалізація концепту заданої ситуації. Як метамовний конструкт мо-
дель ситуації виявляє ознаки пропозиціональної функції, в якій аргументи 
представляють результат осмислення субʼєктом пізнання об’єкта пізнання, 
а предикат – когнітивне уявлення про сам акт цього осмислення, див. [6, 
12]. З цього погляду модель ситуації представляє зміст мовної одиниці як 
реалізацію відношень ключових учасників заданої ситуації.

Ми обстоюємо позицію, що семантика зіставлюваних мовних одиниць 
відображає динаміку концептуалізації ситуації в аспекті чотирьох альтерна-
тивних ієрархічно упорядкованих семантичних мовних вимірів: репрезен-
тативного, реляційного, сентенційного та епідигматичного. Доцільність та 
необхідність розмежування названих вимірів узгоджується з проголошени-
ми методологічними постулатами про багатовимірну природу пізнання та 
багатовимірність способів його мовної концептуалізації.

Репрезентативний семантичний вимір кодує інформацію про пізнаваль-
ну цінність учасників ситуації, відображену в плані змісту слів, лексичних 
словосполучень та фразеологічних одиниць. Учасника ситуації в цьому ви-
падку розглядаємо як інкорпорованого актанта (учасник характеризує си-
туацію фіксовано в тлумаченні з точністю до лексеми). Такий підхід засвід-
чує “актантоцентричну” спрямованість репрезентативного виміру. Основна 
функція виміру зводиться до характеризації пізнавальної цінності учасника 
ситуації відповідно до принципу середньовікових логіків “objectum specificat 
actum ‘об’єкт визначає дію’”, див. [3, 125]. Пізнавальна цінність учасника 
передбачає його репрезентативність в одному з гносеологічних варіантів: 
перцептивному, аксіологічному, ідентифікаційному тощо. Будь-який із цих 
варіантів кваліфікується як специфічний спосіб осмислення учасника ситу-
ації – суб’єкта (А1) або об’єкта (А2) – в обсязі певної концептуальної струк-
тури. Кожна концептуальна структура задає перспективу бачення учасника 
ситуації, пізнавальну цінність якої кодують елементарні семантичні ролі. 
Такий підхід узгоджується з одним із тверджень лексико-функціональної 
граматики про те, що “семантичні ролі суть відображення (descriptions) пев-
них аспектів когнітивної концептуалізації” [24, 99]. З цієї позиції елементарні 
семантичні ролі приписуються учасникам не з огляду на актантну позицію, 
яку він займає відносно предиката, а в перспективі його співвіднесеності з 
певною концептуальною структурою. Пор.: “Семантична роль характеризує 
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учасника з точки зору його місця у когнітивній структурі” [13, 93]. Приміром, 
інтерпретація об’єктних учасників ситуації в обсязі аксіологічної концепту-
альної структури виявляє збіг за ознакою ‘етична оцінка об’єкта пізнання’, 
пор.: укр. чорний “властивий злісній, низькій, підступній людині”; пол. czarny 
“zły, niegodziwy, nieżyczliwy”; англ. black “outrageously wicked”; нім. schwarz 
“böse, niederträchtig”; фр. noir “qui est inspiré par la perversité”. При цьому в 
зіставлюваних мовах одна й та ж ситуація етичної оцінки може бути реа-
лізована номінаціями різних модусів перцепції, пор.: укр. масний “непри-
стойний, цинічний”: масні анекдоти; сальний “непристойний, грубо-циніч-
ний; масний; соромітний”: сальний анекдот; солоний “виразний, дотепний, 
але грубий; непристойний”: солоні дотепи; пол. ostry “uszczypliwy, złośliwy”: 
ostry dowcip; słony “nieprzyzwoity, ordynarny, prostacki”: słony żart; tłusty 
“nieprzyzwoity, ordynarny, prostacki”: tłusty kawał; англ. blue “characterized 
by indecency or obscenity”: a blue language; нім. gesalzen “grob, derb”: ein 
gesalzener Witz; фр. grossier “qui manque à la bienséance, à la pudeur, à la 
décence”: langage grossier; salé “qui excite les sens, l’imagination par son 
caractère osé, un peu licencieux”: Il ne testait pas les plaisanteries salées; sale 
“qui offense la pudeur, provoque un certain dégoût”: C’est une sale blague.

Реляційний семантичний вимір кодує інформацію про ступінь позицій-
ної активності або важливості учасників ситуації, відображену в плані змісту 
заданих граматичною конструкцією синтаксичних відношень. Синтаксичні 
відношення кваліфікуються як “засіб співвіднесення іменних аргументів 
предиката з різними синтаксичними позиціями, ієрархічно упорядкованими 
відповідно до ступеня їх синтаксичної активності або важливості” [8, 134]. 
Функція реляційного виміру зводиться до ідентифікації синтаксичних від-
ношень учасників ситуації, реалізованих у контексті аргументної схеми пев-
ного типу синтаксичної конструкції. Конструкція в цьому випадку “становить 
собою семантичну схему (semantic pattern) ситуації Р (ситуації ‘перетво-
рення’, ‘каузації руху’ та ін.) і співвіднесений із нею спосіб синтаксичного 
оформлення елементів схеми у реченні” [19, 151]. Семантичні схеми квалі-
фікуються як аргументні схеми, які функціонально “орієнтовані скоріше на 
типи предикатів, ніж на опис конкретного вершинного дієслова” [17, 314]. 
Пояснювальна сила реляційного виміру зводиться до встановлення осо-
бливостей позиційних (морфолого-синтаксичних) характеристик учасника, 
що в аспекті заданої конструкції декларує релевантність міжмовного ана-
лізу за параметрами: морфологічного (відмінкового) кодування семантич-
них ролей ядерних актантів, комунікативного ранжування учасників, грама-
тичного таксономічного класу, референційного виділенння та реляційного 
дейксису. Приміром, аргументну схему ситуації “причина каузації перцеп-
тивного стану” в зіставлюваних мовах задають: (а) неперехідна конструкція 
причини каузації, в якій семантична роль суб’єкта сприйняття реалізована 
у формі номінатива, акузатива або інструментатива, а семантична роль 
об’єкта сприйняття – у формі номінатива, генітива, датива або приймен-
никової групи, пор.: укр. Він трясеться (тремтить, дрижить) від холоду; 
пол. On dygocze (trzęsie się) z zimna vs. Aż mną trzęsie mróz; англ. He is 
shivering (trembling) with cold; нім. Er zittert (bebt) vor Kälte; фр. Il frissonne 
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(tremble) de froid; (б) перехідна конструкція причини каузації (відзначено в 
українській, польській та німецькій мовах), в якій семантична роль суб’єкта 
сприйняття реалізована у формі акузатива або інструментива, а семантич-
на роль об’єкта сприйняття – у формі номінатива або генітива, пор.: укр. 
Мене трясе від холоду; пол. Trzęsie mnie z zimna vs. Zimno trzęśło mnie vs. 
Aż mną trzęsie mróz; нім. Die Kälte ließ mich zittern.

Сентенційний семантичний вимір кодує інформацію про набір та харак-
тер відношень учасників ситуації, відображену в плані змісту вершинного 
дієслова певного тематичного класу – групи слів із спільним семантичним 
компонентом [14, 42]. Семантика таких слів задає набір учасників та відо-
бражає характер їх відношень у контексті певної базової ролі, функція якої 
зводиться до діагностики тематичного класу на рівні синтаксису. З цього 
погляду можна говорити про кореляцію реляційного та сентенційного ви-
мірів, співвідношення яких засвідчує дві грані одного й того ж феномену. 
Такого типу співвідношення кваліфікується у термінах лівої та правої час-
тини тлумачення, які засвідчують так званий “вхід” та власне тлумачення: 
Х показує Y Z-у (“вхід” тлумачення) ≈ ‘Х каузує для Z-а можливість бачити 
Y’ (власне тлумачення) [4, 118]. Відображаючи зв’язок семантики та син-
таксису, зазначена схема декларує необхідність тотожності всіх елементів 
ситуації. “Однією з умов правильності для тлумачення полягає у тотожному 
наборі змінних для правої та лівої частини: всі змінні, необхідні для семан-
тичного опису та використані у правій частині, повинні брати участь і при 
“вході” тлумачення” [16, 109]. Зважаючи на те, що відношення між учас-
никами регулює дієслово певного тематичного класу, сентенційний вимір 
формує інтервал тематичної структури (пор. поняття “тета-ролі (θ-roles)” у 
теорії керування та зв’язування Н. Хомського або “тематичні відношення 
(thematic relations)” у концепції референційно-рольової граматики Р. Ван Ва-
ліна). У контексті такої структури учасники ситуації розподілені за базовими 
семантичними ролями. Варто зазначити, що базові семантичні ролі вико-
нують функцію своєрідних знаків, ярликів усіх тих учасників, яких умовно 
можна співвіднести з поняттями “суб’єкт та об’єкт” відповідно. З цієї позиції 
сентенційний вимір – це вимір, у якому учасник ситуації кваліфікується як 
“неспецифікований” актант  – актант, семантичну роль якого задає не його 
власна дефініція, а предикат, що “нав’язує” йому таку роль, з огляду на ак-
тантну позицію, яку займає учасник.

У перспективі міжмовних досліджень сентенційний вимір засвідчує ек-
вівалентність на рівні співвіднесення семантичних і синтаксичних актантів 
в аспекті: діатетичних перетворень (актантних деривацій), зміни таксоно-
мічної категорії дієслова, таксономічного класу учасника тощо. Приміром, 
неперехідне дієслово тематичного класу звуків resound в англійській мові 
реалізує дві сентенційні конфігурації: агентивну (Agent-Subject Form), пор.: 
Music resounded in the hall, та локативну (Location-Subject Form), пор.: The 
hall resounded with music [23, 171]. Така сама ситуація відзначена в німець-
кій, французькій та польській мовах, пор.: Das Gelächter tönte durch den Saal 
vs. Der Saal tönte vom Gelächter; фр. Des applaudissements retentirent dans 
la salle vs. La salle a retenti des applaudissements; пол. Oklaski rozbrzmiewały 
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w sali vs. Sala rozbrzmiała oklaskami. Діатетичний зсув, який спостерігається 
в цьому випадку, тлумачиться в термінах так званої гіпотези динамічної тек-
стури (Dynamic Texture Hypothesis): речення із локативною конфігурацією 
описує ситуацію заповнення (охоплення) простору перцептивним об’єктом. 
Рівномірно охоплюючи весь простір, такий об’єкт набуває формату “дина-
мічної текстури” (“texture of movement”), що створює передумову перцеп-
тивного виокремлення цього об’єкта [там само, 176]. Пор.: “Якщо внаслідок 
контакту одного предмета з іншим цей інший предмет зазнає впливу ніби 
повністю, то цей новий статус предмета <…> слугує достатнім підґрунтям 
для включення його у перспективу речення” [20, 528]. Діатетичний зсув, опи-
саний вище, засвідчує перетворення конфігурації рольової структури пре-
диката, яка в контексті зміни комунікативного рангу учасника передбачає 
винесення семантичної ролі Місце (зала) у позицію суб’єкта (роль суб’єкта 
сприйняття), а ролі Тема (звук) – у позицію об’єкта (роль об’єкта сприйнят-
тя). Ранговий зсув зумовлений зміною вихідних семантичних ролей: Місце 
→ Пацієнс та Тема → Зміст. Зокрема, учаснику із роллю Місце приписуєть-
ся роль Пацієнса, яка вказує на зміну стану зали (зала стала наповнюва-
тися звуками) (див. також [21, 524]). Саме через це близьким відповідни-
ком локативних англ. resound, нім. tönen, фр. retentir, пол. rozbrzmiewać в 
українській мові є дієслово наповнюватися (про звук) “ставати заповненим 
чим-небудь”, пор.: Зала наповнилася музикою. Зазначимо, що номінація лу-
нати, яка є відповідником агентивних еквівалентів, пор.: Музика лунала у 
залі, не утворює локативної конструкції за ознакою ‘заповнення (охоплення) 
простору перцептивним об’єктом’, оскільки, реалізуючи значення “бути спо-
вненим звучання”, описує ситуацію звукової перцепції не як динамічний, а 
як статичний феномен, пор.: Лунає співом, ляском, криком ліс ≈ Ліс ‘є спо-
внений’ співом, ляском, криком. 

Епідигматичний семантичний вимір кодує інформацію про механіз-
ми і стратегії розширення концепту ситуації. Розширення передбачає змі-
ни складу, типу, рангу, статусу тощо актанта. Критерієм змін слугує певна 
альтернатива щодо опозиції учасників вихідної ситуації учасникам цільової 
ситуації на основі їх рольових, референційних, прагматичних тощо страте-
гій. Стратегії семантичної похідності мовних одиниць зіставлюваних мов за-
свідчують розширення концепту ситуації за ознакою конверсивного (кому-
нікативне ранжування учасників), актантного (зміна складу, типу учасників 
або їх референційних характеристик), імплікативного (залучення учасника 
із суміжної зони концепту ситуації за ознакою наслідку зміни перцептивного 
стану справ) та категоріального (специфікації таксономічного класу учас-
ника за ознаками зміни таксономічної категорії дієслова або зміни тема-
тичного класу дієслова) типів дериваційних відношень. Приміром, номінації 
“ментального руху” в українській, польській, німецькій та французькій мовах 
блокують розширення в зоні концепту учасника nomina anatomica, пор.: укр. І 
щось миготіло в моїй голові й тонко → *Моя голова миготіла чимось; пол. 
Сoś mignęło ті w myśli → *Moja myśl mignęla czymś; нім. Ein Gedanke blitzte 
mir durch den Kopf → *Der Kopf blitzte mit einem Gedanke; фр. Une pensée 
me traversa lʼesprit → *L’esprit me traversa par une pensée. Натомість в англій-
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ській мові названі номінації допускають таке розширення, пор.: англ. A strange 
thought flashed through her mind → Her mind flashed back to the day of their 
divorce.

Динамічні моделі значення в аспекті міжмовного зіставлення виявляють 
подібності та відмінності відображення в семантиці мовних одиниць інфор-
мації про особливості пізнання світу людиною. Названі моделі відтворюють 
зміст мовної одиниці за зразком альтернативних ієрархічно упорядкованих 
семантичних мовних вимірів. Семантичні мовні виміри – це характеристики 
плану змісту мовної одиниці, які кодують інформацію про певний аспект 
концептуалізації певної ситуації або її фрагмента. 

Семантика зіставлюваних мовних одиниць відображає динаміку кон-
цептуалізації ситуації в аспекті чотирьох альтернативних ієрархічно упоряд-
кованих семантичних мовних вимірів: репрезентативного, сентенційного, 
реляційного та епідигматичного. Репрезентативний вимір кодує інформа-
цію про пізнавальну цінність учаcників ситуації, сентенційний вимір – про 
набір та характер їх відношень, реляційний вимір – про ступінь позиційної 
активності або важливості актантів, епідигматичний вимір – про механізми і 
стратегії розширення концепту ситуації.

У перспективі міжмовних зіставлень семантичні мовні виміри виявля-
ють частку обсягу інформації, яку кодує семантика зіставлюваних мовних 
одиниць. Частка обсягу інформації, яку кодує семантика зіставлюваних 
мовних одиниць у межах окремого виміру, не є однаковою, оскільки зале-
жить від реалізації певного типу стратегії номінатора, що визначає пріори-
тетність того чи іншого способу її кодування. Закономірно, що для мов із 
мінімалізованою номенклатурою відмінкових відношень “типологічної” ваги 
набувають репрезентативний та епідигматичний виміри, які засвідчують 
пріоритетність реалізації гносеологічних та дериваційних стратегій номіна-
тора, орієнтованих на вияв пізнавальної цінності та регулярних семантич-
них звʼязків учасників ситуації. Мови з розвиненою системою відмінкових 
відношень типологічно орієнтовані на сентенційний та реляційний виміри. 
Виявляючи пріоритетність ситуативних і комунікативних стратегій номінато-
ра, такі мови фокусують увагу на характері відношень та позиційній актив-
ності учасників ситуації.

З’ясування цілісної картини динаміки мовних одиниць в обсязі пізна-
вальної цінності учасників ситуації, визначення способів та засобів коду-
вання ними інформації про особливості осмислення людиною певного типу 
ситуації або її фрагмента, встановлення схеми розподілу цієї інформації у 
семантичному просторі споріднених і неспоріднених мов зумовлює доціль-
ність подальших досліджень динамічних моделей значення у порівняльно-
історичному та типологічному аспектах.
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Єрьоменко С.В.

БІОГРАФІЇ ВІНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

У пропонованій статті наведено стислий огляд біографічних творів про Вінстона 
Черчилля. Визначено сам термін «біографія», жанрові особливості та жанрові 
різновиди. Увагу зосереджено на біографіях Дж. Беста, М. Гілберта та Р. Дженкінса. 
Ключові слова: біографія, особистість, жанр, документальна література.

Еременко С.В. Биографии Уинстона Черчилля: общий обзор. В  предлагаемой 
статье кратко охарактеризовано биографические произведения об Уинстоне 
Черчилле. Определено сам термин «биография», жанровые особенности и жанро-
вые разновидности. Внимание сосредоточено на биографиях Дж. Беста, М. Гил-
берта и Р. Дженкинса. 
Ключевые слова: биография, личность, жанр, документальная литература.     

Yeriomenko S.V. Winston Churchill’s Biographies: general review. The given article 
focuses on Winston Churchill’s biographies. It defines the term ‘biography’, its peculiarities 
and biography genres. Winston Churchill’s biographies written by G. Best, M. Gilbert,                   
R. Jenkins are widely discussed.
Biography is defined as a form of nonfictional literature whose subject is the life of an 
individual.Biography develops a complex analysis of personality, highlighting different 
aspects of it and including intimate details of experiences. The structure of the biography 
usually presents b-e-m-a-d, whereb (born), e (educated), m (married), a (activity), d 
(died). But a biography is more than a list of impersonal facts like birth, education, work, 
relationships and death. It also dwells into the emotions of experiencing such events.It is 
important for a biographer to be sympathetic of his object. The biographer draws upon all 
available evidence, including that retained in memory as well as written, oral and pictorial 
material and creates positive image of the personality. 
Key words: biography, personality, genre, non-fiction.

Біографія, як один із жанрових різновидів документальної літератури, 
зосереджена на особистості у всіх її проявах. Біографію пишуть треті особи, 
завжди post factum. Увага в ній фокусується на повній і завершеній харак-
теристиці особистості. Це є єдиний документальний жанр, який відтворює 
особистість і який створений не нею самою. 

У словнику Longman Language Activator наводитьсянаступне визначен-
ня біографії – ‘a book that is the story of a famous person’s life’(книга, що 
становить собою історію життя відомої людини) [8, 1312].Цікаво, що сино-
німами до аналізованого терміна у значенні ‘the story of a real person’s life’ 
(історія життя реальної людини) словник наводить такі англійські слова як 
‘life’, ‘life story’, з тією різницею, що перше з них є ширшим за значенням і 
може позначати не лише книгу з оповіддю про відому людину, а й фільм, 
картини тощо. Друге слово вживається переважно на позначення усної опо-
віді з життя відомої людини. Подібним є визначення біографії у тлумачному 
словнику Oxford Wordpower Dictionary – ‘the story of a person’s life written by 
somebody else’ (історія життя людини, написана іншою людиною) [10, 58]. 
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Тлумачний словник англійської мови New Webster’s Dictionary and The-
saurus of the English Language розглядає аналізований нами термін у двох 
ракурсах: як звіт про життя людини та як літературний жанр - ‘a written ac-
count of a person’s life (письмовий опис життя людини); biographical writing as 
a literary genre’ (біографія як літературний жанр) [9, 97]. 

У Британській енциклопедії біографія визначається як жанровий різно-
вид літератури non-fiction–‘form of nonfictional literature whose subject is the 
life of an individual’ (тип документальної літератури, об’єктом якого є життя 
особистості). Важливою є вказівка на те, що життєпис відповідної особи 
подається крізь призму історичного або авторського бачення із залученням 
документальних джерел: ‘as understood from the historical or personal per-
spective of the author – by drawing upon all available evidence, including that re-
tained in memory as well as written, oral and pictorial material’ (усвідомлюється 
або в історичному аспекті, або з особистісного (авторського) кута зору із за-
лученням усіх можливих свідчень, включаючи написані, усні й ілюстративні 
матеріали й ті, що залишилися у пам’яті). Крім того, пропонується класифі-
кація біографій, які умовно розділяються на такі, де інформація подається 
з перших рук (firsthand knowledge) та де здійснюється аналіз і дослідження 
особистості (research). У свою чергу, друга група біографічних досліджень 
представлена такими різновидами: довідкові видання (reference collections), 
короткі біографічні нариси (character sketches), інформативна біографія, 
яка містить переважно документи, папери тощо (informative biography), кри-
тична біографія, яка репрезентує факти творчої історії літературної особис-
тості (critical biography), класична біографія, яка висвітлює основні віхи со-
ціального та професійного життя особистості (standard biography), інтерпре-
тативна біографія, де автор по-своєму трактує і характеризує  особистість 
(interpretative biography), художня біографія, де автор вдається до худож-
нього вимислу (fictionalized biography), біографічний роман (fiction presented 
as biography) [7]. Як бачимо з наведеної класифікації, вона побудована за 
принципом поступового переходу від домінування об’єктивних факторів до 
суб’єктивних, від домінування фактичного матеріалу до авторського осмис-
лення й інтерпретації цього документального матеріалу.   

Не можна залишити поза увагою визначення аналізованого терміна 
biography в он-лайн енциклопедії: wikipedia, the free encyclopedia. Тут біо-
графія розглядається як жанровий різновид літератури non-fiction, також 
окреслюються її відмінності від інших жанрових різновидів, основною з яких 
є комплексний аналіз особистості – ‘is a genre of literature and other forms 
of media such as film, based on the written account of individual lives. While a 
biography may focus on a subject of fiction or non-fiction, the term is usually in 
reference to non-fiction. As opposed to a profile or curriculum vitae, a biogra-
phy develops a complex analysis of personality, highlighting different aspects 
of it and including intimate details of experiences. A biography is more than a 
list of impersonal facts like birth, education, work, relationships and death. It 
also dwells into the emotions of experiencing such events’ (жанр літератури 
та інші форми масмедіа – такі як фільм, основані на писемному описі жит-
тя особистості. Біографія може бути як художньою, так і документальною, 
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але сам термін звичайно вживається стосовно документальної літерату-
ри. На противагу короткому біографічному нарису і короткому життєпису у 
біографії пропонується комплексний аналіз особистості, висвітлюючи різні 
аспекти та включаючи особистісні подробиці. Біографія – це більше ніж пе-
релік об’єктивних фактів, таких як народження, освіта, діяльність, стосун-
ки і смерть. Біографія зосереджується на емоціях, які людина переживає у 
своєму житті) [11]. 

 «Золотий вік» англійської біографії як жанру розпочинається у вісімнад-
цятому столітті, коли самі терміни «біографія» та «автобіографія» увійшли 
до вжитку в англійській мові, що пов’язано з появою двох класичних творів 
– праці  Джеймса Босвела «Біографія Джонсона» (James Boswell ‘Life of 
Johnson’ – 1791) та Самюеля Джонсона «Критичні біографії поетів» (Samuel 
Johnson ‘Critical Lives of the Poets’ – 1779-81).

Подібне до попередніх визначень біографії як життєпису знаходимо у 
словнику літературознавчих термінів – це «історія життя та діяльності лю-
дини, її життєпис у зв’язку з тими важливими суспільними подіями, до яких 
вона причетна» [6, 28]. 

У центрі біографії стоїть особистість (А. Моруа), особистість є тією віссю, 
навколо якої автор біографії повинен розмістити весь біографічний матеріал 
(Г. Винокур). 

Великий читацький інтерес до біографії зумовлений бажанням побачи-
ти красиву і багату людську особистість. Створення біографії може просува-
тися у декількох напрямках. У першому випадку біограф може обмежитися 
лише виключно документальними джерелами, створивши таким чином біо-
графічну монографію наукового типу. У другому випадку біограф може по-
своєму інтерпретувати відповідні факти життя видатної особистості, ство-
ривши біографічний роман. У третьому випадку біограф більше тяжіє до ви-
світлення історичного тла життя особистості: «Якщо яскравість історичного 
тла переважає ту, з якою намальований головний герой, то оповідь у цілому 
показує читачу, що об’єкт біографії цікавий саме як син століття, представ-
ник чогось: епохи, середовища, класу»,тому у даному випадку особливос-
ті особистості, індивідуальності відступають на другий план. Основним же 
завданням біографа є поєднання розрізнених документально-фактичних 
свідчень у єдину і живу людську особистість, що стане можливим завдя-
ки застосуванню інструментів психологічного аналізу. Будь-яке гуманітар-
не дослідження повинно враховувати досягнення таких наук як психологія, 
соціологія, оскільки «людська особистість становить собою складну пси-
хологічну й інтелектуальну структуру, яка виникає на перетині епохальних, 
класових, групових й індивідуально-унікальних моделей свідомості і пове-
дінки» [2, 111].

Жанр біографії є предметом аналізу низки досліджень, в яких не тільки 
розглядається історія становлення та розвиток цього жанру  (Д. Жуков, М. 
Кузнецов, Ю. Лотман, Г. Померанцева, S. Casper, J. Garraty, E. O’Neil), а й 
пропонується розмежування типів біографії. Традиційним є розподіл біо-
графії на художню та наукову, серед її різновидів називають науково-попу-
лярну, науково-художню (Г. Грегуль, О. Савченко). Наводяться також інші 
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альтернативні класифікації, що пропонують розрізняти романізовану і до-
кументальну біографії, канонічну і неканонічну біографії  (Т. Черкашина); 
традиційну (сюжетно-подієву) й асоціативно-психологічну біографії, повну і 
часткову біографії (О. Галич) тощо.    

Біографія розглядається і як тип тексту, який поділяється на такі різ-
новиди: анкетна біографічна довідка, біографічна стаття, біографічне есе,  
документально-художня біографія і біографічний роман. При цьому доку-
ментально-художня біографія трактується як «детальний опис життєвого 
і творчого шляху відповідно до дійсних історичних фактів, реального хро-
нотопу, але із заявленою позицією автора біографії, обсягом у 200 і біль-
ше сторінок» [1, 10]. Документально-художня біографія характеризується 
наявністю категорій антропоцентричності, модальності і концептуальності, 
інформативності, зв’язності, членування. Хронотоп посідає важливе місце у 
біографічному тексті. Пропонується навіть схема документально-художньої 
біографії: b-e-m-a-d, де b (born) – народився, e (educated) – отримав освіту, 
m (married) - одружився, a (activity) – діяльність (творча, політична тощо), d 
(died) – помер [там само]. 

В останні роки було проведено порівняльний аналіз американського та 
британського малоформатного політико-біографічного тексту у структурно-
му і прагматичному аспектах з визначенням жанрових різновидів, їх струк-
турних особливостей та культурних домінант. Виявляється, що британсько-
му малоформатному політико-біографічному тексту притаманне домінуван-
ня «неполітичного контексту», оскільки оцінка діяльності політика дається, 
виходячи з його природних рис і особистісних якостей, які сформувалися 
під впливом його оточення (Т. Іваніна). Для британського малоформатного 
політико-біографічного тексту є облігаторним розкриття особливостей ста-
новлення особистості політика через подачу інформації про його родину, 
освіту тощо. Тобто знову ж таки констатується домінування перш за все 
особистості та її психологічних рис у біографії. Британський малоформат-
ний політико-біографічний текст відзначається превалюванням позитивної 
оцінки особи політика: якщо особистість виділена побудовою відповідного 
політико-біографічного тексту, то її діяльність заслуговує позитивної оцін-
ки як елемент розгортання політико-комунікативної традиції британського 
суспільства. Саме на такій позитивній оцінці об’єкта біографії наголошують 
й дослідники: ‘it is important for a biographer to be sympathetic of his object’ 
(важливим для біографа є приязнь, схвалення свого об’єкта) (A. Holgate,          
L. Pizzichini).  

Отже, біографія як жанровий різновид документальної літератури має 
на меті повну і детальну характеристику відповідної історичної особистості 
від її народження до останніх днів життя. Біографія покликана зосередити-
ся перш за все на особистості та її психологічних особливостях і характе-
ристиках.  

Пропонована стаття наводить короткий огляд того, як наявні британські 
біографи відтворюють видатну особистість, видатного представника своєї 
країни – Вінстона Черчилля. 

Вінстон Черчилль відігравав неабияку роль не лише в історії Великої 
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Британії, а й всього світу у ХХ столітті: народжений у час розквіту Британ-
ської імперії та очевидець розпаду цієї імперії; парламентар, який двічі 
змінив політичну партію; безпосередній учасник двох світових воєн; керів-
ник однієї із союзницьких держав, які розподілили сфери впливу після за-
кінчення Другої світової війни; політик, який своїм виступом («Фултонська 
промова» – 5 березня 1946 року) започаткував поняття «холодної війни»; 
оратор; письменник, лауреат Нобелівської премії (1953); історик; винахід-
ник танка, навігаційного приладу для льотчиків; художник  – це неповний 
перелік того, чим запам’ятався Вінстон Черчилль. У 2000 році за опитуван-
ням британської компанії BBC Черчилль очолив список видатних британців. 
Короткі біографічні відомості про Черчилля можна знайти у таких вагомих 
енциклопедичних джерелах як Who 2 Biography, A Dictionary of Political Bi-
ography, Military History Companion, Britannica Concise Encyclopedia, British 
History, History Dictionary, Encyclopedia of World Biography, Wikipedia, the free 
encyclopedia, US Military History Companion, US Military Dictionary, Columbia 
Encyclopedia, Mideast, N. Africa Encyclopedia тощо. Британські телевізійні 
канали – BBC-History, The Biography Channel, History Channel – також про-
понують свою інтерпретацію певних періодів життя Черчилля. Особистість 
Черчилля привертала і продовжує привертати увагу як істориків, дослідни-
ків, так і біографів. Про це свідчить і та кількість досліджень, присвячених 
Черчиллю, про які мова піде далі. 

Стисло охарактеризуємо напрямки досліджень життя, діяльності і твор-
чості британського політика. Найвагомішим та найґрунтовнішим проектом 
є офіційна біографія Вінстона Черчилля  у восьми томах (Companion Vol-
umes), авторами якої є син Черчилля Рендольф (Randolph Churchill) та 
Мартін Гілберт (Martin Gilbert). Офіційна біографія має доповнення у ви-
гляді окремих багатотомних видань документів (Companion Volumes of doc-
uments, Churchill’s War Papers). Серед інших біографій про Вінстона Чер-
чилля дослідники найчастіше посилаються на роботи М. Гілберта (Martin 
Gilbert) [4], Р. Дженкінса(Roy Jenkins) [5], Дж. Беста (Geoffrey Best) [3], Г. 
Пеллінга (Henry Pelling), К. Понтінга (Clive Ponting),В. Манчестера (William 
Manchester), П. Едісона (Paul Addison), при чому дані біографії публікували-
ся як у повному обсязі, так і у скороченому. 

Другий блок становлять дослідження та спогади про Черчилля його 
друзів, помічників, дітей тощо. Найпопулярнішими серед них є праці доньки 
Черчилля Мері Сомс (Mary Soames), присвячені листуванню Черчилля з 
його дружиною та розповідь про Черчилля-художника. Творчість Вінстона-
Черчилля аналізує у своїй книзіК. Олдріт (Keith Alldritt).Роберт Блейк (Robert 
Blake) та Уїльям Роджер Луїс (William Roger Louis)уклали прекрасну книгу 
спогадів (вона містить 29 нарисів) про Вінстона Черчилля. Написані спо-
гади також особистими секретарями Черчилля, серед них Е. Браун (Antho-
ny Montague Browne), Е. Нел (Elizabeth Nel), В. Томпсон (W.H. Thompson),              
Ф. Мор (Phyllis Moir); часто цитуються спогади його сучасників В. Картер 
(Violet Bonham Carter) та Дж. Колвіла (John Colville); відмічається супереч-
ливий характер спогадів особистого лікаря Черчилля Лорда Морана (Lord 
Moran). У двох з аналізованих нами біографіях Черчилля автори наводять 
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переліки праць про Вінстона Черчилля, в тому числі  біографій, спогадів, 
аналізів окремих епізодів тощо. Так, у   Р. Дженкінса цей перелік складає 27  
основних позицій та 96 допоміжних; у Дж. Беста відповідно – 36 основних 
та 112 допоміжних.      

У даній статтістисло охарактеризовано три документально-художні бі-
ографії  Вінстона Черчилля. Перша з них, створена Мартіном Гілбертом  
(Martin Gilbert) – Churchill: A Life, булавперше опублікована у 1991 році. 
Біографія отримала позитивні відгуки у провідних британських мас медіа, 
таких як Daily Telegraph, Daily Express, Financial Times, та у середовищі по-
літиків, серед них Маргарет Тетчер (‘One of the greatest histories of our time’– 
одна з найблискучіших історій нашого часу), Джон Мейджор (‘A tour de force’ 
– вираження сили, потужності), Гарольд Макміллан(‘A wonderful book. Very 
moving and also very convincing’ – чудова книга, дуже захоплююча і пере-
конлива) [4] М. Гілберт, як ми вже зазначали, – автор офіційної біографії 
Вінстона Черчилля у восьми томах (Companion Volumes), над якою він пра-
цював з 1966-го по 1988-й роки разом із сином Черчилля Рендольфом (Ran-
dolph Churchill). Син Черчилля уклав перші два томи, решту шість – Мартін 
Гілберт. М. Гілберт є також автором книг з історії першої та другої світових 
воєн, Голокосту тощо.    

Друга біографія, написана Роєм Дженкінсом(Roy Jenkins) – Churchill,  
побачила світ у 2001 році. Вона також отримала схвальні відгуки на сто-
рінках провідних британських газет та журналів, таких як Sunday Telegraph, 
Times, Daily Mail, Observer, Guardian, Independent. Так, Ендрю Робертс із 
Санді Телеграф назвав твір ‘This is a first-class, well-sustained work of histo-
ryand a masterpiece of biography’ (першокласним лейтмотивним історичним 
твором та шедевром біографії )[5]. Рой Дженкінс є автором цілої низки біо-
графій відомих політичних діячів Великої Британії (Mr Atlee: An Interim Biog-
raphy, Asquith, Gladstone, Baldwin).

Третя біографія створена Джефрі Бестом (Geoffrey Best) – Churchill 
– A Study in Greatness. Біографія опублікована у 2001 році. Дана біогра-
фія також отримала прекрасні відгуки у Sunday Telegraph, Daily Telegraph, 
Washington Post. Роберт Блейк у літературному огляді назвав біографію                                  
Дж. Беста ‘Admirable … an excellent biography of a very great man’(чудовою, 
прекрасною біографією видатної людини)[3]. Автор біографії – історик, про-
фесор історії, викладає історію в університетах Единбурга та Суссекса. 

Як бачимо, всі три біографії заявлені як документально-художні твори, 
тобто, за визначенням, мають містити як факти, так і суб’єктивні оцінки. 
Але їх порівняння, на перший погляд, також вражає своїми кількісними па-
раметрами: в біографіях М. Гілберта та Р. Дженкінса понад 1000 сторінок, 
тоді як у Дж. Беста – тільки третина цього обсягу. То ж особистість автора 
документально-художнього твору передовсім виявляється у відборі фактів 
для свого наративу, а вже потім, як похідне, в їх оцінці.
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УДК  811.111’38
Игина Е.В.

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ 
О СЕМЬЕ  И ЕЕ ПРОБЛЕМАХ

Статья посвящена рассмотрению анималистического нарратива “The Last Family 
in England”,  его композиции, лексической организации, влиянию животных нарра-
торов/ фокализаторов на формирование основного концепта произведения.
Ключевые слова: анималистический нарратив, проблемы семьи, пакт лабрадора.

Ігіна О.В.  Анімалістичний наратив про сім’ю та ії проблеми. Стаття при-
свячена розгляду анімалістичного наративу  “The Last Family in England”, його 
композиції, лексичній організації, впливу тварин – фокалізаторів/ нараторів на фор-
мування концепту твору.
Ключові слова:  анімалістичний наратив, проблеми сім’ ї, пакт лабрадора.

Igina E.V.  Animalistic narrative about the Family and its problems. The article is devoted 
to the analysis of “The Last Family in England”, an animalistic narrative, its composition, 
lexical structure, the influence of the animal – focalizer/ narrator on the formation of the text 
concept.
The research has been conducted on the basis of the novel “The Last Family in England”  
by Matt Haig. The focalizer and the narrator of the novel is the Labrador named Prince. 
The life of the Hunter family is rendered through his eyes. The narrative which is produced 
by the creature unable to speak, is accepted by the reader “by default”as a stylistic device. 
The composition of the novel is unusual: the death announced at the very beginning of 
the novel is explained in the last chapter forming the frame structure. The whole narrative 
is represented as flashback. As always in animalistic narrative the problems which are 
revealed in the novel deal with people, their egotism, loneliness, anxiety.
Key words: animalistic narrative, the problems of the family, Labrador pact.

Если провести исследование, какое животное пользуется наибольшей 
популярностью в анималистическом дискурсе, на первое место выйдут, 
повидимому, собаки. Лабрадоры, шпицы, болонки, ротвейлеры  – все вы-
ступают наблюдателями и нарраторами жизни своих хозяев, которая пред-
ставлена в самых интимных подробностях. У собаки очень выгодная пози-
ция: она присутствует, не стесняя находящихся рядом  людей и слыша все, 
что вокруг говорится.

При этой общности возможностей нарраторов/ фокализаторов каждый 
из них сугубо индивидуален, у него/нее есть своя основная задача и реша-
ется эта задача индивидуальными средствами, создающими уникальность 
произведения. Главное  же  – это социальная проблематика анималистиче-
ских нарративов, о которых идет речь, их обращенность к наиболее острым 
проблемам разных слоев (не только английского) неспокойного общества.

Примером сказанного может служить роман Мэтта Хейга “Последнее 
семейство Англии” (Matt Haig. The Last Family in England, 2004 [6]). Здесь 
все привлекает внимание: прежде всего –  проблема, которой посвяще-
на книга – семья.  Действительно, что происходит с институтом Семьи в 
мире? Почему распадается больше семей, чем создается вновь? Вопросы, 
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которые безуспешно обсуждают психологи, педагоги, сексопатологи, пси-
хиатры, конечно, не решить преданному “своей” семье лабрадору Принцу. 
Но они мучают его настолько, что он преступает “Пакт лабрадоров” во имя 
спасения дорогих ему людей.

Роман нетрадиционно выстроен из озаглавленных небольших глав с 
перемежающимися нарраторами и с двумя акцентами в начале: с пояс-
нением того, что означает “Пакт лабрадоров” (гимн семье, которую дол-
жен защищать служащий ей лабрадор – и приводится полностью в главе, 
данной курсивом), а также с загадочным признанием Принца “I broke up 
the Pact and must die”(3).Загадка разрешается только в последней главе, 
что помещает всю историю в раму начального/ конечного абзацев и объ-
ясняет ее “вспоминательный” характер: смерть, заявленная с самого на-
чала, реализуется и объясняется в последних абзацах. Между ними, как 
один большой “взгляд назад” (flashback)  и помещена история  обычной 
английской семьи Хантеров  – папа Адам, мама Кэти, пятнадцатилетний 
сын Хэл и тринадцатилетняя Шарлотта. Внешне все прекрасно: ухоженный 
домик, Адам – учитель в местной школе, Кэти, сохранившая молодую при-
влекательность, работает в конторе и полностью ведет дом, ну, и, конечно, 
преданный им Принц. Но изнутри, с точки зрения Принца, перед которым 
никто не стесняется показать свое истинное “я”, все не так:  в темном парке 
на вечерней прогулке с Принцем, в Адама летит бутылка и ругательства 
от мальчишек его класса; Кэти, постоянно уставшая, взяла недельный от-
пуск с работы, и навещает умирающего отца в больнице, приходит домой 
поздно вечером, совсем измученная: She smelled hospital smells. Grandpa 
Bill. She must have been holding his hand, I noted, as I sniffed her own. And she 
must have been holding it for a long time because it was stronger than the night 
before <…> Kate looked down as I sniffed and she smiled her soft smile. The 
smile she saved for me. ‘Hello, Prince’ (15).

Хэл тоже не в порядке: I was worried about Hal, but it was not a new thing. 
I had been worried for quite some time. About the way he never seemed to be 
himself, in front of everyone. About the way he was loud and confident within the 
Family, but remained petrified of the world outside. About the way he would talk 
to the mirror as if it was the girl of the dreams, Laura Shepherd … (23).

О сестре, которая моложе его на два года, в ответ на замечание отца    
‘What has happened to you face, Lottie? You look like Death’ ‘It’s make-up! Don’t 
worry, Dad’ Hal said with mock-reassurance. ‘She’s thirteen. She’s lost and con-
fused. She needs to experiment with different identities’ (14).

А тут еще появляются новые соседи, и сосед Саймон, оказывается, в 
школе был влюблен в Кэти и непрочь продолжить роман через почти два 
десятка лет, да и Адам стал засиживаться на парковой скамейке с новой 
соседкой, выгуливающей своего песика. Правда, как определил Принц, ‘a 
woman with a sad face and even sadder scent. She smelt too unhappy to be 
part of my Family’ (43).

У Принца есть Учитель  –  Генри, лабрадор, принадлежащий отставно-
му полисмену Мику. Они гуляют в этом же парке, и Генри наставляет более 
молодого Принца, как важна роль лабрадора в семье. Чтобы это понял и 
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читатель, начиная со стр.8, через каждые 10–20 страниц, выделяющим-
ся курсивным шрифтом даются главы и добавления к “Пакту лабрадоров”:  
The Labrador Pact:  Duty Over All(8), из которого читатель (и сам юный ла-
брадор) узнает, что лабрадоры как крупные, добродушные, семейные со-
баки, наблюдая за увяданием института Семьи, заключили Пакт, по кото-
рому каждый лабрадор обязан сделать все возможное в его силах, чтобы 
сохранить Семью, в которой он живет и которой служит (см. 8, 20, 39, 62, 
70, 107, 124 etc ).

Здесь на первый план выдвигаются перцептивные способности собаки. 
В связи с первостепенным значением обоняния, глаголы/ существительные  
sniff/ smell  и их производные наиболее частотны в тексте. При этом собака 
“унюхивает” человеческие эмоции. Напр.: многоопытный Генри поучает 
Принца: Henry maintained that not only could you smell trouble, but also that 
you could smell it in advance. ‘Prediction equals protection, it’s as simple as that’ 
<…> There are clues all around us as to how everything will end. Smell, that is 
the secret (64-65).

Человеческое обоняние беспомощно там, где хорошо ориентируется 
собака:

anger-smells floated across the air  (45), both [men] smelling equally worked 
up (45), her sad-smells weren’t lifting  (46), he smelt nervous (106), Henry sniffed 
me, as he always did, to smell my progress (48), they were exhausted but smell-
ing quietly content (59), I could smell his love (105), Grandma Margaret arrived 
with her thousand smells (83), she sniffed a quick farewell (265).

Иногда, с этими лексемами даже переосмысляются устойчивые 
и фразеологические сочетания: These are thoughts I’m having now, 
sniffing(=looking) back … (37)*.

Обоняние, учит Пакт, следует использовать только в интересах семьи, 
но не в собственных интересах “надышаться до опьянения”: таких собак, 
которые засовывают нос в кучу старой листвы, откуда никакой информации 
не извлечешь, но “получишь кайф”, называют sniffaholics(41). 

Помимо тонкого и “верно используемого” обоняния Принц отличается 
недюжинным интеллектом: он постоянно анализирует поступки окружаю-
щих и строит свое поведение исходя из созданных схем: I had to be careful. 
It was a Sunday. Sundays were always danger-days, even at the best of times. 
The Family spent too long together, and spoke too much. But this Sunday was 
worse, the atmosphere heavier <…> Trouble was coming, and I was the only 
one who could stop it (31-32).

Однако,  показывать свою подготовленность к осложнениям не следует, 
ибо неизвестно что у кого на уме: I looked up at the sound of my name, feign-
ing stupidity (31).The rest of the day I spent in mental preparation (103).

* К этой же группе индивидуальных неологизмов-нарушенных фразеологизмов следует от-
нести и ряд других, как, напр.: On the other paw (=hand)…(95) If the situation gets out of paw 
(=hand)… (101) Duty schmooty, come on, mad wag (97) “говорит” хитрый Фальстаф, песик 
Эмили. А Лир, грозный ротвейлер сообщает собратьям:  I tell you, life is fucking tough. It’s dog 
eat dog out there. You are either the prey or the predator (67), заменяя привычное для человека 
‘man’ на более подходящее для собаки ‘dog’.
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Он свободно обращается с единицами времени, знает о прошлом и бу-
дущем, о возможности повторения эпизода в другое время. Напр.:

It was only later when I realized how much had to be done to protect my 
masters from outside danger. And from themselves (50).

… the small things and the big things started to come together – even though 
I didn’t realise it at the time  (63).

As I play the scene back in my head, I see it as it really was (81).
It’s funny, looking back now, but I never …(101). 
В выражении всех чувств и эмоций ему помогает хвост: 
Henry taught me when to use the eleven main types of wag <…> Wagging 

the tailis of fundamental importance in the preservation of Family well-being (49). 
My tail tried to peace-broker the situation (58).
I wagged my response and tried to look sentimental (60).
I tried to get Adam to be reasonable. I wagged my tail, I panted heavily, I 

made soft eyes (89), но, увы, ничего не помогло – человек был слишком 
занят своими внутренними переживаниями и не увидел, не почувствовал 
поддержки Принца. 

То же случилось и с Кэти: I had followed Kate around, trying to cheer her 
up, or at least offer support. But no matter how hard I wagged, the sad-smells 
weren’t lifting (46).

Принц  – настоящий лабрадор, следующий Пакту и оберегающий семью:   
I cared for them, that was the thing (36). Хотя кошка Хантеров скептически 
относится к его чувствам: ‘Well, if you get too close to humans you will only 
end up hurt’, Lapsang [the cat] said. ‘I’m not like you, dogs. I am mobile.  I can 
go where I want’ (17).

А неожиданно объявившая себя вегетарианкой Шарлотта заявляет:   
we humanise dogs more than other animals (26). Тем не менее, именно Принц 
чувствует “нарушение структуры” и скорый развал семьи, хотя и не пони-
мает причины неминуемого коллапса и винит себя в плохом следовании 
Пакту: I didn’t understand these connections, I sensed them <…> but so far, I 
was a failure (251). I knew the real root cause. It was me. Humans cannot help 
themselves (253).

Учуяв опасность Саймона, который готов на инсценировку несчастного 
случая с Адамом, добиваясь Кэти, Принц перегрызает страховочные ве-
ревки и становится причиной смерти Саймона. По Пакту – это преступле-
ние. Да и по законам человеческим за смерть человека собака отдает свою 
жизнь, правда, это называется не “казнь”, а “усыпление”.

Спас он свою Семью своей жизнью?  Вряд ли. Не потому, что Адам и 
Кэти останутся вместе, а потому, что будущее семьи, зависящее от нынеш-
них тинэйджеров, в опасности:  I worried for Hal, I really did. He was too fragile, 
still too much of a pup. ‘What are you looking at?’ he asked me, mock-tough. I told 
him, in my own way, that I was looking at his future and that he could take control 
of it,  that he could make everything all right. As always, he refused to listen (126).

И хозяин его наставника Генри тоже полагает, что семья в Англии 
погибает, и виной этому – молодое поколение: He said England was going 
to the dogs and the teenagers were to blame <…> He told me that England 
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used to be a great country and that it used to rule the world but that the young 
people made him ashamed to be English  (330).

Значит, Семья погибает не из-за одного взрослого Саймона, не из-за 
одной взрослой Эмили, а из-за подрастающего поколения, которое сидит 
в темноте на стене парка, пьет пиво, ругается и бросает пустые бутыл-
ки. Это про Англию? Или шире – про другие страны, где Семья тоже в 
опасности? Наивный и верный лабрадор, свято следующий Пакту, от-
дает свою жизнь. До него, трагическим образом ушли из жизни и Генри, 
и его хозяин, и его хозяйка – тоже уверенные, что каждый из их случаев 
– индивидуально случившееся несчастье. Но это оказывается развиваю-
щейся тенденцией Потери Семьи. Психолог А.И.Гинзбург  отмечает: “Все 
страны Европы, даже ее истово католический юг, подчиняются направ-
лениям современности. Понимание “свободы личности” гипертрофиро-
вано и становится опасным, т.к. оно становится ничем не ограниченной 
догмой – лимитов “свободы личности” нет – ни государственных, ни ре-
лигиозных, ни морально-этических” [1, 28].  И вступая в эту абсолютную 
свободу,  еще не созревший человек начинает с пути наименьшего со-
противления: “все права, никаких обязательств”. Подростковый возраст 
заканчивается, а нежелание надеть на себя узы ответственности (семей-
ной, профессиональной) остается. Вот здесь, по мнению повесившегося 
Мика, и находится причина гибели Семьи. И не только.

Написанная легко и просто, с цитатами из Пакта, которые выглядят 
комичными и старомодными на фоне происходящего, разделенная на 
крошечные главки, “Последняя семья”, представленная с точки зрения 
озабоченного Принца, не очень понимающего, что́ же, в конце концов, 
происходит в его любимой охраняемой семье, сначала воспринимается 
с долей комизма. Один из блербов издания так и называет книгу A comic 
tour de force. Правда, есть и другие голоса  – at times disturbing  [ibid] . 
Обозреватель London Book Review Ш. Муни отмечает глубину проблемы, 
обсуждаемой автором, и тот особый тон повествования, который задан 
нарратором/ фокализатором Принцем [5].

“Кольцевая” композиция романа, при которой началом произведения 
является, по сути дела, его конец, непонятный из-за отсутствия необхо-
димого контекста, как раз и составляющего содержание книги, становит-
ся все более популярной в современной литературе  [4]. 

Можно сказать, что и попытки выделить язык животного тоже множат-
ся: в “Голубиной войне” голуби воркуют понятными для человека звука-
ми  [2], в серии Барни и Чет особым образом используется игра слов [3], 
в “Последнем семействе Англии” проблема коммуникации с животным 
посвящена целая глава, которая так и называетсяTalk , где философски 
настроенный Принц сокрушается, что человек не обращает внимания на 
сигналы, постоянно посылаемые ему верным другом-собакой:

Dogs like to talk.
We are talking all the time, non-stop. To each other, to humans, to our-
selves. Talk, talk, talk. Of course, we do not talk like humans. We do not 
open our mouths and say things the way humans do. We cannot. We 
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see the harm this causes. We know words, we understand everything, we 
have language, but our language is one which is continuous, one which 
does not stop when we decide to close our jaws. During every sniff, every 
bark, every crotch nuzzle, every spray of a lamppost, we are speaking our 
minds.
So if you want the truth, ask the dog.
Not that humans always hear us. Not that they always think we would have 
anything worthwhile to say. They command, we listen. Sit. Stay. Walkies. 
Here. Fetch. That is all the conversation we are allowed. All that most hu-
mans can cope with (1).

Как всегда в анималистическом нарративе, проблемы, рассматривае-
мые в романе, относятся к людям:  эгоизм или занятость, растерянность 
или усталость не позволяют им увидеть и понять психологический и/или 
эмоциональный дискомфорт самых близких людей  – членов своей Семьи, 
что неминуемо ведет к ее разрушению.
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СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ САЙТОНІМІВ
АНГЛОМОВНОГО СЕКТОРУ ІНТЕРНЕТУ

В статті розглядаються структурні особливості сайтонімів англомовного сек-
тору Інтернету. Зокрема, приділено увагу теоретичним засадам розмежування 
різних груп сайтонімів за структурним типом з урахуванням їх специфіки як окре-
мого класу ідеонімів.
Ключові слова: ономастика, Інтернет, сайт, ідеонім,сайтонім.

Карпенко М.Ю. Структурные особенности сайтонимов англоязычного сек-
тора Интернета. В статье рассматриваются структурные особенности сай-
тонимов англоязычного сектора Интернета. В особенности, уделено внимание 
теоретическому обоснованию разделения сайтонимов в различные группы в зави-
симости от структурного типа и с учётом их специфики как отдельного класса 
идеонимов.
Ключевые слова: ономастика, Интернет, сайт, идеоним, сайтоним.

Karpenko M.Yu. The Structural Peculiarities of English Siteonyms.The structural 
peculiarities of English siteonyms are outlined in this paper. In particular, the theoretical 
background of categorizing the siteonyms of the English sector of the Internet into different 
groups is thoroughly studied. Some of the existing classifications are cited, combined, and 
adapted to face the challenges posed by the novelty of this field of onomastics. Three 
possible structural types are singled out, each containing a certain amount of subtypes. 
Statistical data concerning the structure of the most frequently visited siteonyms has been 
gathered and analyzed.
Key words: onomastics, siteonym, Internet, site, ideonym.

Навколишнє середовище сучасної людини постійно змінюється. Кожно-
го року науковий прогрес приносить нові елементи в життя людей. Одним з 
таких елементів є відносно молодий Інтернет, який має власну унікальну вну-
трішню будову. Створення Інтернету призвело до кардинальних змін у житті 
людей. Ці зміни ще не зовсім, а точніше майже зовсім не охоплені наукови-
ми розвідками. Зокрема, однією з таких наукових царин, яка тільки починає 
народжуватись, виявляється Інтернет-ономастика. Інтернет є середовищем 
з власними унікальними закономірностями процесів номінації. В попередніх 
розвідках нами було висвітлено функціональні [6], мотиваційні [3], словотвір-
ні [4] та деякі структурні [5] особливості такого класу характерних для цього 
середовища власних назв як сайтоніми – власні назви вебсайтів.

Об’єктом даного дослідження обрано сайтоніми англомовного просто-
ру Інтернету. Предметом дослідження є особливості їх структурної будо-
ви. Матеріалом дослідження слугує вибірка 1000 найвідвідуваніших сайтів 
англомовного сектору Інтернету, яку було створено на основі статистичних 
даних аналітичної компанії AlexaInternet.

В ономастиці вже були розроблені структурні класифікації різних типів 
онімів. Наприклад, В.В. Німчук розділяє оніми на прості (одноосновні) та 
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складні (композити), які розподіляються на справжні складні (компози-
ти без афіксів та часток), несправжні складні (композити з частками та 
афіксами) та абревіатури. Окрім цього, ним виділяються також стягнені 
(відкидання середини оніма), зрощені (стягнення двох основ), скорочені 
(відкидання початку або кінця оніма із можливою зміною початкових та кін-
цевих літер задля полегшення вимови) та багаточленні (словосполучення) 
власні назви [7, 27-28].

Н.В. Подольська виділяє прості – «одноосновні власні назви, які ма-
ють нульовий онімічний формант («афіксальний компонент, що вказує на 
приналежність слова до онімів») і не є результатами розкладання чи скоро-
чення іншого оніма», які розділяються на однослівні (ті, що виражені од-
ним словом, не обов’язково з однією основою) та одноосновні (ті, що ма-
ють лише одну основу); складні – «власні назви, які в своєму складі мають 
дві або більше основи», які можна розділити на двоосновні (ті, що мають 
дві основи), тавтологічні (складання двох основ з одним значенням з двох 
різних мов), абревійовані («об’єднання окремих елементів різних слів»), 
акроніми (складення початкових літер слів), афіксальні (власні назви, які 
«створено за допомогою спеціальних онімічних елементів» – префікса, су-
фікса, тощо); та складені, або юкстапозити («складна власна назва, яка 
виникла у наслідок співположення двох чи більше слів»), які розділяються 
на назви-словосполучення (бездієслівне словосполучення), назви-фрази 
чи назви-речення («короткий текст, зазвичай із дієсловом»), парні оніми 
(пара імен, поєднаних за певним принципом – родинні відносини, етимологіч-
на пов’язаність тощо), таутоніми (повтор однієї основи в імені та побатькові) 
та антропонімні формули («усталений порядок послідовності різних видів 
антропонімів та апелятивів в офіційному найменуванні людини даної націо-
нальності соціального шару чи релігії у певну епоху») [14, 28-155].

Д.Г. Бучко виокремлює прості оніми, які він, як і інші дослідники, роз-
діляє на однослівні, одноосновні, а також деривативні оніми (утворені 
за допомогою спеціального онімотворчого форманта) та їх алегроформи 
(скорочені форми). Також Д.Г. Бучко виділяє складні назви, які дефінують-
ся як «утворені шляхом злиття словоформ синтаксичного словосполучен-
ня в окреме слово», і розділяються на композити (дво- чи більше основні 
оніми), афіксальні композити (композити, які мають словотворчі афікси), 
а також зрощені оніми («стягнення … двох чи більше слів що вживали-
ся на означення конкретної особи») та апозитивні назви («складні назви, 
які виникли як результат злиття двох іменників у називному відмінку, між 
якими існує зв’язок-прикладка»). Окрім цього, він виділяє окремим класом 
скорочення онімів, які розділяє на абревіатурні чи складноскорочені на-
зви («форми онімів, які виникли в результаті об’єднання окремих елементів 
кількох онімів»), акроніми (складення перших літер слів, що входять в сло-
восполучення) та криптоніми («вид антропоніма, таємна назва, зашифро-
ване літерою чи літерами прізвище»). Ним також виділено складені оніми, 
до яких віднесено юкстапозити, антропонімна формула, назви-слово-
сполучення (бездієслівні та прийменникові словосполучення), дієслівні 
назви («власні назви, які виникли з речення чи словосполучення з дієс-
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лівною лексемою») та власні назви-фрази (власні назви, які «становлять 
собою короткий текст …, наприклад, назви творів» [13, 31-163].

Як бачимо, наведені вище класифікації різних дослідників мають багато 
спільних рис. Так, в усіх виділяються три класи онімів за структурою – про-
сті, складні та складені – із певними підрозділами. Цей розподіл із не-
значними змінами використовувався для класифікації ергонімів [див. докл. 
10;1], зоонімів [див. докл. 2] та інших класів онімів. Нами була зроблена 
спроба адаптувати існуючі класифікації власних назв для таксономічного 
опису сайтонімів.

Сайтоніми мають власні структурні особливості, такі як наявність пу-
блічного суфіксу, який вказує на функціональну спрямованість сайту (на-
приклад, .com, що позначає комерційні сайти, чи .gov, що позначає сайти 
державних установ), або умовну (може не відповідати дійсності) мовну чи 
географічну приналежність до певної країни (наприклад, .eu для позначення 
європейських сайтів, або .ua для позначення українських сайтів). Також спе-
цифічною для сайтонімів рисою є можлива наявність опціонального префіксу 
«www», який колись було покликано продемонструвати приналежність ре-
сурсу до Всесвітньої мережі, але зараз вона є необов’язковою; втім існують 
поради мати дві версії назви – з та без цього префіксу – для посилання на 
один і той же сайт для того, щоб на нього потрапляли водночас і користувачі, 
які додають «www» до назви сайта, і ті, які не додають цього префіксу [11]. 

Через арбітральність двох вищеозначених елементів нами була взята 
до уваги при аналізі лише назва хосту, без публічного суфікса та префікса 
«www». Приклади, де ці елементи виконують функцію передавання певно-
го сенсу не є численними, наприклад, сайт для рахування кількості відвід-
увачів на інших веб-сайтах, який має домен whos.amung.us та скорочений 
варіант-дорвей, тобто сайт без наповнення, який просто пересилає на іншу 
сторінку – amung.us, є ілюстрацією використання публічного суфікса в назві 
– публічний суфікс .us, який зазвичай вказує на певну спорідненість сайту 
зі Сполученими Штатами Америки, у даному випадку є елементом орфо-
графічно спотвореної за допомогою графону фрази «who’samongus», що 
метафорично описує функціональність сайту.

За основу нашої класифікації було взято загальну класифікацію влас-
них назв, розроблену М.М. Торчинським [9, 240-247], за якою сайтоніми 
можна розділити на три наступні групи з одним рівнем уточнення:

● Прості сайтоніми – це однослівні одноосновні власні назви без ура-
хування публічного суфіксу та префікса «www», які можуть бути:
○ Безафіксальний, тобто тими, що не мають словотвірних та не-

словотвірних афіксів. Слід зазначити, що під відсутністю афікса 
ми маємо на увазі його відсутність в основній частині сайтоніма – 
до публічного суфікса. Публічний суфікс є необхідним компонен-
том кожного сайтоніма, і його зазвичай семантично не поєднано 
з головною частиною сайтоніма. Прикладами можуть слугувати 
сайт корпорації Apple, який має назву apple.com, або онлайн-ма-
газин gap.com, які є поєднаннями однокореневих слів apple чи 
gap відповідно з публічними суфіксами;

○ Афіксальними, тобто тими, що мають афікси. Наприклад, сайт 
для створення блоґів blogger.com, який містить словотвірний су-
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фікс «-er». Специфічним для Інтернет-ономастикону є те, що до 
цієї категорії ми відносимо сайтоніми з несловотвірним афіксом 
множини «-s», оскільки серед сайтонімів він є словотвірним, на-
приклад, popads.net та popad.net є двома різними доменами: пер-
ший є сайтом Інтернет-рекламної компанії, а другий є сайтом ко-
рейської компанії, яка виготовляє техніку для вуличної реклами; 
також при номінації сайтонімів використовуються оказіональні 
афікси, наприклад, сайтонім  tumblr.com сформовано за допомо-
гою оказіонального суфіксу «-r», який є скороченою за допомогою 
графону версією суфіксу «-er»;

● Складні сайтоніми – це однослівні двохосновні або багатоосновні 
власні назви без урахування публічного суфікса та префікса «www», 
які розподіляються на наступні групи:
○ Власне композити, які охоплюють назви, що є багатооснов-

ними словами без афіксів, наприклад, найвідвідуваніша в світі 
соціальна мережа facebook.com, назва якої є композитом, що 
складається з основ «face» та «book»; або сайт IT-корпорації 
Blackberry, яка виробляє мобільні телефони, назва якого 
blackberry.com є композитом, що складається з компонентів 
«black» та «berry»;

○ Афіксальні композити, наприклад, сайт компанії, яка виго-
товляє програмнe забезпечення для дистанційного керуван-
ня комп’ютерами – teamviewer.com, який є поєднанням основ 
«team» та «view» та дериваційного афікса «-er»; або сайт для 
керуваннями онлайн RSS підписками (RSS feed), які є стрічка-
ми новин, що автоматично відсилаються користувачеві, про-
цес формування яких називається, можливо за аналогією з 
створенням CD-диска, burn – feedburner.com, який є поєднан-
ням основ «feed» і «burn» та дериваційного афікса «-er»;

○ Абревіатури, наприклад, сайт власника операційної системи 
Windows, корпорації Microsoft – msn.com, який є абревіатурою 
від «Microsoft Network»; або сайт для пошуку вигідних бізнес-
пропозицій bbb.org, який є абревіатурою від «Better Business 
Bureaus»;

○ Складні скорочення, що є дуже поширеними в межах Інтернет-
ономастикону, – результати стягнення, наприклад, сервіс для за-
вантаження зображень на мікроблоґ Twitter –twitpic.com (Twitter 
+ picture), поєднання абревіатури і слова, наприклад, сайт газе-
ти Los Angeles Times – latimes.com (Los Angeles + Times), та ква-
зі-абревіатури, наприклад, сайт з програмою для онлайн-про-
слуховування музики – imesh.com (префікс «-i» є наслідуванням 
традиції корпорації Apple називати власні продукти назвами, які 
починаються з цього префікса «i-» з невідомого приводу [12], 
наприклад MP3 плеєр iPod чи планшет iPad);

● Складені сайтоніми – це дво- і багатослівні власні назви без ураху-
вання публічного суфікса та префікса «www». Слід зазначити, що в 
складі сайтоніма не може бути пропусків, через що у випадку, якщо 
він містить більше ніж одне слово, слова не розділяються пропуска-
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ми, наприклад, сайтонім на позначення сайту для пошуку соціаль-
них заходів та товарів зі знижкою livingsocial.com є відповідною фра-
зою, яку було передано без пропусків та із додаванням публічного 
суфіксу. Складені сайтоніми розподіляються на:
○ Словосполуки – це поєднання повнозначної частини мови зі 

службовою, передусім прийменником, наприклад, сайт, який 
дозволяє зберегти та поділитися посиланнями на цікаві матері-
али в Інтернеті – stumbleupon.com, який є поєднанням дієслова 
«stumble» з прийменником «upon»; також можуть бути поєднання 
з іншими частинами мови, прикладом чого є назва сайту alot.com, 
яка є поєднанням займенника «lot» з артиклем «a»;

○ Словосполучення – це дво- або багатокомпонентна бездієслів-
на структура сурядного чи підрядного типу,тобто поєднання імен-
ника з прикметником, дієприслівником або іншою частиною мови 
окрім дієслова (такі випадки, на нашу думку, відносяться до фраз) 
та службових (ці поєднання ми відносимо до словосполук), на-
приклад, сайтонім rightmove.co.uk, який є поєднанням прикметни-
ка «right» та іменника «move»; чи сайтонім gamespot.com, який є 
поєднанням двох іменників – «game» та «spot»;

○ Фрази – це предикативні конструкції, які вживаються як номіна-
тивні одиниці, які зазвичай є формами наказового способу, при-
кладом чого може бути сайтонім paypal.com, який є поєднанням 
дієслова «pay» та іменника «pal»; або «logmein.com», який про-
сто написанням фрази «logmein» без пропусків.

Сайтоніми з нашої вибірки розподіляються за структурним типом на-
ступним чином:

  Таблиця 1
Розподіл сайтонімів за структурним типом                 
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Як видно із наведеної вище таблиці, домінантна позиція належить сай-
тонімам складеного типу, з яких найуживанішим є такий підтип як словоспо-
лучення (32%). Наступним за уживаністю є такий підрозділ як простий без-
афіксальний (20.5%),а третім за уживаністю є складне скорочення (18%). 
Також уживаними є такі структурні підтипи як абревіатура (9.4%) та фраза 
(7.2%).

На нашу думку це відображає дві протилежні тенденції: згідно з харак-
терним для Інтернет-дискурсу законом економії мовленнєвих зусиль [8, 
442] для сайтонімів є характерними якнайкоротші назви (про що свідчать 
уживаність простих безафіксальних назв, абревіатур та складних скоро-
чень), оскільки це збільшує шанси запам’ятовування сайтоніма та, як наслі-
док, відвідування його у майбутньому; та, згідно з інформаційно-рекламною 
функцією сайтонімів, сайтоніми мають тенденцію до інформативності – за-
кладання значної кількості інформації в назву (про що свідчить уживаність 
словосполучень та фраз), задля пояснення функціоналу, створення яскра-
вого образу чи винесення будь-якої важливої на погляд власника сайту ін-
формації в назву сайта. 

Такі типи як абревіатури та складні скорочення є, на нашу думку, ви-
разниками обох тенденцій одночасно – вони дозволяють здійснити «комп-
ресію» інформації за допомогою скорочення певних елементів назви та пе-
редати більше інформації за допомогою меншої кількості літер, наприклад 
sdnews.com замість San Diego News.

У подальших розвідках планується розглянути структурні особливості 
сайтонімів різних функціональних зон, що може дати додаткові відомості 
про їх природу.
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УДК 811.111:81'42:81'23
Кивенко И.А.

РЕЧЕВОЙ АКТ БЛАГОДАРНОСТИ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КРИТЕРИЯ ИСКРЕННОСТИ

В статье рассматривается критерий искренности применительно к речевому 
акту благодарности. Анализ фактического материала с точки зрения данного 
критерия позволяет выделить фатическую, искреннюю (или бехабитивную) и не-
искреннюю благодарность. Описаны прагматические ситуации реализации фати-
ческой, искренней и неискренней благодарности.
Ключевые слова: речевой акт, благодарность, фатическая благодарность, ис-
кренняя / бехабитивная благодарность, неискренняя благодарность. 

Ківенко І.О. Мовленнєвий акт вдячності з точки зору критерія щирості. В 
статті розглядається критерій щирості відносно мовленнєвого акту вдячності. 
Аналіз фактичного матеріалу з точки зору даного критерія дозволяє виділити фа-
тичну, щиру (або бехабітивну) та нещиру вдячність. Описані прагматичні ситуації 
реалізації фатичної, щирої та нещирої вдячності.
Ключові слова: мовленнєвий акт, вдячність, фатична вдячність, щира / 
бехабітивна вдячність, нещира вдячність.

Kivenko I.O. Gratitude speech act from the point of view of its sincerity. The article 
deals with the criterion of sincerity in gratitude speech act. According to the criterion of 
sincerity, gratitude has been identified as phatic, sincere (or behabitive) and insincere. The 
article also dwells on the pragmatic situations of phatic, sincere (behabitive) and insincere 
gratitude utterances realization.
The research has been carried out on the basis of 1400 utterances of gratitude taken 
from 25 English novels.The criterion of sincerity determines the functioning of expressive 
speech acts such as gratitude. It identifies the psychological state of a person in a particular 
situation. Applying the criterion of sincerity to our data has been helpful to distinguish phatic, 
sincere (or behabitive) and insincere gratitude. Phatic gratitude is the part of the social ritual, 
which performs the function of harmonious communication between communicants. The 
speaker expresses such kind of gratitude after receiving insignificant services, invitations, 
congratulations, compliments, praise, etc. Phatic gratitude serves as a marker of polite 
behavior. Sincere (or behabitive) gratitude is a positive emotional feeling expressed by 
the addresser for the received favour. In speech, it is realized either by standard gratitude 
cliché or by positive evaluative speech acts. The choice between phatic and behabitive 
gratitude depends on how valuable the actions of the addressee are for the speaker. 
Insincere gratitude is observed in cases when the addresser does not feel gratitude or in 
cases of ironic / sarcastic gratitude. The form of insincere gratitude remains the same, but 
the extralinguistic situation and the author’s words reveal its true pragmatic meaning.
Key words: speech act, gratitude, phatic gratitude, sincere / behabitive gratitude, insincere 
gratitude.

Настоящее исследование представляет собой попытку рассмотрения 
речевого акта благодарности с точки зрения критерия искренности.

Благодарность рассматривают, в основном, как единицу речевого 
этикета (Дж. Остин, Дж. Лич, Д. Вундерлих, Т. Баллмер, Н. Д. Арутюнова,                   
Н. В. Возиянова, В. Е. Гольдин, В. З. Демьянков, Б. С. Жумагулова, В. И. 
Карасик, Т. В. Ларина, А. А. Романов, Н. И. Формановская, Л. В. Цурико-
ва, др.), обладающую специфическими лексическими и грамматически-
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ми характеристиками, которая имеет место в фатической коммуникации.                       
В целом, лингвисты уделяют мало внимания исследованию этикетных ре-
чевых формул, в т. ч. и РА благодарности, и анализируют их, как правило, 
с точки зрения социальных параметров участников взаимодействия и сте-
пени формальности коммуникативной ситуации из-за высокой степени их 
ритуализованности и сходства в разных условиях общения, что определяет 
актуальность нашего исследования.

Между тем, несмотря на стандартность фатического общения, степень 
его ритуализованности в языковой культуре существенно меняется под 
воздействием самых разных факторов, что приводит к значительной вариа-
тивности как контекстов его реализации, так и языковых способов осущест-
вления этикетных речевых актов. Выражение благодарности обнаруживает 
высокую степень контекстной и языковой вариативности.

Целью работы является анализ речевого акта благодарности в художе-
ственном дискурсе с позиций критерия искренности. Из поставленной цели 
вытекают следующие задачи:

•	 проанализировать критерий искренности как фактор, обусловли-
вающий отнесение благодарности к той или иной группе иллокутив-
ных речевых актов; 

•	 проанализировать речевой акт благодарности с точки зрения его ис-
кренности;

•	 описать прагматические ситуации реализации высказываний благо-
дарности.

Материалом исследования послужили тексты 25 современных англо-
язычных художественных произведений общим объёмом 9197 страниц, из 
которых было отобрано 1400 высказываний благодарности.

По нашему мнению, соблюдение или не соблюдение критерия искрен-
ности обусловливает иллокутивную силу речевого акта (РА) и класс илло-
кутивных актов, к которому он может быть отнесён.

Соблюдение условия искренности, согласно Дж. Сёрлю, является од-
ним из условий реализации экспрессивных речевых актов, в том числе и 
речевого акта благодарности. Выражая благодарность, говорящий не при-
спосабливает ни реальность к словам, ни слова к реальности, «скорее при 
этом предполагается истинность выражаемого суждения» [2, 183]. Соблю-
дение условия искренности при осуществлении РА благодарности является 
основным фактором его функционирования в коммуникации.

Исполнение или неисполнение условия искренности при реализации 
РА благодарности позволяет лингвистам относить данный речевой акт к 
разным группам иллокутивных актов, каждая из которых имеет свои илло-
кутивные и перлокутивные цели. 

Согласно Дж. Личу, благодарность является конвивиалом, т.е. способ-
ствует созданию благоприятной атмосферы общения. Российские лингви-
сты относят благодарность к группе этикетных речевых актов, которые яв-
ляются «социально заданными регулирующими правилами речевого пове-
дения в зоне кооперативности» [5, 112], и называют её речевым ритуалом 
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(Ю. Д. Апресян) или формулой социального этикета (Л. П. Чахоян).
Следовательно, по мнению ряда учёных, РА благодарности служит для 

поддержания гармоничной коммуникации в сфере т.н. фатического обще-
ния, главная особенность которого заключается в том, что составляющие 
его интеракции представляют собой своеобразный социальный ритуал. 
В социальных ритуалах, как правило, используются конвенциональные, 
«стёртые» семантические формулы, характеризующиеся незначимостью 
собственно вербальной стороны высказывания. В этом случае следует го-
ворить о фатической благодарности. 

Безусловно, критерий искренности не является релевантным для фа-
тической благодарности, поскольку адресант выражает благодарность ма-
шинально, не испытывая при этом истинного чувства признательности, т.к. 
предшествующее действие-стимул не является значимым для него. 

Однако, не все лингвисты определяют РА благодарности как этикет-
ный речевой акт. В таксономии Дж. Остина РА благодарности относится к 
группе бехабитивов, предполагающих эксплицитную реакцию говорящего 
на поведение людей: в случае благодарности – это выражение признатель-
ности адресату за его действия в пользу адресанта. В классификациях Дж. 
Сёрля и Д. Вундерлиха благодарность относится к классу экспрессивов / 
сатисфактивов, иллокутивная цель которых – выразить психологическое 
состояние человека, задаваемое условием искренности относительно по-
ложения вещей в рамках пропозиционального содержания. Иными сло-
вами, по мнению этих лингвистов, экспрессивы передают эмоциональное 
состояние говорящего. В таком случае, по-видимому, следует говорить об 
искреннейблагодарности.

Критерий искренности оказывается в коммуникативном фокусе искрен-
ней благодарности, ведь адресант высоко оценивает действия / поступки 
адресата и считает их бенефактивными для себя. Следовательно, его бла-
годарность не является просто этикетным клише, а служит средством вы-
ражения его истинной признательности. 

Таким образом, применение критерия искренности к каждой конкретной 
речевой ситуации, по нашему мнению, является настолько важным, что об-
условливает иллокутивную цель и, соответственно, тип речевого акта, к ко-
торому относится то или иное высказывание благодарности.

В зависимости от степени искренности высказывания благодарности 
мы предлагаем различать фатическую, искреннюю (или бехабитивную) и 
неискреннюю благодарность.  

Анализ выборки показывает, что фатическая благодарность имеет ме-
сто в 73% речевых эпизодов, когда благодарность и реакция на неё осу-
ществляются участниками общения автоматически, механически, и ни одна 
из сторон не придаёт им особого значения. Как правило, это происходит в 
стереотипизированных ситуациях институционального общения, в которых 
речевое поведение коммуникантов ритуализованно и определяется исклю-
чительно правилами социального этикета, например, при выражении фор-
мальной благодарности за выполнение обязанностей служащими в сфере 
обслуживания, за незначительную услугу, комплимент, похвалу, одобрение, 
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приглашение, поздравление, пожелание, проявление внимания и т.п. Адре-
сант не испытывает искреннего чувства признательности при формальном 
выражении благодарности, т.к. в данном случае этот фактор не является 
релевантным. Основное условие успешности – знание правил соответству-
ющей конвенциональной процедуры и точное следование им. 

   Приведём ряд примеров: 
•	 “Hello, Noah,” I said. <…>

“Hello, Wilson,” he said. “Thanks for dropping by” (14, 23) 
(НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА).

•	 Drawing nearer to Jack, he said, “The newspapers are in your office, Mon-
sieur Jacques. I found them.”
“Thanks” (7, 121) (ВЫПОЛНЕНИЕОБЯЗАННОСТИ).

•	 “The wedding blog you write for? Happily Ever After? I have to tell you, I 
don’t read much about weddings, but I think your interviews are excellent. 
That feature you did on Chelsea Clinton, right around the time she got 
married? Really well done.”
“Thank you” (15, 29) (ПОХВАЛА).

•	 “How’s he doing?” 
“Good, thanks” (8, 124) (ПРОЯВЛЕНИЕ ВНИМАНИЯ).

Главным фактором, определяющим отнесение благодарности к экс-
прессивам (бехабитивам) или к конвивиалам, мы считаем оценку субъек-
том благодарности степени бенефактивности (полезности) совершённо-
го в отношении него действия. В зависимости от того, насколько высоко 
адресант оценивает это действие, он выражает за него либо фатическую, 
либо искреннюю благодарность. Оценка бенефактивности действия-стиму-
ла выносится адресантом благодарности на основе представлений о цен-
ности вложенных в исполнение этого действия затрат (времени, усилия, 
ресурсов) адресатом и о степени выгодности, полезности, необходимости 
для него этого действия. Следовательно, благодарность тем более искрен-
на, чем более «затратным» для исполнителя представляется адресанту 
благодарности совершённое действие, с одной стороны, и чем более бене-
фактивным оно кажется ему, с другой. 

Благодарность как экспрессив или бехабитив составляет 21 % фак-
тического материала и имеет место тогда, когда участники коммуника-
ции придают особое значение выражению своего положительного отно-
шения к действиям друг друга, например, в случаях, когда на соверше-
ние действия-стимула затрачено большое количество времени, усилий, 
материальных ресурсов, в результате чего эти действия оцениваются 
особенно высоко. Условие искренности оказывается при этом в комму-
никативном фокусе всех составляющих данную ситуацию высказыва-
ний, которые используются коммуникантами не просто как этикетные 
знаки, но как средство выражения их эмоционального состояния. К при-
меру, Джули выражает искреннюю благодарность своему лучшему другу 
Майку, который починил прорвавший кран и помог ликвидировать потоп 
в доме; девушка уже благодарила Майка раньше, повторная благодар-
ность подчёркивает её искренность: 
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“Thanks for coming over. I know I said it already, but I had to say 
itagain.”

“Hey,” Mike responded, “that’s what friends are for, right?”(13, 142)
На искренность выражаемой благодарности могут указывать и автор-

ские ремарки, как, например, в следующем речевом эпизоде: невестка бла-
годарит свекровь, к которой не испытывает тёплых чувств, за прекрасно 
организованную ею свадьбу; на искренность благодарности девушки ука-
зывает комбинация РА благодарности с РА одобрения, а также авторская 
ремарка sincerely и тактильные маркеры (bend to kiss her):

“Thank you for a wonderful wedding,” I say sincerely. “It was real-
lyamazing.
Everyone’s been saying how wonderful it is.” I bend to kiss her (11, 372).

Для усиления иллокутивного значения РА благодарности-экспрессива 
и акцента на искренности выражаемых адресантом эмоций благодарность 
сопровождается «поддерживающими» речевыми актами, в терминологии 
Л. В. Цуриковой [6, 63], такими как комплимент, похвала, обещание, мягкий 
упрёк, т.д. Например, в следующем речевом эпизоде девушка благодарит 
своего возлюбленного за незабываемый полёт на вертолёте над городом; 
восторг, реализованный в речи ассертивом, и благодарность передают ис-
кренность чувств девушки:

The last time we flew to Seattle it was dark, but this evening the view is-
spectacular, literally out of this world. We’reup among the tallest buildings,
going higher and higher. <…>
“It’s very beautiful up here, thank you”(9, 17).

Т. В. Ларина также отмечает данную особенность английской коммуни-
кации: «в межличностных контактах, особенно когда коммуниканты знако-
мы, они редко ограничиваются репликой с эксплицитной благодарностью. 
Как правило, она сопровождается эмоционально-оценочной репликой»[1, 
343]. Более того, благодарность, как утверждает учёная, может не только 
сопровождаться, но и заменяться эмоционально-оценочной репликой, ко-
торая эксплицирует: «…как оценку объекта благодарности, выражение от-
ношения к нему, так и оценку партнера по коммуникации, его качеств либо 
действий. В некоторых ситуациях эмоциональная оценка даже более зна-
чима, чем эксплицитная благодарность, то есть выразить эмоциональную 
оценку порой более важно, чем сказать спасибо» [там же]. В качестве при-
мера приведём речевой эпизод, в котором молодая мама Сьюз искренне 
благодарит свою подругу Лулу, которая соглашается съездить за клоуном, 
чтобы спасти детский праздник. Благодарность выражена экспрессивом 
(комплиментом) и ассертивом, комбинация которых реализует иллокуцию 
благодарности: 

“I’ll zip along and pick him up,” Lulu says, putting down her glass. “At least 
we know where he is. I’ll only be ten minutes. Tell him to stay put and look 
out for the Range Rover.”
“Lulu, you’re a total star,” says Suze, subsiding in relief. “I don’t know 
what I’d do without you” (10, 81).

Следует обратить внимание на то, что искренняя благодарность, сте-
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пень её развёрнутости и типы использованных для её усиления речевых 
актов жёстко коррелирует с характером действия-стимула. Искренняя бла-
годарность выражается за оказанную помощь, готовность прийти на выруч-
ку сию минуту, сделанный подарок или приятную неожиданность, организа-
цию приятного события, оказание значительной услуги и пр.

Неискренняя (или ложная) благодарность составляет 6 % нашей вы-
борки и имеет место в тех случаях, когда говорящий не испытывает выра-
женное высказыванием чувство признательности. Ж. А. Тягунова называ-
ет такие РА благодарности расщеплёнными по содержанию: «…адресант 
внутренне не согласен, не одобряет пропозитивное содержание, выска-
зываемое партнёром по коммуникации, но внешне это не эксплицирует. В 
поверхностной структуре высказывание остаётся формальным этикетным 
выражением благодарности <…> но мы имеем дело с имплицитным от-
казом или неприятием» [4, 89]. Такую неискреннюю благодарность можно 
определить по контексту или по авторским квалификаторам речи персона-
жей (т.е. слова и фрагменты, относящие читателя к паравербальному воз-
действию коммуникантов). Приведенный нижеречевой эпизод представля-
ет следующую ситуацию: девочка-подросток дарит пятилетнему ребёнку 
кассету с песнями современных рэперов с ненормативной лексикой; отец 
малыша благодарит её за подарок. Но по контексту мы понимаем, что бла-
годарность мужчины неискренняя: вряд ли какой-либо родитель захочет, 
чтобы его маленький ребёнок слушал подобную музыку:

“I remembered how much he liked hip-hop when we were all staying at my 
dad’s place,” she said. “There’s just a few of the classic on there. Coolio. 
Ol’ Dirty Bastard. Tupac. Doctor Dre. Stuff like that. Things that a little kid 
might like.”
“That’s really kind of you,” I said (12, 189). 

Такая благодарность также вызвана соображениями вежливости и со-
блюдением ритуалов, однако, здесь первостепенное значение имеет про-
тиворечие высказывания умозаключению: вместо благодарности коммуни-
кант в действительности испытывает досаду.

Ещё один речевой эпизод демонстрирует ситуацию, когда отцу-одиноч-
ке предлагают помощь родственники бывшей жены. Мужчина действитель-
но нуждается в помощи, т.к. у него появилась дополнительная работа, но 
он не собирается воспользоваться предложением родственников, о чём 
свидетельствует его внутренняя речь:

“Heard you’ve got a new gig,” Glenn said. “Just wanted to say that the 
boy’s welcome to crash with us any time.” 
“Thanks, Glenn. I appreciate the offer.”  
“And if you ever need a babysitter, just give me a call,” Sally said, hiding 
behind her hair and staring at a point somewhere beyond my shoulder. 
It was really sweet of her. And I knew I needed a bit of extra cover with 
Pat now that I was working part-time. But Jesus Christ. I wasn’t that                
desperate (12, 190). 

Другой речевой эпизод иллюстрирует ситуацию, когда свекровь, будучи 
обеспокоенной проблемами и ссорами в семье сына, даёт советы невест-
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ке, которая явно не испытывает благодарности за это, о чём свидетельству-
ет внутренняя речь героини:  

“Listen, Rona <…> I appreciate your concern …” Like hell I do. “… but 
Tom and I are fine, really. We’ve had a difficult few months, as you know. 
He’s working very hard. We’re settling back into London. It’s a bit of a 
culture shock after Toronto. And yes, we’re chasing our tails half the time. 
We’re busy, too busy. But that’s life. We’re fine”(16, 39).

К неискренней благодарности можно отнести благодарность ирониче-
ского / саркастического характера. Благодарность такого рода Ж. А. Тягу-
нова называет антиблагодарностью: «высказывание антиблагодарности 
осуществляется тогда, когда один из партнёров по коммуникации даёт на-
меренно или ненамеренно отрицательную оценку поведению второму пар-
тнёру по коммуникации, отрицательно оценивает его действия, поступки, 
мнения, суждения, взгляды, что, с точки зрения реактивного лица, не соот-
ветствует действительности» [4, 92]. Иными словами, экстралингвистиче-
ская ситуация не соответствует прагматическому содержанию выражения 
благодарности, за счёт чего и достигается эффект иронии / сарказма. В 
ситуациях антиблагодарности проявляется асимметрия в оценке одного 
и того же поступка / действия со стороны адресанта и адресата. Как прави-
ло, подобные ситуации являются эмоционально нагруженными и возмож-
ны между хорошо знакомыми людьми [4, 91]. Определить иронический / 
саркастический характер благодарности можно по контексту или по автор-
ским ремаркам. Приведём пример: неожиданно у Бекки появляется свод-
ная сестра; девушка рада данному событию; она рассказывает, что всю 
свою жизнь знала о существовании сестры, но никому не говорила; теперь 
же, когда сестра у неё появилась, Бекки чувствует, что вернула давно и на-
долго утраченную частичку себя. Муж Бекки, Люк, понимает, что она явно 
преувеличивает, и уточняет, не жизненно ли важный орган она была поте-
ряла. Бекки с возмущением отвечает на вопрос мужа, за что он с иронией 
благодарит её, т.к. знает, что её слова не соответствуют реальности: 

“We’ve both had that gap in our life. That . . . unfulfilled longing. <…>Look-
ing back, I think I always somehow knew I had a sister <…> I never said 
anything <…> But deep down I knew.”
“Goodness!” says Janice. “How did you know?”
“I felt it in here,” I say, clasping my hands to my chest. “It was as if . . . a 
part of me was missing.”
I make a sweeping gesture with my hand – and make the mistake of catch-
ing Luke’s eye.
“Which particular part of you was missing?” he says with apparent interest. 
“Not a vital organ, I hope.”
God, he has no heart. <…>
“The soul mate part, actually,” I shoot back.
“Thanks.” He raises his eyebrows (10, 129-130). 

В результате мы приходим к выводу, что критерий искренности явля-
ется одним из главных факторов функционирования РА благодарности в 
коммуникации и предопределяет тип речевого акта, к которому относится 
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благодарность в той или иной ситуации. Степень искренности РА благодар-
ности в художественном дискурсе определяется экстралингвистическим 
контекстом или авторскими квалификаторами речи, которые позволяют 
интерпретировать её как фатическую (конвивиал), искреннюю (экспрессив 
или бехабитив) или неискреннюю (ложный РА).  

Критерий искренности не является релевантным для фатической бла-
годарности, которая имеет место в 73 % выборки, т.к. участники общения 
выражают её автоматически, как правило, в стереотипизированных ситуа-
циях институционального общения. В таких случаях поведение коммуни-
кантов является ритуализованным и определяется исключительно прави-
лами социального этикета. 

Искренняя благодарность имеет место в  21 % всех примеров благо-
дарности. Партнёры по коммуникации придают особое значение выраже-
нию своего положительного отношения к действиям друг друга, например, 
в случаях, когда на совершение действия-стимула затрачено большое ко-
личество времени, усилий, материальных ресурсов, в результате чего эти 
действия оцениваются особенно высоко. Поэтому критерий искренности 
оказывается главным в коммуникативном фокусе ситуации: коммуниканты 
используют благодарность не как этикетный знак, а как средство выраже-
ния их эмоционального состояния. Для усиления иллокутивного значения 
РА благодарности как экспрессива (бехабитива) и акцента на искренности 
выражаемых адресантом эмоций искренняя благодарность может сопрово-
ждаться или заменяться «поддерживающими» речевыми актами (компли-
мент, похвала, обещание, мягкий упрёк, т.д.).

Чем более «затратным» для исполнителя представляется адресанту 
благодарности совершённое действие и чем более бенефактивным оно 
является для него, тем более искренна выражаемая адресантом благодар-
ность. Таким образом, оценка бенефактивности действия-стимула адре-
сантом является фактором, влияющим на тип РА благодарности: экспрес-
сив (бехабитив) или конвивиал. 

Неискренняя (ложная) благодарность составляет 6 % всех примеров 
благодарности. В случае неискренней благодарности говорящий внутрен-
не не согласен и не одобряет пропозитивное содержание, высказываемое 
партнёром по коммуникации, но внешне это не эксплицирует. Такой вид 
благодарности определяется контекстом, внутренней речью персонажей 
и авторским комментарием. К неискренней благодарности также относим 
благодарность иронического / саркастического характера.
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Колегаєва І.М.

ПОЛІМОДАЛЬНІСТЬ ВІДЧУТТІВ У ДЗЕРКАЛІ 
ПОЛІКОДОВОСТІ ТЕКСТУ, АБО ЩЕ РАЗ ПРО 

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ У ЛІНГВІСТИЦІ

У статті розглядається взаємозв’язок першої і другої сигнальних систем люди-
ни у сприйнятті сенсорної інформації і її подальшому відображенні у текстовому 
повідомленні. Стверджується, що різні модальності мають різну можливість їх 
відбиття у тексті. Аналізуються можливості зображення різномодальної інформації 
у монокодовому і полікодовому тексті. Суто вербальне повідомлення містить пе-
реважно розповідь про більшість модальностей і часткове відтворення слухової 
модальності. Поєднання  вербального і піктографічного кодів у полікодовому 
тексті пропонує як розповідь, так і відтворення зорової модальності. Наявність 
фігури експірієнцера/нарратора є облігаторною в повідомленнях про сенсорну 
інформацію, що свідчить про абсолютний антропоцентризм мовної картини світу.
Ключові слова: модальність, мовний/піктографічний код, перша/друга сигнальна 
система, антропоцентризм.

Колегаева И.М. Полимодальность ощущений в зеркале поликодового текста, 
или еще раз об антропоцентризме в лингвистике. В статье рассматривается 
взаимосвязь первой и второй сигнальных систем человека в восприятии сенсор-
ной информации и последующееее отображение в текстовом сообщении. Утверж-
дается, что разные модальности имеют различную возможность их отражения 
в тексте. Анализируются возможности передачи разномодальной информации 
в монокодовом и поликодовом тексте. Сугубо вербальное сообщение содержит 
преимущественно рассказ о большинстве модальностей и частичное воспроиз-
ведение слуховой модальности. Объединение вербального и пиктографического 
кодов в поликодовом тексте предлагает как рассказ, так и  воспроизведение 
зрительной модальности. Наличие фигуры экспириенцера/нарратора является 
облигаторным в сообщениях о сенсорной информации, что свидетельствует об 
абсолютном антропоцентризме языковой картины мира.
Ключевые слова: модальность, языковой/пиктографический код, первая/вторая 
сигнальная система, антропоцентризм.

Kolegaeva I.M. Polymodality of senses in the mirror of a polycode text, or once again 
on the anthropocentricity of linguistics.The article deals with the interrelation of the first 
and the second signal systems of a man in his perception of sensual information and its 
further reflection in a text message. Sensual information is perceived via five sensor (modal) 
canals. Modality, discussed in the article, refers to qualitative characteristics of human 
senses. Modalities are taste, odour, sound, colour etc.  It is stated that different modalities 
have different possibilities of being reflected in a text. The article analyzes potencies of a 
monocode and a polycode text in reflecting different modal information. A purely verbal 
message contains mainly narration about all modalities, retelling about something which is 
cold or hot, smooth or rough, big or small, balmy or stinking. Anyway, the author appeals 
to the reader’s sensual memory. Whatever modal  information comes to the reader via 
verbal code message it is to be recreated in his imagination. The only modality which can 
be partially reproduced is audial modality. Sound imitation and capitalization/petite are the 
means of reproducing the quality and quantity of an audial phenomenon. A unity of verbal 
and picture codes in a polycode text suggests both a narration and a reproduction of 
visual modality. A bright example of such type of text is a museum catalogue, containing a 
reproduction of a picture and a text annotation. The addressee of such polycode message 
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acts alternately as a reader and as a viewer, receiving printed text (the second signal 
system – words)  in its linear development then switching to picture reproduction (the 
first signal system – visual images) in its holistic presentation. Parcels of information are 
frequently doubled in pictorial and verbal components of such messages, thus enhancing 
their impact upon the addressee. 
The presence of an experiencer/narrator figure is obligatory in a message about some 
sensual information, which is another proof of an absolute anthropocentricity of a language 
image of the world.
Key words: modality, language/picture code, the first/second signal system, 
anthropocentricity.

У процесі філогенетичного становлення людини як біологічної істоти 
вдосконалювались її можливості сприймати оточуюче середовище за допо-
могою різних сенсорних систем організму. Головними серед них є зір, слух, 
смак, нюх, дотик. Інформація до цих сенсорних систем приходить у вигляді 
сигналів першої сигнальної системи, яка є «сукупною реакцією організму 
на сенсорно сприйняті подразники зовнішнього середовища (больові, сма-
кові, світлові, теплові та інш.)» [1,20]. Психолінгвісти стверджують, що «ма-
теріальний світ сприймається по п’яти чуттєвим каналам»[2,109].Відповідні 
канали визначаються як модальні: візуальний, аудіальний, ольфакторний і 
т. інш. Модальність, про яку йдеться у даній публікації, – це якісна харак-
теристика людських відчуттів. 

Мене як комунікативного лінгвіста  цікавить питання: яким чином ці мо-
дальності відбиваються у текстовому, словесному повідомленні про них. 
Вторинна знакова система, якою є мова/мовлення, перекодовує всі «зна-
ки дійсності, що входять до першої сигнальної системи», у знаки другої 
сигнальної системи – слова, які, в свою чергу, є «сигналами сигналів, або 
вторинними знаками»[1, 30]. Отже, різномодальні відчуття, що їх отримує 
людина (одиниці першої сигнальної системи), для зображення їх у тексті 
мають трансформуватись  засобами другої сигнальної системи, а саме –
вербальним, словесним кодом.

Звідси випливає наступне: вербальний текст може тільки розповісти 
про людські відчуття смаку, дотику, запаху, звуку, кольору, світла і темряви, 
просторових параметрів  об’єктів спостереження.  Суб’єктом відчуття має 
бути певний експірієнцер, той, хто відчуває і/або спостерігає за оточуючим 
світом і готовий розказати про свої відчуття. Наявність фігури спостеріга-
ча як невід’ємної  складової такого процесу відрефлектована у сучасних 
теоріях абсолютного антропоцентризму світосприйняття і світовідбиття 
у картині світу взагалі і перш за все – у мовній картині світу. Таким чином 
ми підходимо до другої складової даної публікації – антропоцентризм у 
лінгвістиці.

Третьою складовою, як випливає із назви статті, є полікодовість тек-
сту. Як відомо, текстове повідомлення може бути монокодовим (виключно 
вербальним) і полікодовим (вербальним і іконічним). Розглянемо потенції 
кожного із цих двох типів текстів у відображенні різних модальностей.

Монокодовий вербальний текст, вочевидь, послуговується виключно 
тою чи тою етно-специфічною мовою (українською, англійською, арабською 
і т.інш.). Звертаємо увагу на те, що різні типи сенсорної інформації (сигнали 
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першої сигнальної системи) мають різні потенції  свого трансформування у 
сигнали другої сигнальної системи, тобто мовного/мовленнєвого кодування 
в тексті.

Певні модальності можуть бути виключно описані, про них можна тільки 
розказати: такими є ольфакторна, смакова, тактильна інформація про світ, 
що його сприймає суб’єкт (експірієнцер/спостерігач). У тексті мовець розпо-
відає про щось, що смердить чи навпаки духмяніє, про щось, що смакує та-
ким чи іншим чином, про поверхню, яка на дотик є гладенькою чи шорсткою, 
м’якою чи твердою, теплою чи холодною. Адекватне сприйняття відповід-
ної інформації читачем базується на наявності у нього власного досвіду 
сприйняття таких сигналів чуттєвого діапазону. В.І Карасик формулює цю 
тезу наступним чином: «Якщо я кажу, що у кімнаті холодно, я передбачаю, 
що моєму співбесіднику відомо на основі його власного досвіду, що означає 
холодно» [1,20]. Вербальний код позбавлений інших можливостей відбиття 
цих модальностей, окрім розповіді про них.

Тим часом інформація про звукову та зорову модальності чуттєвого 
сприйняття здатна бути не тільки описана вербально, але  і частково від-
творенау тексті. У монокодовому, суто вербальному тексті звукова модаль-
ність відтворюється двома способами. 

Зокрема звуконаслідування є здавна відомим засобом імітування звуко-
вих параметрів номінованих явищ (шурхіт, брязкіт, тупотіння). Крім того 
письмовий текст володіє таким засобом виразності, як шрифтовий акцент: 
збільшення кеглю для передачі гучності описуваного звуку або навпаки-
використання петиту для імітації тихого звуку. Згадаймо казку Л.Толстого 
«Три ведмедя». Ведмеді повернулись додому і побачили, що хтось ї вїхню 
кашу: «Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревелстрашным 
голосом: КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ?....Мишутка увидел свою пусту-
ючашечку и запищал тонким голосом: кто хлебал в моей чашке и все вы-
хлебал?» [5, 10].

Такі вербальні (звуконаслідування) і паравербальні  (параграфемні) за-
соби апелюють до звукової пам’яті читача, активуючи створення в його уяві 
акустичного образу. Отже звукова сенсорна система людини-читача в тако-
му випадку частково працює як сенсорна система людини-слухача. Адже ві-
домо, що ми чуємо не стільки вухами, скільки мозком і т. інш. Інакше кажучи, 
слова як знаки другої  сигнальної системи активують читацьку пам’ять про  
знаки першої сигнальної системи, в даному випадку активується слухова 
сенсорна пам’ять. Зауважимо, що в даному випадку функціонують слова, 
що є «іконічними знаками, у яких існує мотивуючий зв’язок між означуваним  
та означальним» [1, 30].

Стосовно зорової модальності і текстової передачі сприйняття люди-
ною відповідної інформації можна сказати про більш широку палітру мож-
ливостей, якщо вести мову про полікодовий текст. Але про це йтиметься 
згодом. Наразі аналізуємо традиційний текст, який побудовано виключно із 
використанням вербального коду. 

У фокусі уваги опиняється монокодове, вербальне повідомлення, в 
якому описуються відчуття людини, в тому числі і зорові. При цьому вар-
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то зауважити, що такий опис може стосуватись безпосередньо зорового 
сприйняття світу, що оточує суб’єкта. Зорова модальність (сигнали 
першої сигнальної системи) переробляється і перекодується вербальни-
ми засобами (сигналами другої сигнальної системи). В тексті з’являється 
опис природи (пейзаж), опис приміщення (інтер’єр), опис людини (портрет). 
Декодування і створення ідеального модусу повідомлення в понятійному 
полі адресата базується на запасах його індивідуального тезаурусу, а також 
за рахунок стандартів сприйняття світу, культурологічно вбудованих у його 
картину світу. Як пише О.О.Леонтьєв про людську мову як знакову систе-
му, вона«є засобом формування специфічно людської форми відображен-
ня дійсності – соціально-психологічної, або свідомої форми відображення» 
(курсив наш –І.К.)[3, 45]. Кольорова палітра, глибина перспективи, гармо-
нійність чи не-гармонійність, краса чи потворність описуваних об’єктів від-
творюються внутрішнім баченням читача за рахунок резервів його (читача) 
пам’яті. І знову спостерігаємо, як знаки другої сигнальної системи – слова 
(цього разу не іконічні, а сигнальні знаки, позбавлені мотивуючого зв’язку 
між означуваним і означальним [1, 30]) – активують спогади про знаки пер-
шої сигнальної системи – зорові подразники. 

Дещо інша ситуація складається у так званому екфрасисі при вербаль-
ному описі не самого оточуючого  світу, а його відтворення у живопис-
ному полотні. У випадку екфрасису автор тексту виступає в ролі вторин-
ного кодувача, перекодовуючи певне іконічне  повідомлення (живописне 
полотно) мовними засобами. Вторинність комунікативного функціонування 
такого повідомлення експлікується письменником: через опис матеріально-
го знаконосія (наприклад, у тексті уточнюється розташування живописного 
полотна – висить на стіні, стоїть на мольберті; його розміри; наявність чи 
відсутність рами; наявність авторського підпису; потертість чи новизна по-
верхні картини). 

За нашими спостереженнями, в художніх текстах головним в таких 
фрагментах тексту стає не стільки зміст іконічного повідомлення (що саме 
зображено), скільки враження, що його справляє картина на глядача і про 
яке розповідає нарратор. 

Згадаймо знаменитий «Портрет ДоріанаГрея» Оскара Уайльда (Oscar-
Wilde.The Picture of Dorian Gray). Читачеві відомо лише, що в творі йдеться 
про портрет на повний зріст надзвичайно красивого юнака : «full-length-
portrait of a young man of extraordinary personal beauty» [8,6]. Жодних дета-
лей зображення не повідомляється. Натомість ми знаємо, яке враження 
портрет створює на глядача. Лорд Генрі стверджує, дивлячись на полотно: 
«He is some brainless, beautiful creature, who should be always here in winter 
when we have no flowers to look at, and always here in summer when we want 
something to chill our intelligence; this young Adonis…looks as if he was made 
out of ivory and rose-petals»[8, 6] (Це пустоголова, красива істота, яка має 
завжди бути поруч узимку, коли бракує квітів для споглядання, і влітку, 
коли нам хочеться прохолоди; Цей юний Адоніс наче створений із  слоно-
вої кістки і пелюстоктроянди).

Пам’ятаємо, що чисельні злодіяння  Доріана Грея спотворюють його зо-
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браження на полотні. Про жахливі зміни портрету читач дізнається також 
через враження, яке створює картина на глядача, тепер це сам художник: 
«An exclamation of horror broke from the painter’s lips as he saw the hideous 
face on the canvas….He seemed to recognize his own brushwork, and the 
frame was his own design…In the left-hand corner was his own name, traced 
in long letters of bright vermillion…He felt as if his blood had changed in a 
moment from fire into sluggish ice»[8, 108] (Жахливийкрик зірвався із вуст 
художника, коли він побачив потворне обличчя на полотні… Здавалось 
він впізнавав роботу свого пензля, і рама була та сама, яку він ство-
рив. Зліва в кутку проглядало його ім’я накреслене довгими червоними 
літерами…

Він відчув, як у нього застигла кров, перетворившись із вогняного по-
току у мертву кригу).Читач емоційно втягується в сприйняття картини, але 
зміст зображення залишається поза межами розповіді,  кожен має само-
стійно домислити і уявити як саме виглядав портрет Доріана Грея на по-
чатку оповіді (made out of ivory and rose-petals) і в кінці (the hideous face).В 
романі Дафні Ді Мюррей «Ребекка» (Daphnedu Maurier.Rebecca) зустріча-
ємо явище екфрасиса при описі картини, на якій зображена пані у біло-
му вбранні. Героїня вирішує на костюмованому балі з’явитись в образі цієї 
пані. Зрозуміло, що опис цієї картини перш за все акцентує деталі вбрання: 
«I always loved the girl in white, with a hat in her hand. The white dress should 
be easy to copy. Those puffed sleeves, the flounce, and the little bodice. The 
hat might be rather difficult, and I should have to wear a wig. My straight hair 
would never curl in that way» [7]  (Мені завжди подобалась дівчина в білому 
із капелюшком у руці. Білу сукню буде легко скопіювати. Ці пишні рукави 
і волан, і маленький ліф. От капелюшок може бути проблемою. А також 
доведеться вдягти перуку. Моє пряме волосся нізащо не закучерявиться 
так, як у неї). Про саме полотно читачеві  відомо лише, що воно висить на 
сходах палацу Мандерлі, а отже можна здогадатись про його значні розмі-
ри. Натомість його колористика, композиція залишаються поза увагою опо-
відача і мають бути домислені читачем.

В щойно опублікованому романі британської письменниці Сесілії Адхерн 
«Дарунок» (Cecilia Ahern.The Gift) екфрасис пропонує виключно оцінні вра-
женняперсонажа-фокалізатора від сучасного живопису. Протагоніст крокує 
коридорами офісної будівлі, на стінах якої розвішані картини: «Modern im-
pressionism. He had never been a fan of it. He’d find himself stopping to stare 
at the blobs of nothing that covered the walls of the corridors of these offices. 
Splashes and lines scraped intothe canvas that somebody considered something, 
and which could easily be hung upside down or back to front with nobody being 
any wiser»[6,40] (Сучасний модернізм. Він ніколи не був його прихильником. 
Він зупинився, щоб роздивитись ці плями нісенітниці, що вкривали стіни 
в коридорах офісу. Бризки й лінії надряпані на полотні, хтось вважав їх чи-
мось, але їх залюбки можна було перевернути догори дригом або задом на-
перед і ніхто б того не помітив).В цьому випадку читачеві надається необ-
межена свобода фантазувати стосовно розміру, формату, кольорової гами 
описуваних картин. Відтворення їх візуальних образів в уяві читача залежить 
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виключно від його індивідуального досвіду «спілкування» із зразками такого 
мистецтва.

Всі описані нами приклади екфрасису в межах літературного твору охо-
плювали вербальне перекодування вигаданого письменником іконічного 
повідомлення. Читач умоглядно відтворював у своїй уяві візуальній образ 
цього іконічного повідомлення – живописного полотна, умоглядно перетво-
рюючись на глядача, який роздивляється картину. 

Роль глядача в такому разі є фантазійною і не відрізняється від читаць-
кого фантазування стосовно зовнішності персонажів чи вигляду оточуючого 
пейзажу. Зорова модальність сприйняття інформації в монокодово-
му вербальному повідомленні обмежується виключно сприйняттям 
друкованого тексту. Все решта відбувається в уяві читача.

Інакші ролі пропонують читачеві  тексти, що мають форму полікодово-
го повідомлення, тобто сполучають вербальну і  іконічну частини комуні-
кативного цілого.

Малюнок, фотографія, репродукція живописного полотна потрапляють 
в рамки цілісного тексту, несучи власний пакет інформації. Ми стикаємось 
з такими текстами зокрема в мистецтвознавчих виданнях, в музейних аль-
бомах і каталогах. Разом із вербальною складовою таке полікодове повідо-
млення апелює до адресата, який  декодуючи  його виступає в подвійній 
ролі реального читача і реального (а не уявного) глядача.

 Зрозуміло, що вербальне повідомлення такого тексту містить інакші 
акценти при описі іконічного повідомлення. В цьому разі перед беруть мір-
кування стосовно естетичного аспекту продукту образотворчого мистецтва, 
його приналежність художнім течіям, дані про попередників і послідовників 
митця, наявність художньої школи і, звичайно, аналіз композиційних, коло-
ристичних параметрів полотна як такого. 

Яскравим зразком полікодового тексту виявляється музейний каталог, 
в якому репродукція живописного полотна супроводжується текстовою ано-
тацією.  Найвищий ступінь ефективності сприйняття такого полікодового 
тексту досягається при «човниковій» діяльності адресата: він постійно пе-
ремикається з ролі читача на роль глядача і навпаки.

Зорова модальність сприйняття інформації в полікодовому тексті по-
двійна: 

а) друкований текст, що в процесі свого лінійного розгортання (засоба-
ми одиниць другої сигнальної системи – словами) постачає читачеві масив 
різноманітної інформації, в тому числі і про іконічне повідомлення;

б) репродукція полотна, тобто саме іконічне повідомлення, яке сприй-
мається  холістично і містить власний пакет інформації, впливаючи на зо-
рові рецептори інакшим чином (апелюючи до першої сигнальної системи). 

Спираючись на дані нейропсихолінгвістики, можемо  стверджувати, що 
кожна із складових такого полікодового повідомлення навіть сприймається 
різними півкулями головного мозку: «Мовленнєві функції локалізуються в 
лівій півкулі і обробка інформації виконується за допомогою аналізу… Пра-
ва півкуля сприймає невербальні компоненти, оброблюючи інформацію, що 
надходить, не поелементно, а уцілому, гештальтно» [4,84,86].
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Особливо цікавими є випадки дублювання інформаційних складових по-
дібних полікодових повідомлень, що кодуються як іконічно, так і вербально. 
Наприклад, коментар, що супроводжує «Натюрморт» Пітера Глеза (Pieter 
Glaesz) «The pocket watch with opened  lid was meant as a hint to the continual 
and inexorable passing of time. The still-life was consequently … a reminder of 
the transience of all life, which is emphasized by the scull on the right side»[9, 
52] (Кишеньковий годинник з відкритою кришкою був натяком на постій-
ний і невблаганний плин часу. Натюрморт нагадує про скороминущість 
життя, що акцентується черепом праворуч на картині). Адресат такого 
полікодового тексту має нагоду побачити символічні деталі на полотні (the 
pocket watch with opened lid; the scull), а також прочитати про нихта про їх 
символічне значення (a hint to the continual and inexorable passing of time; the 
transience of all life).

Текстовий супровід до полотна  Йоханна Лисса» Геркулес на розпутті» 
(Johann Liss. Hercules at the Crossroads) пояснює, що молодий герой ма-
єобирати між «Чеснотою» і «Розпустою», які втілені в жіночі образи. При-
чому Чеснота зображена вельми абстрактно, натомість Розпуста персоні-
фікована в образі напівоголеної спокусливої красуні в оточенні атрибутів 
розпусти:«Vice appears seductive and includes characteristically the arts, par-
ticularly the masks (theatre) and musical instruments» [9, 31]. Коментар не 
тільки переказує те, що зображено на полотні, але й звертає увагу адресата 
на деталі, які символізують розпусту – театральні маски і  музичні інстру-
менти. Таке дублювання інформації робить дидактизм полотна абсолютно 
наочним.

Перелік полікодових текстів не обмежується вищезгаданими музейни-
ми каталогами, до них відносяться і ілюстровані видання художніх творів, 
і комікси, і література для дітей та юнацтва з включенням піктографічних 
компонентів, і в решті решт сучасні постмодерністські тексти, в яких вер-
бальна та піктографічна складові утворюють надзвичайно витончену ткани-
ну текстотворення.Зазначимо, що в кожному із цих типів тексту тим не мен-
ше працює єдиний принцип надходження інформації до адресата. Зорова 
модальність сприйняття інформації в полікодовому повідомленні 
охоплює: 

а) сприйняття друкованого тексту (працює ліва півкуля мозку, 
використовуються аналітичні процедури обробки інформації, заді-
яна друга сигнальна система);

б)  сприйняття піктографічної складової повідомлення (працює 
права півкуля, холістично обробляючи інформацію, спираючись пе-
реважно на першу сигнальну систему).

Підсумовуючи, можемо зробити певні висновки.
Існують різні модальності сприйняття інформації. Фізіологи виокремлю-

ють візуальну, аудіальну, кінестетичну, больову та інш. 
Різним модальностям відповідають різні сенсорні системи людини: 

зорова, аудіальна, смакова, ольфакторна, тактильна та інш. Кожна із них 
сприймає і переробляє відповідну інформацію про відчуття людиною ото-
чуючого світу.
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Можливості передачі відповідних пакетів інформації у вербальному тек-
сті є неоднаковими. Певні модальності можуть бути виключно описані. Це-
ольфакторна, смакова, тактильна інформація. 

Аудіальна і зорова інформація мають ширший спектр засобів відтво-
рення у вербальному тексті. Про них можна розповісти, а можна відтвори-
ти з тією чи іншою точністю.

Полікодовий текст надає можливості презентації повідомлень як вер-
бальних, так і іконічних. Адресат такого тексту постійно перемикається із 
ролі читача на роль глядача і навпаки. Така «човникова» діяльність адреса-
та закладена в комунікативну модель полікодового повідомлення. Втілення 
цієї моделі багаторазово підвищує ефективність комунікації.
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Матузкова Е.П.

«ДИСКУРС» И «ДИСКУРС ИДЕНТИЧНОСТИ»: 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ

В статье описываются два базисных понятия межпарадигмального когнитивно-
дискурсивного лингвистического  подхода к изучению идентичности: «дискурс» и 
«дискурс идентичности». Даётся обзор исследований дискурса и его определений, 
обосновывается двуплановость дискурса, предлагается авторское видение тер-
мина «дискурс идентичности».
Ключевые слова: дискурс, дискурс идентичности, когнитивно-дискурсивный под-
ход.

Матузкова О.П. «Дискурс» і «дискурс ідентичності»: до визначення понять. 
У статті описуються два базисних поняття міжпарадигмального когнітивно-
дискурсивного лінгвістичного підходу до вивчення ідентичності: «дискурс» і «дис-
курс ідентичності». Наводиться огляд досліджень дискурсу та його визначень, 
обґрунтовується двоплановість дискурсу, пропонується авторське бачення 
терміна «дискурс ідентичності».
Ключові слова: дискурс, дискурс ідентичності, когнітивно-дискурсивний підхід.

Matuzkova O.P. Towards the definition of discourse and discourse of identity. 
Fuelled by political and social struggles as well as cultural and linguistic concerns, “identity” 
emerged as the central theme of linguocultural, cognitive and discursive studies in the 
XXI century. The article describes two fundamental notions of interparadigmal cognitive-
discursive linguistic approach to identity research: discourse and discourse of identity. In 
doing so, it presents a brief history of discourse studies, examines debates in linguistics 
about discourse and text, summarizes main approaches to discourse definition and 
undestanding, reveals its two-aspect essence and suggests author’s understanding of 
the term “discourse of identity”. Identity is viewed as an emotionally charged discursive 
description of ourselves that is subject to change, so language “makes” rather than “finds” 
identity. Identities are thus discursive constructions that change their meanings according 
to time, place and usage. We may understand identity as regulatory discourses to which 
we are attached through processes of identification or emotional investment. Identity is 
wholly cultural and cognitive in character and doesn’t exist outside its representation in 
discourses. This theoretical basis enables to build up research methodology of collective 
identity as a cognitive-discursive result of society reflection, to construct linguocultural 
hyperconcept ENGLISH IDENTITY as a model for cognitive-discursive description of any 
ethnic-cultural collective identity and to typify the discourse of English identity in which this 
hyperconcept is verbalized.
Key words: discourse, discourse of identity, cognitive-discursive approach.

Актуальность изучения идентичности и включение дискурса идентич-
ности в сферу социогуманитарного знания обусловлены изменением соци-
окультурной реальности в постмодернистских обществах второй половины 
XX века, кризисом экзистенциального подхода к изучению личности, усиле-
нием интегративных тенденций в научном познании, его гуманитаризацией 
и антропоцентризмом.

Доминирование в современной лингвистике когнитивно-дискурсивной и 
активизация синергетической парадигм диктуют новые исследовательские 
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подходы к языку и его «текстово-дискурсивным продуктам» [10,10]. Анализ 
дискурса, знаковым посредником которого является текст, представляет-
ся продуктивным методом для исследования идентичности как концепту-
альной структуры, несущей значимую культурно-ценностную информацию.
Поэтому наиболее перспективным и научнозначимым способом изучения 
идентичности в современной лингвистике считаем когнитивно-дискурсив-
ный междисциплинарный подход, поскольку он позволяет представить фе-
номен идентичности во всей многомерности его сущности и многообразии 
проявлений.

Понимание идентичности как дискурсивно конструируемой категории 
сложилось, как мы уже писали [7; 8], в постструктуралистких теориях и 
сегодня активно разрабатывается в конструкционистских антиэкзистенци-
алистских концепциях (главным образом, в культурологии). Предположе-
ние о том, что различные проявления идентичности являются не универ-
сальными и устойчивыми сущностями, а «дискурсивными конструкциями»                
(М. Фуко), «языковыми описаниями» (К. Баркер), созданными в определен-
ном месте и определённом времени, основывается на понимании языка не 
просто как зеркала отражения, но и как средства создания окружающего 
нас мира. С этих позиций антиэкзистенциалистская концепция идентично-
сти как дискурсивной модели определяет идентичность как динамическую 
систему дискурсивных описаний субъекта (К. Баркер; Д. Келлнер; К. Мер-
сер и др.).

В современной лингвистике делаются немногочисленные попытки ис-
следовать влияние «дискурсивных практик» на идентичность общности и 
роль различных типов дискурса в формировании коллективной идентично-
сти. Так, например, в концепции Г. Яворской выдвигается предположение о 
том, что осознание себя как общности, отличной от других, осуществляется 
с помощью усвоения определенных дискурсивных способов, а функцио-
нирование идентичности сопровождается идентификационными актами с 
использованием вербальных средств. Идентичность можно изучать в типах 
дискурса, связанных с жанрами и /или социокультурными характеристика-
ми общности. Соответственно, выделяются художественный, научный, по-
литический, академический и т.п. дискурсы идентичности [11]. Описание 
идентичности как когнитивно-дискурсивного феномена методологически 
целесообразно прежде всего базировать на определении самого понятия 
«дискурс», о чем пойдет речь ниже. 

Латинская многозначная лексема discursus отличалась значением ак-
циональности своих составляющих: discursus, m – 1) беготня туда и сюда, 
беготня в разные стороны; 2) воен. маневр; 3) набег; 4) движение, кругово-
рот; 5) беспрерывное мелькание; 6) бестолковая беготня, суета; 7) барахта-
нье, метание во все стороны (о пойманной рыбе); 8) Codex The odosianus1 

– беседа, разговор [3,335]. 
Во времена схоластических диспутов всё поле военного состязания (ма-

невры, передвижения) было наложено на поле состязания словесного и эта 

 1 Кодекс Феодосия – первое собрание римских законов, датируемое 438 годом.
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метафоризация окончательно закрепилась в «диалогах» первых универси-
тетов. Примерно в это же время discursus в значении «разговор» появляет-
ся в поэзии Э. Спенсера (1552-1599). Однако, ни университетские диспуты 
на латинском языке, называемые «дискурсом», ни единичное употребление 
термина «дискурс» Э. Спенсером не закрепили значение надолго. 

В сочетаниях «прямая речь» (le discourse direct), «косвенная речь»              
(le discourse indirect), «части речи» (partie du discourse), термин «дискурс» 
появляется во французских грамматиках [13]. Вскоре слово «дискурс» ста-
ло употребляться во французском языке также в значении  церковного 
слова, проповеди. Именно в этом значении данное слово проникло в ан-
глийский язык и закрепилось в нем на несколько столетий. Ф. де Соссюр 
в начале ХХ века пользовался термином «дискурс», но в русскоязычных 
переводах оно получило обозначение «речевой поток». Термин и понятие 
были забыты до появления статьи З. Харриса «Дискурс-анализ» (Discourse 
Analysis, 1952), в которой учёный ввёл понятие дискурс-анализа как метода 
изучения движения информации в дискурсе. Последний рассматривался 
как одна из сторон дистрибуции на базе эквивалентности между фразами 
и цепочками фраз, а также как высказывание, сверхфразовое единство в 
контексте других единиц и связанной с ними ситуации. Дискурс-анализ со-
ответственно понимался как любой анализ связной речи (устной и пись-
менной), в котором основное внимание обращено не на то, что говорится, 
а на то, как оно говорится. Cовременный дискурс-анализ ушел от первых 
разработок З.Харриса достаточно далеко, но авторство термина и ряда ба-
зовых идей общепризнано. 

Вскоре термин «дискурс» перешел в социологию и благодаря М. Фуко 
и его «Археологии знаний» (1969) прочно в ней закрепился. Представители 
социокультурного направления критического дискурсивного анализа (criti-
cal discourse analysis) развивают концепцию дискурсивных практик М. Фуко 
и определяют дискурс как форму социальной практики – он конституирует 
ситуации, объекты знаний, социальные идентичности и отношения между 
людьми и группами людей (З. Водак; Т. ван Дейк; Н. Фэркло и др.). После 
публикации знаменитого труда Ю. Хабермаса «Теория коммуникативного 
действия» (1981) термин «дискурс» активно входит в широкий общенауч-
ный обиход. 

Среди многочисленных научных трактований дискурса можно выде-
лить три наиболее распространённых в конце ХХ века: 

- (по М. Фуко) как общение, характеризуемое в качестве реализации 
определенных дискурсивных практик (в социологии, социальной семиотике 
и политологии); 

- (по Ю.Хабермасу) как вид речевой коммуникации, предполагающий 
рациональное критическое рассмотрение ценностей, норм и правил соци-
альной жизни (в логике, философии, социологии и социальной семиотике);

- как совокупность текстов с учётом их экстралингвистических параме-
тров (в лингвистике) [Об этом подробно см.: 9, 42].

В лингвистике ХХI столетия термин «дискурс» располагает почти 300-
ми дефинициями и имеет весьма широкий спектр употребления для обо-
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значения феноменов разного порядка. Определения дискурса многократ-
но варьируются исходя из его понимания как связной речи (Г. Почепцов); 
сложного синтаксического целого, текста (В. Борботько); текста в ситуации 
реального общения, осуществляемого коммуникативными личностями 
(В. Карасик); коммуникативной ситуации, включающей сознание комму-
никантов и создающийся в процессе общения текст (А. Кибрик); сложного 
коммуникативного явления, включающего наряду с текстом внеязыковые 
факторы, которые влияют на его производство и восприятие (Т. ван Дейк); 
вербализованного работающего сознания (О. Ревзина); мыслекоммуника-
тивной деятельности, протекающей в широком социокультурном контексте 
(Е.Морозова, И.Шевченко) и т.п. Широко известен и афоризм Н. Арутюно-
вой: «Дискурс – это текст, погруженный в жизнь» [1].

Дискурс в лингвистической терминологии наиболее часто, как можно 
заметить, отождествляется с текстом, высказыванием, устной речью, даже 
со стилем. С другой стороны, дискурс определяется как самостоятельное 
явление. Так, помимо категорий текста, по-разному выделяемых рядом ав-
торов (И. Гальперин; З. Тураева; И. Чернухина и др.) и в отличие от них, 
выделяются текстово-дискурсивные категории – «сверхпарадигмальные 
свойства множества текстов и их текстем в разных дискурсах» [2, 86]. 

В целом выделяется узкое и широкое использование термина «дис-
курс» (В. Борботько; В. Красных; М. Макаров; Н. Миронова и др.). Дискурс 
в узком понимании является проявлением речевой деятельности в разго-
ворно-бытовой речи и представляет собой обмен репликами без особого 
речевого замысла (О. Сиротинина). Дискурс в широком понимании трак-
туется как проявление речедеятельностных возможностей отдельной язы-
ковой личности (П. Зернецкий), как система коммуникации (В. Сергеев;                         
Ю. Шрейдер).

Итак, множественность определений дискурса и подходов к его изуче-
нию в современной лингвистике общеизвестна и даже их краткий обзор 
может занять не один десяток страниц. Согласно недавно вышедшему 
«Словарю основных терминов когнитивно-дискурсивной лингвистики» ав-
торитетной украинской исследовательницы А. Мартынюк, трактование дис-
курса определяется: 

-  стилем мышления (репрезентативный и деятельностный);
- направлениями исследования (формальным и функциональным в 

рамках репрезентативного и деятельностным в рамках деятельностного 
стилей мышления); 

- подходами в пределах функционального направления (ситуативным и 
семиотическим) [Об этом подробнее см.:6, 11-21].

В нашем исследовании мы опираемся на когнитивный и конструкци-
онистский общегуманитарные подходы к изучению идентичности как ди-
намической системы и базируемся на деятельностном определении дис-
курса. Последнее, в свою очередь, зиждется на интерактивной модели 
коммуникации и деятельностном понимании языкового знака и активно 
разрабатывается в трудах известных лингвистов (И. Архипов, А.Залевская, 
А.Мартынюк, Е. Морозова, И.Шевченко и др]. Дискурс с позиций деятель-
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ностного подхода трактуется как «ситуативно обусловленная интерсубъ-
ектная речемыслительная деятельность, направленная на взаимную ори-
ентацию в жизненном пространстве на основе придания языковой форме 
семиотической значимости» [6, 11].

Деятельностное трактование дискурса нам близко ещё и потому, что 
в нем наиболее четко отражается «двуплановость» дискурса как процес-
са и результата, на которую справедливо указывает В. Красных: «Дискурс 
имеет два плана – собственно-лингвистический и лингвокогнитивный» [5, 
114]. Лингвокогнитивный план связан с языковым сознанием, обусловли-
вает выбор языковых средств, влияет на порождение и восприятие тек-
стов, проявляясь в контекте и пресуппозиции (дискурс как процесс). 
Собственно-лингвистический план связан с языком, манифестирует себя 
в используемых языковых средствах и проявляется в совокупности по-
рожденных текстов (дискурс как результат). Дискурс, таким образом, 
есть «вербализованная речемыслительная деятельность, понимаемая как 
совокупность процесса и результата и обладающая как собственно-лингви-
стическим, так и экстралингвистическим планами» [там же, 113]. 

Дискурс в этом плане представляет собой открытое множество тек-
стов разного объёма, либо в процессе их формирования, либо в завер-
шенном виде. Их может объединять тема/ направление речевого произ-
ведения (тематический дискурс) или порождающая их институция (инсти-
туциональный дискурс). При определении статуса дискурса в современной 
лингвистике мы также солидарны с В. Чернявской, В.Кухаренко и другими 
исследователями, которые отграничивают дискурс как лингвистический 
феномен от понимания термина в прочих гуманитарных науках и сохраня-
ют основной принцип дискурсивного анализа: использование собственно 
языкового с внешними коммуникативными факторами: «В случае дискурса 
возникает не новый и не особый лингвистический объект, а новый ракурс 
изучения языка. Изменяется не объект описания, а модус описания – это 
не язык в себе и не язык для себя, а язык в его соотнесении с речью» [4,14]. 
Сравнительно с анализом текста дискурсивный анализ выигрывает, рабо-
тая с рядом текстов, множество которых открыто и организовано единым 
тематическим/институциональным направлением.

Размежевание дискурса и функционального стиля также представля-
ется основополагающим для нашего исследования. Стилисты, занимав-
шиеся исследованием и описанием функциональных стилей языка (напр.,                     
И. Гальперин; М. Кожина; Э. Ризель и др.) представляли конечное число 
функциональных стилей языка, вертикально прорезавших его тело. Дис-
курсы, в отличие от стилей – фундаментальных, онтологически заданных 
форм познания – представляют собой особый модус описания, горизон-
тально проходящий сквозь языковые стили [12, 86-95]. Поэтому в одном 
дискурсе могут сосуществовать тексты разных стилей, если он представля-
ет собой одно тематическое пространство – например, экономический дис-
курс (научный, публицистический, даже художественный стили). Отметим, 
что дискурс в указанном «горизонтально-проникающем естестве» упоми-
нается и/или разрабатывается и в зарубежной социологии и культуроло-
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гии. Так, видный американский социолог, теоретик современной культуры 
Р. Мерелмэн (R. Merelman) и представители символической антропологии 
(К. Гирц; М. Дуглас; Э. Дюркгейм; М. Сэлинг; В.Тэрнер и др.) настаивают на 
трактовке культуры как дискурса, имеющего знаковые эквиваленты систе-
мы взаимоотношений, потенциально пронизывающей все слои общества.

Итак, дискурс характеризуется как сложный, неоднозначный феномен, 
что задает множественность его узких и широких трактований и невозмож-
ность единого определения. С точки зрения лингвистики, дискурс является 
единым целым, в котором одновременно реализуются самые разнообраз-
ные аспекты языка (собственно-лингвистический план) и языкового мыш-
ления (лингвокогнитивный план).

 Дискурс идентичности, как можно предположить, представляет собой 
особую  динамическую систему дискурсивных описаний субъекта (инди-
вида или коллектива), вербализованную речемыслительную деятельность, 
понимаемую как совокупность процесса и результата. При анализе дискур-
са идентичности как процесса дискурс предстаёт как вербализуемая (здесь 
и сейчас) речемыслительная деятельность, при рассмотрении с точки зре-
ния результата – как совокупность текстов, порожденных в процессе ком-
муникации. Текст как феномен, стоящий в центре коммуникативного акта, 
тесно связанный с экстралингвистической реальностью (в том числе – с 
когнитивными явлениями) и поддающийся непосредственному лингвисти-
ческому анализу, рассматривается как реализация дискурса идентичности.

Такая двуплановость дискурса идентичности задает основой вектор 
исследования идентичности как дискурсивно-когнитивного конструкта: от 
собственно-лингвистического плана, т.е. анализа совокупности текстов, в 
которых функционируют данные в непосредственном наблюдении языко-
вые средства манифестации идентичности до лингвокогнитивного плана, 
который представляет последнюю как дискурсивно конструируемый гипер-
концепт.
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Мікава Н.М.

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ HAIR
В АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ

Стаття присвячена дослідженню вербалізації концепту HAIR в англомовних 
художніх творах ХІХ-ХХ століть. У роботі розглядаються основні підходи до вив-
чення концепту у сучасному мовознавстві; аналізуються структурні, семантичні, 
гендерні та кількісні особливості функціонування номінативних одиниць, які 
вербалізують концепт HAIR в англійському мовленні.
Ключові слова: концепт, вербалізація, номінативна одиниця, художня проза.

Микава Н.М. Вербализация концепта HAIR в англоязычной художественной 
прозе. Статья посвящена исследованию особенностей вербализации концепта 
HAIR в англоязычных художественных произведениях ХІХ-ХХ вв. В работе рассма-
триваются основные подходы к изучению концепта в современном языкознании; 
анализируются структурные, семантические, гендерные и количественные осо-
бенности функционирования номинативных единиц, которые вербализируют кон-
цепт HAIR в английской речи.
Ключевые слова: концепт, вербализация, номинативная единица, художествен-
ная проза.

Mikava N.M. Verbalization of the concept HAIR in the English artistic prose. The given 
article deals with the investigation of the peculiarities of verbalization of the concept HAIR in 
English artistic prose of the XIX-XX centuries. Main trends in the concept study in modern 
linguistics are being viewed in the article; structural, semantic, gender and quantitative 
peculiarities of the nominative units verbalizing the concept HAIR in the English speech 
are being analyzed. According to somatic classification, three lexical-semantic groups 
verbalizing concept HAIR in the English language have been singled out, namely: "head 
hair", "facial hair" and "body hair". Most nominative units are used in portrait descriptions 
of characters. Such conceptual features as beauty and protective function of hair are 
foregrounded in the analyzed texts.
Keywords: concept, verbalization, nominative unit, artistic prose.

Однією із характерних ознак сучасної філологічної науки є активний 
розвиток когнітивної лінгвістики – напряму мовознавства, у якому мова 
розглядається як засіб отримання, зберігання, обробки, переробки й вико-
ристання знань, спрямований на дослідження способів концептуалізації й 
категоризації певною мовою дійсності та досвіду [9, 213]. Серед головних 
завдань когнітивної лінгвістики відзначаються, зокрема, аналіз природи 
мовної компетенції людини, її онтогенезу; дослідження специфіки катего-
ризації та концептуалізації; опис організації внутрішнього лексикону люди-
ни відповідно до структур репрезентації знань і механізмів пам’яті; пояс-
нення когнітивної діяльності людини у процесах породження, сприйняття і 
розуміння мовлення, комунікації; дослідження пізнавальних процесів і ролі 
природних мов у їхньому здійсненні; встановлення співвідношення мовних 
структур із концептуальними; співвідношення мовних знаків та відображе-
них у них культурних реалій; виявлення та опис мовної картини світу та її 
фрагментів тощо [9, 214; 3, 70-72].
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Слід відзначити, що переважна кількість праць з когнітивної лінгвістики 
фокусуються на дослідженні мови: «у когнітивній лінгвістиці функціонуван-
ня мови розглядається як різновид когнітивної, тобто пізнавальної діяль-
ності, а когнітивні механізми та структури людської свідомості досліджують-
ся через мовні явища» [2, 24].

Мета нашого дослідження полягає в аналізові особливостей вербалі-
зації концепту HAIR на матеріалі англомовної художньої прози ХІХ-ХХ сто-
літь. 

Насамперед наведемо визначення поняття «концепт» та розглянемо 
основні підходи до його вивчення у сучасній лінгвістиці. Класичним тлума-
ченням цього терміну, на думку О.О. Селіванової, вважається визначення 
у «Короткому словнику когнітивних термінів», запропоноване О.С. Кубря-
ковою [9, 256], а саме: концепт – це «термін, що служить поясненню оди-
ниць ментальних і психічних ресурсів нашої свідомості й тієї інформаційної 
структури, що відображає знання і досвід людини; це оперативна змістовна 
одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи та мови 
мозку, всієї картини світу, відображеної у психіці людини» [8, 90].  

Розвиток когнітивної лінгвістики дав поштовх до виникнення декількох 
напрямів аналізу концептів у відповідності до методологічної орієнтації до-
слідників. Як відзначає І.С. Шевченко, спільним для всіх напрямків є ви-
знання концепту базовою одиницею свідомості, відмінності ж пов’язані, у 
першу чергу, з фокусуванням на певному типові концептів, а також з різним 
трактуванням відношень між концептом як елементом етнокультурної кар-
тини світу та лексичним значенням [7, 192-193]. На сьогодні найпоширені-
шими є наступні напрями концептуального аналізу:

1) культурологічний напрямок, в якому концепт визначається як згусток 
культури у свідомості людини; саме у вигляді концепту культура входить у 
ментальний світ людини, і, завдяки йому, людина сама входить у культуру 
та іноді впливає на неї; це основний осередок культури в ментальному світі 
людини;

2) об’єктом лінгвокультурологічного напряму є культурний концепт як 
ментальне утворення; цей підхід спрямований на комплексне вивчення 
певної мови, свідомості та культури. Концепт культури характеризується 
предметно-образною, понятійною та ціннісною складовими;

3) логіко-ейдетичний напрям співвідносить елементи структури значен-
ня та об’єднує їх у складі певної (схемної) структури при концептуальному 
аналізові та зосереджує свою увагу на базових фреймах побудови лексич-
но представлених концептів;

4) представники когнітивно-поетичного напряму аналізують образний 
простір концепту у художньому тексті, текстові концепти художньої прози;

5) семантико-когнітивний підхід полягає у дослідженні співвідношень 
семантики мови з концептосферою народу, співвідношень семантичних 
процесів з когнітивними [6, 173]. У процесі лінгвокогнітивного дослідження 
метод семантико-когнітивного аналізу передбачає перехід від змісту зна-
чень мовних знаків до змісту відповідних концептів у ході окремого етапу 
опису – когнітивної інтерпретації [там саме, 178]. Саме розгляд семантики 
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мовних одиниць, які об’єктивують концепти, дозволяє отримати доступ до 
змісту концептів як мисленнєвих одиниць. 

Вслід за представниками даного напряму визначаємо концепт як базо-
ву одиницю мисленнєвого коду людини, яка має внутрішню структуру, що 
складається із концептуальних ознак, є результатом пізнавальної діяльності 
особистості та суспільства, містить комплексну інформацію про відповідний 
предмет або явище, а також про інтерпретацію цієї інформації суспільною 
свідомістю та ставлення до цього предмета чи явища [4, 100]. Слід зазна-
чити, що концепт є інформаційною структурою, яка відображає уявлення 
людини про об’єкти не тільки духовного, а й матеріального буття, тобто кон-
цепти розрізнюються за ступенем конкретності-абстрактності [1, 26].

На думку представників даного напряму, мова є одним із основних ін-
струментів пізнання та концептуалізації навколишнього світу, а відтак й ін-
струментом опису концептів. «Шлях дослідження від мови до концепту є 
найбільш надійним, аналіз мовних засобів дозволяє найбільш простим та 
ефективним способом виявити ознаки концепту та змоделювати його» [6, 
179]. Саме тому предметом семантико-когнітивних досліджень є різні засо-
би репрезентації, тобто вираження, передачі концептів у мові. Аналіз скла-
ду того чи іншого концепту виявляється через значення мовних одиниць, 
що репрезентують даний концепт, їх словникові тлумачення та мовленнєві 
контексти [1, 31]. 

Матеріалом дослідження особливостей вербалізації концепту HAIR в 
англійському мовленні стали твори О. Уайльда, Дж. Голсуорсі, К. Менсфілд, 
О. Генрі, Е. Хемінгуея. 

За соматичною ознакою виокремлюємо три лексико-семантичні групи 
(далі – ЛСГ), які вербалізують концепт HAIR в англійській мові, а саме: ЛСГ 
“head hair”, ЛСГ “facial hair” та ЛСГ “body hair”. Розглянемо особливості пред-
ставленості конституентів зазначених груп в англомовних художніх творах 
ХІХ-ХХ століть.

Загальна кількість вибірки становить понад 500 випадків вживань но-
мінативних одиниць, що вербалізують даний концепт. Проведений аналіз 
показав, що найбільш широко представлена перша із них – ЛСГ “head hair”, 
в основному своєю заголовною номінацією hair, яка вживається у дослідже-
них творах 430 разів. 

Слід відзначити, що у переважній більшості випадків дана номінативна 
одиниця вживається у портретній характеристиці персонажів, передовсім 
жінок. 

“And then Miss Fulton, all in silver, with a silver fillet binding her pale blonde 
hair, came in smiling” (13, 34).

Волосся відіграє значну роль у зображенні зовнішності героїнь, слугує 
важливою портретною деталлю, як, наприклад, у наступному описові моло-
дих дівчат, які чекають свого першого виходу в світ: 

“There they stood, smoothing their gloves, patting their glossy hair and 
smiling among themselves” (13, 101).

Подібну функцію спостерігаємо і в описові жебрачки із оповідання                   
“A Cup of Tea” К. Менсфілд:
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“…a light, frail creature with tangled hair, dark lips, lighted eyes, lay back in 
the big chair” (13, 126).

Проте, слід відзначити майже рівну кількість жіночих і чоловічих портре-
тів у досліджених творах, тобто волосся є важливою портретною характе-
ристикою всіх персонажів, незалежно від статі, наприклад:

“Lord Henry looked at him. Yes, he was certainly wonderfully handsome, 
with his finely-curved scarlet lips, his frank blue eyes, his crisp gold hair” (14).

Одна із героїнь «Саги про Форсайтів», Джун, мала настільки яскраве та 
пишне волосся, що навіть отримала відповідне прізвисько:

“June stood in front, fending off this idle curiosity - a little bit of a thing, as 
somebody once said, “all hair and spirit,” with fearless blue eyes, a firm jaw, 
and a bright colour, whose face and body seemed too slender for her crown of 
red−gold hair” (10).

Особливу увагу автори приділяють описові кольору волосся, в якому 
часто вживаються сталі епітети, на кшталт, золотаве, бурштинове, як от, 
наприклад, в описові Ірен, персонажу того ж твору: 

“The gods had given Irene dark brown eyes and golden hair, that strange 
combination, provocative of men’s glances, which is said to be the mark of a 
weak character…….Under that rosy light her [Irene] amber - coloured hair and 
fair skin made strange contrast with her dark brown eyes “ (10).

Для того, щоб підкреслити організованість та зовнішній лоск чоловіка 
Ірен – Сомса, автор зазначає, що жодна волосинка не вибивалася із його 
зачіски:

“Skin-like immaculateness had grown over Soames, as over many London-
ers; impossible to conceive of him with a hair out of place, a tie deviating one−
eighth of an inch from the perpendicular, a collar unglossed!” (10).

Номінативна одиниця hair вжита із прикметником white слугує деталлю, 
яка вказує на похилий вік персонажу:

“He [Old Jolyon] stepped out, his bearing extremely composed; his massive 
head, with its drooping moustache and wings of white hair, very upright, under 
an excessively large top hat; his glance firm, a little angry» (10).

Таким чином, аналізовані контексти уможливлюють виділення таких 
концептуальних ознак як краса волосся та вік. 

У деяких випадках, вживання лексичної одиниці, що номінує досліджу-
ваний концепт, не обмежується роллю портретної характеристики, а напо-
внюється певним символізмом. Проілюструємо це на прикладі відомого 
оповідання Е. Хемінгуея “Cat in the Rain”. Головна героїня, молода амери-
канка, нудьгуючи у своєму готельному номері під час негоди, висловлює 
свої бажання, серед яких – відростити волосся. Наразі у неї коротка стриж-
ка – найймовірніше – боб, популярний у ті часи. 

“Don’t you think it would be a good idea if I let my hair grow out?” she asked, 
looking at her profile again…I get so tired of looking like a boy…”I want to pull my 
hair back tight and smooth and make a big knot at the back that I can feel,” she 
said. “I want to have a kitty to sit on my lap and purr when I stroke her.”…And I 
want it to be spring and I want to brush my hair out in front of a mirror and I want 
a kitty and I want some new clothes” (11).
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Як бачимо із наведених реплік персонажу, довге волосся є для неї сим-
волом жіночності. Воно стає одним із атрибутів традиційного сімейного 
щасливого життя, якого вочевидь, вона не має. 

Ще один яскравий приклад символічного значення волосся зустрічаємо 
в оповіданні О. Генрі “The Gift of the Magi”. Молоде подружжя Янгів живе до-
сить скрутно. З усіх багатств – лише сімейний золотий годинник чоловіка та 
розкішне волосся дружини:

“Now, there were two possessions of the James Dillingham Youngs in which 
they both took a mighty pride. One was Jim’s gold watch that had been his 
father’s and his grandfather’s. The other was Della’s hair. Had the Queen of 
Sheba lived in the flat across the airshaft, Della would have let her hair hang 
out of the window some day to dry just to depreciate Her Majesty’s jewels and 
gifts” (12).

Вони так сильно кохали одне одного, що пожертвували своїми найдо-
рожчими скарбами: чоловік продав годинник, аби купити дружині набір до-
рогих гребінців для волосся, яке вона, в свою чергу, відрізала і продала, аби 
купити йому золотий ланцюжок для його годинника. Як бачимо, у даному 
випадку актуалізуються такі концептуальні ознаки досліджуваного концепту 
як волосся – це скарб, яким жертвують заради кохання.

ЛСГ “facial hair” представлена, насамперед, номінаціями “beard, mous-
tache, eyebrows”, які вживаються переважно у портретних характеристиках 
чоловіків, наприклад:

“His hands began to tremble, and patches of red showed above his beard” 
(13, 130).

Що ж стосується ЛСГ “body hair”, то вона не представлена у проаналі-
зованих творах, що свідчить про неприйнятність згадування волосся на тілі 
людини в літературі кінця ХІХ – першій половині ХХ століття.

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у вивченні особливос-
тей вербалізації концепту HAIR в англомовних глянцевих журналах для чо-
ловіків та жінок.
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Мулик К.О.

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ АНГЛОМОВНОЇ
ЛЕКСИКИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СФЕРИ

У статті висвітлено основні принципи формування англомовної лексики соціально-
педагогічної сфери та обґрунтовано необхідність укладання термінологічного слов-
ника даного напрямку. Визначено актуальність проблеми формування англомовної 
лексики для фахівців. Зроблено аналіз наукових досліджень і публікацій з питання 
вивчення та систематизації термінологічної лексики та її перекладу.  
Ключові слова: аналіз, формування, принципи, словник, переклад, соціальна 
педагогіка, соціальний педагог, термінологічна лексика, англійська мова.

Мулик К.О. Принципы формирования новой англоязычной лексики социаль-
но-педагогической сферы. В статье рассмотрены основные принципы форми-
рования англоязычной лексики социально-педагогической сферы и обоснована не-
обходимость создания тематического словаря данного направления. Определена 
актуальность проблемы формирования англоязычной лексики для специалистов. 
Ключевые слова: анализ, формирование, принципы, словарь, перевод, социальная 
педагогика, социальный педагог, терминологическая лексика, английский язык.

Mulyk K.O. Principles of formation of the new English-language vocabulary of the 
social and educational sphere. The article deals with the questions about the study and 
systematization of terminology vocabulary of socio-pedagogical orientation. The features 
of the professional vocabulary of social teacher are described. The conclusion regarding 
the specifics of English terminological word-combinations of socially-pedagogical branch 
is made. 
This article presents the basic principles of making English-Ukrainian dictionary of social 
and educational sphere and the necessity of its publication. It is defined the urgency of the 
dictionary for the specialists in this direction. The analysis of research and publications on 
the subject of study and systematization of terminological vocabulary and their translation 
is observed. Attention is given to the fundamental problem of the dictionary – capture and 
translation of the definition of social and educational terms, corresponding to the world 
standards. The structure of the dictionary is analyzed.
Analysis terminology of socio-pedagogical orientation and development of vocabulary 
is fairly urgent problem from a practical point of view. After all, social pedagogue is 
a professional in a particular field increasingly seeking to take up work with foreigners 
to exchange professional experience. Therefore, specific professional vocabulary of 
professionals of this area is a great interest for linguistics.
Key words: analysis, forming, principles, English-Ukrainian dictionary, translation, social 
pedagogics, social teacher, terminological lexis, English.

Науково-технічний прогрес свідчить про безперервний розвиток у соці-
альному, економічному, науковому, культурному плані. В умовах зростання 
інтеграції світової спільноти та включення нашої країни у світову фінансо-
во-кредитну систему англійська мова стала засобом спілкування фахівців 
із зарубіжними колегами в ситуаціях суспільно-економічної діяльності, що 
передбачає практичне володіння мовою, тобто вміння брати участь в усно-
му та писемному спілкуванні. 

Нині активно розвивається міжнародна співпраця, відбувається посту-
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пове взаємопроникнення культур через обмін інформацією в різних сферах 
людської діяльності. Англійська мова – це універсальна мова комунікацій. 
Англійська мова фактично стає другою мовою людства. Фахівці соціально-
педагогічної галузі часто бувають в іноземних країнах, де необхідні знання 
англійської. Вільне володіння іноземною мовою, разом з професійними на-
вичками, дозволить фахівцю отримати гідну роботу і побудувати успішну 
кар’єру, співпрацюючи з закордонними фахівцями. Отже, володіння уміння-
ми іншомовного мовлення є частиною професійної компетенції соціальних 
педагогів.

Спеціалізовані тексти соціально-педагогічної спрямованості англій-
ською мовою і, відповідно, їх переклад, повною мірою відображають масш-
таб зростання науково-технічного прогресу. В умовах надзвичайно швид-
кого розвитку науки і техніки зростає роль і значення міжнародних профе-
сійних зв’язків, ділового спілкування англійською мовою. Ми спостерігаємо 
постійно зростаючий інтерес до перекладу вузькоспеціалізованої професій-
ної літератури, а це, в свою чергу, свідчить про те, що необхідно розвивати 
спеціалізовані галузі наукового знання і людської діяльності у вузьких про-
фесійних сферах.

Центральною проблемою сучасного термінознавства залишається упо-
рядкування термінологій різних галузей знань із постійною увагою до точних 
визначень наукових понять та зв’язків між ними, що має знаходити відтво-
рення у відповідних термінопозначеннях. Основним завданням сучасного 
термінознавства є практичний аспект – систематизація, упорядкування та 
стандартизація наявної наукової термінології шляхом створення галузевих 
словників, підручників, посібників, довідників тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що проблемою пере-
кладу термінів присвячено праці І.В. Корунця, В. І. Карабана, Т. Р. Кияка,             
А. С. Д’якова, З. Б. Куделько та інших вчених. До питання про вивчення 
та систематизацію термінологічної лексики зверталися такі дослідники як             
Г.М. Александрова, A.C. Герд, М.В. Марчук, В.П. Даниленко та інші. Так, 
наприклад, О.М. Галкіна-Федорук, О.С. Ахманова, А.В. Суперанська та ін.

В останнє десятиріччя англомовне термінознавство представлено 
численними працями із різних галузей суспільної діяльності: кібернетики,  
економіки, медицини, лінгвістики, тощо. Водночас англомовна лексика со-
ціально-педагогічної галузі майже не досліджувалася у вітчизняному термі-
нознавстві. 

Зростаюча роль міжнародного професійного співробітництва, академіч-
на мобільність фахівців, професійне спілкування через інтернет вимагає 
професійно-лінгвістичного розвитку соціального педагога. Тому проблема 
укладання словника для фахівців даного напрямку, уніфікація і стандарти-
зація англомовної лексики є особливо актуальною.

Метою дослідження є визначення принципів формування англомовної 
лексики та укладання англо-українського словника соціально-педагогічної 
сфери.

У зв’язку з постійним розвитком міжнародних відносин, організацією ді-
лових поїздок, обміну фахівцями, а також участь у різних змаганнях, зборах, 
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олімпіадах, наша країна потребує фахівців, що мають якісні знання не лише 
у своїй професійній сфері, але і володіють достатніми знаннями англійської 
мови, які здатні гідно представити Україну за кордоном. Отже, володіння 
уміннями іншомовного мовлення є частиною професійної компетенції со-
ціального педагога.

Нове життя вимагає нових слів і тим самим зумовлює мінливість слов-
никового складу будь-якої мови. Нові реалії вносять свої найменування, які 
в свою чергу отримали назву неологізми.

Неологізм – слово, а також його окреме значення, вислів, які з’явилися 
в мові на даному етапі її розвитку і новизна яких усвідомлюється мовцями 
(загальномовні неологізми) або були вжиті тільки в якомусь акті мовлен-
ня, тексті чи мові певного автора (стилістичні, або індивідуально-авторські 
неологізми).

Проблему неології досліджували такі вчені, як І. Андрусяк, К. Ковтун, 
Р. Берчфильд та ін. Вивчення проблеми зростання лексичного складу 
представляє можливим визначити тенденції, закономірності в розвитку тієї 
чи іншої мови, еволюцію її системи в цілому.

Основними способами формування нової соціально-педагогіч-
ної лексики англійської мови є: афіксація, абревіація, словоскладання, 
внутрішньомовні та міжмовні запозичення.

Аналіз термінолексики соціально-педагогічної спрямованості та роз-
робка словника є досить актуальною проблемою з практичної точки зору. 
Адже соціальний педагог – професіонал в конкретній галузі – все більше 
й більше прагне долучатися до роботи з іноземцями з метою обміну про-
фесійного досвіду. Отже, професійна специфічна лексика фахівців цього 
напряму становить великий інтерес для лінгвістики.

У сучасному мовознавстві існують різні погляди щодо визначення спеці-
альної професійної лексики. Термінологія (від латинського terminus – рубіж, 
межа) – сукупність термінів, що обслуговують певну сферу знань, пов’язаних 
із системою понять: мистецтво, техніка, виробництво тощо. Це особливий 
пласт лексики, який піддається свідомому регулюванню та упорядкуванню.

Термін (від латинського terminus – рубіж, межа) – слово або  словоспо-
лучення, що позначає поняття певної галузі науки, техніки тощо. Основними 
ознаками терміна є: системність, наявність дефініції, тенденція до одно-
значності в межах свого термінологічного поля, тобто термінології певної 
галузі; стилістична нейтральність; точність семантики, висока інформатив-
ність [1].

Основне завдання перекладацького словника соціально-педагогічної 
спрямованості – зафіксувати та перекласти дефініції суспільно-педагогіч-
них термінів, які б відповідали світовим стандартам, задля чого важливо 
правильно відтворити англомовні терміни українською мовою.

Професійна лексика властива певній професійній групі; це лексика, яка 
використовується в мовленні людей, об’єднаних спільною професією, для 
неформального спілкування. На наш погляд, саме неофіційність, розмов-
ний характер, експресивність є основними семантичними маркерами про-
фесійних слів соціально-педагогічного напрямку [2]. 
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Принципи, за якими укладають словники, є дуже різноманітними і спи-
раються на певну основу, яка визначає цілеспрямування словника, його 
функціональне призначення [3]. 

Матеріалом нашого дослідження є формування англомовної лекси-
ки  та створення термінологічного словника соціально-педагогічної сфери 
шляхом опрацювання двомовних тлумачних, енциклопедичних, спеціалі-
зованих словників, статей, наукових досліджень, тематичних підручників і 
текстів навчального посібника «English for social teachers» (Мартинова Р.Ю., 
Алексєєва О.Б., Мулик К.О.). Даний навчальний посібник становить собою 
інтегрований курс навчання професійної діяльності майбутніх соціальних пе-
дагогів засобами англійської мови. Матеріал, який викладено відповідає за-
програмованій тематиці курсу «Соціальна педагогіка» (автор проф. І. М. Бог-
данова). Англомовна лінгводидактична версія даного курсу заснована на 
засадах інтегрованого процесу навчання, в якому синтезовані цілі, зміст, ме-
тоди і засоби навчання професійної та англомовної мовленнєвої діяльності. 

За структурною характеристикою переважна більшість лексичних оди-
ниць соціально-педагогічної тематики є похідними. Вони включають  тер-
міни, створені за допомогою різних способів словотворення (суфіксація, 
префіксація) (близько 70%) та складні терміни (терміни-словосполучення) 
(близько 30 %). Усі терміни за своєю будовою поділяються на:

- прості (складаються з одного слова): society - суспільство;
- складні (складаються з двох слів): holistic education – загальна освіта.
В англійській соціально-педагогічній термінології існує ряд термінів, які 

складаються з декількох компонентів. Наприклад:
hierarchy of needs – ієрархія потреб
social work – соціальна робота;
applied sciences – прикладні науки.
Найважливішою ознакою складних термінів соціально-педагогіч-

ної спрямованості є їхня відтворюваність у професійній сфері, вживання 
для вираження конкретного спеціального поняття. За межами конкретної 
термінологічної системи таке словосполучення не буде стійким і не сприйма-
тиметься як зв’язана мовна одиниця. Отже, за кожним складеним терміном  
стоїть стійка, стандартно відтворювана структура складного професійного 
поняття. Термінологія для терміна є тим полем, яке дає йому точність і 
однозначність, і за межами якого слово втрачає ознаки терміна.

Перекладні словники належать до найпоширенішого типу, репрезен-
тують склад термінів відповідної галузі, впливають на мовну компетенцію 
фахівців, зумовлюють оновлення галузевих термінологій, а також роблять 
доступними наукові джерела інформації, сприяючи порозумінню між носіям 
різних мов та поглибленому вивченню використаних у словнику мов. Пе-
реклад будь-якого тексту був би неможливий без перекладного словника. 
Словники виконують функцію знаряддя, інструменту, користуючись яким 
перекладач здійснює переклад текстів однієї мови на іншу.

Найважливішими завданнями для перекладних словників лексикогра-
фи визначають такі: створення реєстру, що полягає в доборі термінів; наве-
дення рівнозначних слів-відповідників у мові перекладу, спроможних якнай-
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точніше передати семантику реєстрового слова; забезпечення ідентичного 
визначення однакових категорій понять та термінів на їх позначення.

Принцип урахування основних понять соціально-педагогічної галузі по-
сідав чільне місце під час підготовки словника, оскільки соціальна педаго-
гіка як об’єкт дослідження є міждисциплінарною галуззю й охоплює чималу 
кількість підгалузей, наприклад: психологію, педагогіку, філософію тощо. 
Терміни, які представлені у запропонованому словнику, забезпечують ко-
ристувача комплексом сучасних знань у галузі соціальної педагогіки. 

Роботу над словником виконано в такій послідовності: визначення ба-
зових термінів у процесі опрацювання вітчизняної та зарубіжної наукової лі-
тератури – монографій, посібників, статей, матеріалів конференцій соціаль-
но-педагогічної спрямованості; укладання реєстру термінів і термінів-сло-
восполучень; їх переклад українською мовою. Основний принцип укладан-
ня словника – алфавітний. Принцип урахування ступеня функціональності 
термінів було взято до уваги. Основним матеріалом нашого дослідження 
стала вибірка термінологічних одиниць, складена шляхом опрацювання 
тлумачних, енциклопедичних, спеціалізованих словників і текстів навчаль-
ного посібника «English for social teachers» (Мартинова Р.Ю., Алексєєва 
О.Б., Мулик К.О.). Даний навчальний посібник становить собою інтегро-
ваний курс навчання професійної діяльності майбутніх соціальних педа-
гогів засобами англійської мови і включає такі основні теми соціально-пе-
дагогічної сфери: The essence of Social Pedagogics, Historical Development 
of Social Pedagogics, Qualifying characteristics of Social Pedagogue, Social  
work in  Ukraine,  Abraham Maslow, Lev Vygotsky, Family as a major factor of 
socialization, Deviant behaviour as a form of social disadaptation. Матеріал, 
який викладено, відповідає запрограмованій тематиці курсу «Соціальна пе-
дагогіка» (автор проф. І. М. Богданова). Англомовна лінгводидактична версія 
даного курсу заснована на засадах інтегрованого процесу навчання, в якому 
синтезовані цілі, зміст, методи і засоби навчання професійної та англомовної 
мовленнєвої діяльності [4]. 

Розроблений нами словник проектувався для професійно лінгвістич-
ного розвитку майбутнього соціального педагога та навчання англійської 
мови. Даний словник планувався нами як вузькоспеціалізований. Він при-
значений для майбутнього соціального педагога, який поглиблено вивчає 
англійську мову, а також спеціалістів визначеної галузі.

При створенні словника ми звертали особливу увагу на тематичну 
орієнтацію. Словник включає в себе виключно сучасний пласт спеціаль-
ної лексики. Передбачається також, що користувачі даного словника вже 
знайомі з загальною лексикою  англійської мови і загальною термінологією 
даної сфери, тому в даний словник включені в основному ключові, вузько-
спеціальні терміни. 

До словника увійшли терміни: прості (складаються з одного слова): 
society - суспільство; складні (складаються з двох слів): holistic education 
– загальна освіта. Для термінології соціально-педагогічної спрямованості 
є характерним використання ряду суфіксів та префіксів: 1) суфікси: -tion 
(generation, violation ); -or (editor, mentor); -ment (punishment, judgement); -er 
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(teacher); -ence (reference, consequence), 2) префікси: dis- (disabled); up- 
(upbringing); re- (recognition); ir- (irrespective). in (inherently). В англійській со-
ціально-педагогічній термінології існує ряд термінів, які складаються з де-
кількох компонентів. Наприклад: hierarchy of needs – ієрархія потреб; social 
work – соціальна робота; applied sciences – прикладні науки.

Зіставлення структурної організації термінологічних словосполучень 
в англомовній соціально-педагогічній термінології дозволило виокремити 
наступні найбільш продуктивні моделі: Adj+N: social discipline - соціальна 
дисципліна, social work - соціальна робота. N+N: education department - 
відділ освіти, home task - домашнє завдання. Adj+N+N: primary education 
department - відділ початкової освіти, New Education Movement - Новий на-
прям в освіті. N+N+N: society life contribution - внесок в соціальне життя. 

У процесі укладання англо-українського словника ми враховували: 
принцип урахування основних понять соціально-педагогічної галузі; прин-
цип урахування ступеня функціональності термінів; дотримувалися принци-
пу естетичних вимог до оформлення словника і його складників; звертали 
увагу на тематичну орієнтацію. 

У сучасному світі термінологія відіграє важливу роль у професійній ко-
мунікації соціально-педагогічної спрямованості, оскільки є джерелом одер-
жання й передачі наукової інформації, а також інструментом опанування 
спеціальністю. Термінологія є частиною наукового апарату, яка дає мож-
ливість пізнати закономірності дослідницького процесу, визначити канали 
взаємодії з іншими елементами визначеної галузі науки.

У процесі дослідження встановлено, що більшість термінів даної галузі 
за структурною класифікацією є похідними, простими та створені за допомо-
гою різних способів словотворення (суфіксація, префіксація). Словник орі-
єнтований на студентів, аспірантів, викладачів, фахівців-практиків, наукових 
співробітників, працівників соціально-педагогічної галузі. Сподіваємося, що 
пропонований словник буде корисний перекладачам англомовної наукової 
літератури. Перспективою подальшого дослідження бачимо у проведенні 
перекладацького аналізу соціально-педагогічних текстів. 
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УДК 811.811
Новаковська О. М.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ 
BLOOD В ЙОГО НАУКОВІЙ ВЕРСІЇ

Стаття присвячена дослідженню лексико-семантичного поля як вияву мовної пара-
дигматики. В статті розглянуто зв’язки, які існують між елементами англомовно-
го лексико-семантичного поля«blood», а саме гіперо-гіпонімія, синонімія, меронімія. 
Ключові слова: гіперонім, гіпонім, синонімія, меронімія.

Новаковская О.Н. Исследование  лексико-семантического поля blood в его на-
учной версии. Статья посвящена исследованию лексико-семантического поля 
как проявления языковой парадигматики. В статье рассмотрены связи, которые 
существуют между элементами англоязычного лексико-семантического поля 
«blood», а именно гиперо-гипонимия, синонимия, меронимия.
Ключевые слова: гипероним, гипоним, синонимия, меронимия. 

Novakovskaya O.N. Investigation of the lexical semantic field blood in its scientific 
version. The article aims at the investigation of the lexical semantic field as a paradigmatic 
formation in the language. The research is being carried out on the basisof English medical 
terminology that serves the material of the investigation (150 lexical units) and represents 
the fragment of English scientific view of world. In the article such important notions of 
modern linguistics as lexical semantic filed and scientific view of world are analyzed, 
including relations that coexist within the elements of the English lexical semantic field 
«blood» in its scientific version, such as hyponymy, synonymy and meronymy.
The article touches upon such significant problems of modern linguistics as the phenomenon 
of existing synonymy in terminology from the point of view of standardization, hyponymy 
as an inclusion relation that represents verbalized knowledge in the language as a result 
of categorization of reality and meronymy as the part-of relation which in our research 
represents the chemical composition of blood. 
Key words: hypernym, hyponym, synonymy, meronymy.

У лінгвістиці розуміння системних відносин між мовними елементами 
було покладено в основу опису мови на початку XX століття швейцарсь-
ким ученим Ф. де Соссюром і професором Казанського університету                                           
І. А. Бодуеном де Куртене [Про це див.:15, 5]. Проте наявність певної ор-
ганізації мовних одиниць згадувалась у лінгвістичних розвідках і раніше. 
Власне виникнення поняття «семантичне поле» пов’язано з відродженням 
в 20-30-х роках XX століття вчення Гумбольдта (1836) про «внутрішню фор-
му мови» [Про це див.: 20, 20]. Сам термін «поле» було запозичено із фізики 
і через психологію, біологію й соціологію введено до мовознавчих студій, 
зокрема, до семасіології, німецькими лінгвістами Г. Іпсеном (1924 р.) та 
Й. Триром (1931 р.) [17, 638]. Попри довгий шлях становлення структу-
ралізму як підходу до вивчення мовних явищ, у лінгвістиці й досі є неви-
рішені або спірні питання стосовно поняття лексико-семантичне поле 
(далі ЛСП), що посилює актуальність даного дослідження. 

Нашою метою є аналіз лексико-семантичного поля  blood як парадигма-
тичного структурного утворення в його науковій версії, зокрема виявлення 
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таких мовних відношень як меронімія, гіперо-гіпонімія, синонімія. 
Сьогодні в лінгвістиці лексико-семантичне поле розуміють як «сукупність 

парадигматично пов’язаних лексичних одиниць (далі ЛО), які об’єднані 
спільністю змісту (іноді й спільністю формальних показників) та відобража-
ють поняттєву, предметну й функціональну подібність позначуваних явищ» 
[8, 211]. Для ЛСП постулюється наявність спільної інтегральної ознаки, яка 
слугує принципом об’єднання елементів поля та відома в лінгвістиці під різ-
ними назвами: архілексема [2], ідентифікатор ЛСП [14], архісема та родова 
сема [15], класема [1],маркер [4], групова диференційна ознака [16]  ядерна 
сема [3; 23], спільна семантична ознака [17]. Такою визначаємо лексему 
blood, навколо якої консолідується решта елементів досліджуваного поля.

В даному дослідженні ми розглядаємо ЛСП як вербалізований фраг-
мент наукової картини світу (далі КС), під якою розуміємо «систему знань, 
що синтезує теоретичний доробок різних наук зі знаннями світоглядного ха-
рактеру як результатом цілісного узагальнення пізнавального досвіду люд-
ства» [17, 491]. Наукова КС ґрунтується зазвичай на якійсь окремій галузі 
знань, у даному випадку фрагмент наукової КС, що лежить в основі нашого 
дослідження, базується на медичних знаннях про кров (blood).

У рамках наукової картини світу кров, згідно свідченням лексикографіч-
них джерел, сприймається як рідина червоного кольору, що циркулює в кро-
воносних судинах тварин  (хребетні та деякі безхребетні) та постачає необ-
хідні речовини, такі як кисень до клітин і транспортує метаболічні відходи 
від них [26-33]. Таким чином в науковому медичномуконтексті розуміється 
поняття blood, що є архілексемою (термін Н.В. Ярцевої) для досліджувано-
го ЛСП, навколо якої консолідуються елементи поля. 

Як парадигматичне мовне утворення ЛСП blood основним принципом 
організації його елементів має меронімію, гіперо-гіпонімію та синонімію.

Так, ЛО, що позначають речовини, які визначають склад крові, об’єднані 
меронімічним типом зв’язків, що є різновидом парадигматичних відношень 
мовних одиниць, які представляють ціле та його частини, що в лінгвісти-
ці відомі як холонім і партонім [17, 385]. Меронімію часто визначають як 
«партитивний зв’язок» або використовується термін «партонімія», запропо-
нований М. В. Нікітіним (від англ. «part» – частина) [13]. О. В. Материнська 
вказує на те, що меронімічні відношення є одним з інтегрувальних типів 
семантичних відношень, що забезпечує системність та ієрархічну впоряд-
кованість лексичної системи мови попри всю різноманітність семантичних 
зв’язків у ній [11, 287].

Для англомовного ЛСП blood такий вияв парадигматики в рамках на-
укової картини світу є частотним явищем, адже з часів опублікування                            
Р. Вірховим роботи «Cellular pathologie» у 1858 р. медицина орієнтується 
на молекулярний склад людського організму, а не на гуморальну теорію яка 
проіснувала без масштабних змін близько двох тисяч років. Р. Вірхов впер-
ше вказав на те, що будь-яка патологія в організмі є патологією клітини, 
тим самим започаткувавши клітинну теорію будови будь-якого організму, 
що стала основою значного прориву в медичній науці. Отже, blood як і будь 
яка інша фізіологічна рідина має молекулярну будову. 
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Дефініції, що їх приводять англомовні лексикографічні джерела, вка-
зують на двокомпонентний склад крові, а саме: плазму (plasma), що пред-
ставляє собою рідинну частину складу крові [fluid part of blood],та формені 
елементи, серед яких виділяють три типи: еритроцити (erythrocyte,red blood 
cell), лейкоцити (leucocyte, white blood cell), тромбоцити (platelet).Плазма 
людського організму складається з води (water), білків (proteins), ліпідів 
(lipids), глюкози (glucose), сечовини (urea), деяких неорганічних речовин 
таких як: натрій (sodium), калій (potassium), кальцій  (calcium), магній (mag-
nesium), фосфат (phosphate). Всі вищезазначені ЛО таким чином є партоні-
мами до холонімаplasma. ЛО serum, або blood serum [the blood plasma not 
including the fibrinogens] також є партонімом до лексеми plasma. В сою чергу 
ЛО erythrocyte виступає холонімом до hemoglobine [substance in red blood 
cells which conveys oxygen from the lungs to body tissues] та stroma [the con-
nective, functionally supportive framework of a biological cell]. 

Важливими компонентами тромбоцитів є α-гранули (α-granules), фібри-
ноген (fibrinogen), фактор V (factor V), які відіграють важливу роль у процесі 
коагуляції. Відповідні ЛО в парадигматичному відношенні представлені як 
партоніми. Як бачимо, меронімія є важливою для структурної організації 
конституентів ЛСП blood в його науковій версії. Пояснюємо це явище сучас-
ним розумінням людського організму як молекулярно-генетичного, клітин-
ного утворення. 

Іншим важливим типом відношень для ЛСП blood в його науковій версії 
є гіперо-гіпонімія. Дж. Лайонз визначає її як одне з найбільш фундамен-
тальних парадигматичних смислових відношень, за допомогою якого струк-
турований увесь словниковий склад мови [9, 47]. Під гіпонімією  (від грец. 
hypo – під, вниз та onyma – ім’я) в сучасному мовознавстві розуміють одне 
з основних парадигматичних відношень у семантичному полі – ієрархічна 
організація його елементів, що базується на родо-видових відношеннях. Гі-
понімія як родо-видове відношення представлена як включення семантич-
но однорідних одиниць в відповідний клас найменувань [2, 104]. Гіпонімія 
як один із важливіших проявів парадигматики основана на відношенні несу-
місності – властивості семантично однорідних мовних одиниць, що співвідно-
сяться з поняттями, обсяги яких не перетинаються [там само]. І. М. Кобозева 
зазначає, що кореляція несумісності тісно взаємопов’язаназ гіпонімічною ко-
реляцією, оскільки це відношення,  яке пов’язує  між собою когіпоніми, тобто 
гіпоніми одного рівня [6, 103].

Так,  когіпонімами до гіпероніма blood cell є наступні лексичні одиниці: 
erythrocyte, leucocyte та platelet. Поширеною є гіпонімія для ЛО leucocyte, 
оскільки лейкоцити поділяються на гранулоцити, тобто зернисті лейкоци-
ти (granulocytes): neutrophils, eosinophils, basophils; та  незернисті лейкоци-
ти (nongranular leukocytes): monocytes, lymphocytes. Дані ЛО є гіпонімами               
одного рівня. 

Протеїни, що містяться в плазмі також об’єднані даним типом зв’язку, 
оскільки є видовими поняттями до родового – плазма.Такими є наступні ЛО: 
serumal bumins, globulins, fibrinogen, regulatory proteins та clotting factors. ЛО 
регуляторні білки (regulatory proteins) у свою чергу слугує гіперонімом до  
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його видових понять: enzymes, proenzymes, hormones. ЛО фактор згортан-
ня (clotting factors) також має свої різновиди, тобто видові поняття: fibrino-
gen, prothrombin, tissue factor or tissue thromboplastin, calcium, proaccelerin, 
labile factor, Factor V, stable factor or proconvertin, antihemophilic factor A, an-
tihemophilic factor B, Stuart-Prower factor, plasma thromboplastin antecedent, 
hageman factor, fibrin-stabilizing factor, von Willebrand factor, Fletcher factor, 
high-molecular-weight kininogen, fibronectin, antithrombin III, heparin cofactor 
II, protein C таін.Так само пов’язані в ЛСП blood номінації ліпідів, що скла-
дають плазму:phospholipids, triglycerides, cholesterol,  chylomicrons.

Важливою є гіперо-гіпонімія і в наступних ЛО: bright-red blood, black 
blood, dark-red blood, dark blood, які виникли на основі  семи кольоропоз-
начення red (червоний). Дефініційна ознака  кольору у даному випадку не 
лише інформує про забарвлення крові, а й експлікує місце її циркуляції 
(в артерії чи в вені). Артеріальна кров має яскраво-червоне забарвлення. 
На основі кваліфікативної ознаки кольору, маркованої як  bright-red,можна 
стверджувати про те, що bright-red blood – це артеріальна кров. Венозна 
кров має темно-червоне забарвлення. У словосполученнях black blood, 
dark-red blood, dark blood дефініційні ознаки кольору black, dark-red, dark 
інформують про належність даного типу крові до венозної. Усі ці ЛО arte-
rial/venous/black/dark-red/dark/bright-red blood є гіпонімами семеми blood, 
диференціальною семою для котрих є  головне не колір, а місце циркуляції 
(артерії чи вени). 

Важливим для  даного дослідження є також гіперо-гіпонімічні зв’язки, у 
яких перебуває семема кров (blood), а саме виступаючи гіпонімом для се-
мем з більш широкою семантикою. Гіперонімамидо семеми кров є наступні 
ЛО: liquid body substance, bodily fluid, body fluid, humour (humor). Дані ЛО 
у сучасному медичному розумінні означають  будь-яку фізіологічну рідину 
тіла [the liquid parts of the body], включаючи кров, що має у своїй семантич-
ній структурі сему рідина, що маркується дефініційними ознаками  liquid або 
fluid.

Таке розгалужене  явище гіперо-гіпонімії ми пояснюємо тим, що  в про-
цесі пізнання людиною світу, відбуваються певні ментальні процеси,  спря-
мовані на краще усвідомлення світу. Одним із таких процесів є  категори-
зація.Термін «категоризація» вслід за О. О. Селівановою розуміємо як «ме-
ханізм  виведення  у  структурах  мислення,  який  передбачає  об’єднання  
предметів  і  явищ  у  відповідні  класи  як  рубрики досвіду,  сформовані  
шляхом  пізнавальної  діяльності  людини» [17, 377]. В рамках наукової 
картини світу, що представлена як синтез об’єктивного знання  певної галузі 
науки, процес категоризації є невід’ємним, адже представлений як базовий 
когнітивний процес, важливий для зберігання, обробки, використання знань 
та власне розуміння світу.  

Так, С. В. Кезина вказує на те, що гіперо-гіпонімічні, тобто класифіка-
ційні зв’язки віддзеркалюють процес диференціації реального світу та його 
складових в процесі його пізнання людиною [5, 30]. О. Є. Котцова в свою 
чергу стверджує, що гіпонімічні зв’язки слів відбивають у мові процеси ка-
тегоризації знань на основі родо-видових відношень понять та є одним з 
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найважливіший способів парадигматичної організації лексики [7, 18]. 
Отже, гіперо-гіпонімічний зв’язок конституентів досліджуваного поля є 

віддзеркаленням процесу категоризації  знань про явище blood в рамках 
медичної науки. 

Типовим видом відношень для даного ЛСП також є синонімія, яку ми 
за О. О. Селіванова розуміємо як «вияв мовної парадигматики й асиме-
тричного дуалізму мовного знака, наявність однакового чи близького змісту 
в кількох знаків одного статусу (рівневого, частиномовного тощо)» [17, 
649]. Явище синонімії цікавило багатьох лінгвістів, зокрема Ш. Баллі,                            
І. М. Кобозеву, Р. О. Будагова, Б. Н. Головіна, В. А. Звегінцева, О. О. Се-
ліванову, Ю. Д. Апресяна, А. П. Коваля, М. П. Кочергана, Г. А. Уфімце-
ву, Д. М. Шмельова, Л. М. Васильєва. Проте явище абсолютної синонімії 
в термінологічній системі мови, хоча і є поширеним, на сьогодні й досі 
трактується неоднозначно та є маловивченим. Зокрема Т. В. Михайлова 
стверджує: «Майже всі вітчизняні й зарубіжні мовознавці сьогодні  визна-
ють  природність  і  неминучість  синонімічних  відношень  між  термінами 
як вияв загальномовних процесів, проте залишаються дискусійними деякі 
проблеми: з’ясування меж термінологічної синонімії, визначення критеріїв 
синонімічності в термінології, роль термінів-синонімів, особливості фіксації 
синонімічних термінів у словниках» [12,53].

Термінологічна синонімія традиційно вважається явищем небажаним, 
оскільки в один із термінів постійно вкладається поняття більш вузьке, ніж в 
інший, або більш широке, та зрештою, зовсім інше [10, 89]. Проте деякі лінг-
вісти (О. С. Ахманова, В. П. Даниленко) називають його позитивним, оскільки 
такі ЛО по-різному розкривають зміст поняття [19, 67].   

В результаті нашого аналізу було виявлено, що в англомовній медичній 
термінології  синонімія є частим і розгалуженим явищем. Н. Л. Цимбал ви-
значає такі причини виникнення синонімів: по стійний розвиток науки, що 
супроводжується появою нових понять та ба жанням дати кожному поняттю 
найточнішу номінацію; неуніфікованість термінології; наявність застарілих 
назв, які функціонують нарівні із новими; взаємодія літературної мови і діа-
лектного мовлення; відродження вдалих термінів, які з певних причин до-
вгий час не використовувалися; паралельне вживання автохтонного та за-
позиченого термінів; необхідність мовної еко номії, що породжує синонімію 
різних структурних рівнів; різною номінацією того самого поняття різними 
науковими школами чи вченими в різних мовах; існування повного і корот-
кого варіантів термінів [22, 47].

У рамках англомовного ЛСП blood типовими є синонімічні зв’язки ЛО, 
що представлені як: 

1. автохтонний та запозичений термін;
2. запозичені синоніми з однієї чи різних мов;
3. абревіатура та повний варіант терміна;
4. епонім та термін;
5. повний і короткий варіанти термінів.
1) Синоніми першої групи часто представлені як результат греко-латин-

ського запозичення. Значний прорив в медичній науці стався в XIX ст. Саме 
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тоді й почалася розвиватися медична терміносистема англійської мови. 
Тому багато понять представлено співіснуванням автохтонного та запози-
ченого терміна, останній часто представлений грецьким або латинським ек-
вівалентом, окрім дублетів трапляються й триплети, наприклад: blood cell 
(англ.) – corpuscle (лат.) – hematocyte (гр.); red blood cell (англ.) – erythrocyte 
(гр.); white blood cell (англ.) – leucocyte (гр.); platelet (англ.) – thrombocyte 
(гр.); undulant fever (лат+англ) – brucellosis (нов. лат.); peripheral blood stem 
cell harvest (англ.) – apheresis (гр.); fear of blood (англ.) – haemophobia (гр.); 
low blood pressure (англ.)  – hypotension (лат.+гр.); high blood pressure (англ.) 
– hypertension (лат.+гр.); high blood sugar (англ.) – hyperglycemia (лат.+гр.); 
low blood sugar (англ.) – hypoglycemia (лат.+гр.); urine blood (англ. + лат.)   –
hematuria (лат.+гр.); blood poisoning (англ.)  –  septicemia (лат.+гр.); blood in 
semen (англ.)  – hematospermia (лат.+гр.); blood clot (англ.) – thrombus (гр.); 
coughing up blood (англ.) – hemoptysis (гр.); та ін.

2) Серед синонімічних термінів також є ті, що ввійшли в англійську мову 
вже як іншомовні синоніми однієї чи різних мов, серед них такі: bacillemia(лат.) 
– bacteremia (лат.); neutrophil (лат.+гр.) – granulocyte (лат.+гр.); argent affino-
ma (нов. лат.) – carcinoid tumor (лат.+гр.); та ін.

3) Абревіатури в рамках медичної терміносистеми слугують економ-
ним  способом передачі інформації без зміни семантичного об’єму по-
няття. Для  даного ЛСП такі синоніми також є типовими: Bietti’s crystalline 
dystrophy (BCD), Rocky Mountain spotted fever (RMSF), deep vein 
thrombosis (DVT),  polymorphonuclear leukocytes (PMN, PML,PMNL), periph-
eral blood stem cell transplantation (PBSCT),  erythrocyte sedimentation rate 
(ESR), transient ischemic attack (TIA), serum glutamic pyruvic transami-
nase (SGPT), Waldenström’s macroglobulinemia (WM), polycythaemiavera 
(PV, PCV), May Hegglin anomaly (MHA), hemophagocytic lympho histiocyto-
sis (HLH), granulo cytecolony-stimulating factor (G-CSF) та ін.

4) Епонімив медичній терміносистемі представлені включенням в тер-
мін антропоніма, а іноді й двох, що можливо в результаті дослідження од-
ного явища двома науковцями окремо один від одного: Histiocyticnec ro-
tizing lymphadenitis – Kikuchi-Fujimoto disease; polyostoticfibrous dysplasia 
– McCune-Albright syndrome; Melioidosis– Whitmore’s disease; Hemophilia B 
– Christmas disease; та ін. Топоніми також можуть включатися до структу-
ри термінів-синонімів: Philippine hemorrhagic fever - Thai hemorrhagic fever 
- Singapore hemorrhagic fever; та ін.

5) Часто синонімія можлива за рахунок використання повного та корот-
кого варіантів термінів: basophil–basophilic leukocyte; neutrophil – neutrophil 
granulocyte; та ін.

Отже, термінологічна синоніміяпредставляє собою складне та неодно-
рідне явище, яке неможливо охарактеризуватиоднозначно.З одного боку, 
синонімію в терміносистемі можна розглядати як явище нейтральне, оскіль-
ки іноді синонімами називають ЛО, які представляють собою етимологічні 
дублети та не вирізняються за семантичним об’ємом поняття, яке пред-
ставляють. З іншого, термінологічна синонімія може вважатися негативним 
явищем з погляду стандартизації. 
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Результати нашого дослідження вказують на те, що для лексико-семан-
тичного поля blood в його науковій версії частотним проявом мовної па-
радигматики є меронімія,гіперо-гіпонімія та синонімія. Меронімічним типом 
зв’язку об’єднані ЛО, що позначають склад крові. Гіперо-гіпонімія як родо-
видові відношення лексичної системи відбиває в мові результат категори-
зації навколишнього світу в процесі його пізнання людиною. В даному до-
слідженні гіперо-гіпонімія представлена як віддзеркалення процесу катего-
ризації  знань про явище blood в рамках медичної науки. Синонімія також 
є досить розгалуженим явищем, проте не завжди вважається позитивним, 
оскільки власне суперечить  змісту поняття «термін», для якого постуляєть-
ся однозначність та точність, а отже відсутність синонімів. 
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УДК 811.111’371
Олейник А.А.

ИМПЛИЦИТНЫЕ И ЭКСПЛИЦИТНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ 
СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ НЕПОНИМАНИЯ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИАЛОГЕ

Статья посвящена рассмотрению коммуникативных ситуаций непонимания в ху-
дожественном диалоге. Предлагается собственная классификация, в основе ко-
торой лежит распределение всех речевых актов непонимания на эксплицитные и 
имплицитные.
Ключевые слова: непонимание, речевой акт, уточнение, удивление, раздражение, 
сомнение, угроза.

Олійник Г.О. Імпліцитні та експліцитні комунікативні засоби вираження 
нерозуміння в художньому діалозі. Стаття присвячена розгляду комунікативних 
ситуацій нерозуміння в художньому діалозі. Пропонується власна класифікація, в 
основі якої розподіл всіх мовленнєвих актів нерозуміння на експліцитні та імпліцитні.
Ключові слова: нерозуміння, мовленнєвий акт, уточнення, здивування, роздрату-
вання, сумнів, загроза.

Oliinyk G.O. Implicit and explicit communicative means of expressing 
misunderstanding in artistic discourse. The article is dedicated to the consideration of 
communicative situations of misunderstanding in artistic discourse. The article suggests a 
new classification, based on division of all of the speech acts in two groups: explicit and 
implicit speech acts.
Key words: misunderstanding, speech act, specification, astonishment, irritation, 
hesitation, threatening.

Одним из основных аспектов коммуникации является проблема пони-
мания/непонимания друг друга членами диалогического речевого обмена. 
Эта проблема изучается такими гуманитарными дисциплинами, как линг-
вистика, психология общения, риторика, социология, психолингвистика и 
др. Исследуя проблему понимания/непонимания, обычно затрагивается и 
аспект успешности/неуспешности процесса общения. Прин ципами успеш-
ного речевого взаимодействия интересуются специалисты в области пси-
хологии, лингвистики, философии.Фундаментальными трудами в области 
стратегий речевого поведения яв ляются работы Г.П. Грайса, в которых ав-
тор сформулировал принципы прагма тического подхода и наметил пути 
развития прагматики. Согласно Г.П. Грайсу, что участники коммуникации 
должны сле довать принципу кооперации, который раскрывается в более 
конкретных по стулатах общения (Количества, Качества, Отношения, Спо-
соба и др.). Д. Гор дон, Дж.Лакофф, Дж. Лич, Э. Гоффман, П. Браун, С. Ле-
винсон обращают вни мание на социальную, моральную сторону общения 
и выделяют максимы по стулата вежливости: такта, великодушия, одобре-
ния, скромности, согласия, симпатии; а также постулат искренности [7].

Проблема понимания/непонимания в процессе речевого взаимо-
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действия привлекала внимание таких исследователей как В.Н. Бабаян,                    
А.А. Брудный, Г.О. Винокур, В.И. Карасик, В.В. Красных, О.А. Леонтович, 
А.Р. Лурия, А.Г. Медведева, С.М. Почепинская, И.А. Стернин, Ю.А. Сорокин, 
А.В. Турчик и др. тем не менее, имплицитные и эксплицитные коммуника-
тивные средства выражения непонимания до сих пор остаются мало ис-
следованными, что предопределяет актуальность настоящей статьи.

Цель настоящей работы – составление и обоснование типов непони-
мания в художественном диалоге.

Объектом исследования выступают контексты непонимания в художе-
ственном диалоге. 

Предметом исследования выступают имплицитные и эксплицитные 
коммуникативные средства выражения непонимания в художественном 
диалоге. 

Материалом исследования послужили контексты имплицитного и экс-
плицитного выражения непонимания, отобранные методом сплошной вы-
борки из романа Р.Р. Толкиена «Хоббит».

А.А. Брудный, активно занимающийся проблемами смыслового вос-
приятия речевого сообщения, считает, что для понимания текста требуется 
не только знание языка, на котором текст составлен, но и определенный 
набор взаимосвязанных сведений, касающихся содержания текста. Со-
гласно выдвигаемой им гипотезе, структура и семантика текста образуют 
как бы одну часть сложного механизма, другая часть которого содержится 
в сознании и памяти индивида, воспринимающего текст. Когда два этих раз-
личных компонента вступают во взаимодействие, и происходит, по мнению 
исследователя, процесс восприятия и понимания текста [2].

К феномену неоднозначности понимания одного сообщения разными 
коммуникантами можно подойти с другой точки зрения, вспомнив мысль 
Л.С. Выготского о том, что значение слова не присваивается человеком, а 
развивается у него в процессе приобщения его к культуре общества. От-
сюда следует, что проблема понимания речевого сообщения – это, прежде 
всего, проблема психологии и психолингвистики. Как считает А.Р. Лурия, 
информация, которую человек получает от внешнего мира, не ограничива-
ется непосредственными впечатлениями, доходящими до него от действи-
тельности. То, что достигает органов чувств, проходит затем через длинную 
цепь процессов, обеспечивающих сложнейший анализ получаемой инфор-
мации, всестороннее отражение свойств воспринимаемого предмета, вы-
деление его существенных признаков и включение его в соответствующую 
систему категорий. Только такой длительный путь, который наряду с актив-
ной деятельностью органов чувств включает и активные действия челове-
ка, и его прежний опыт, и решающе-важное участие языка, хранящего опыт 
поколений и позволяющего выходить за пределы непосредственно полу-
чаемой информации, и составляет процесс активного, творческого воспри-
ятия внешней действительности, и является психологической основой про-
цесса создания субъективного образа объективного мира, иначе говоря, 
психологической основой процесса отражения [4].

Наблюдение над выборкой нашего исследования позволяют заклю-
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чить, что непонимание может быть выражено различными способами, как 
имплицитно, так и эксплицитно. Прямо непонимание может быть выражено 
в речи героя или его внутреннем монологе, а также в комментариях авто-
ра, а косвенно (имплицитно) выражено такими речевыми актами как уточ-
нение, удивление, раздражение, сомнение, угроза. Косвенные речевые 
акты количественно преобладают в предлагаемой нами классификации, 
поскольку имеют значительно более широкий спектр средств выражения 
непонимания (фонетические, лексические, синтаксические).

Следующий пример иллюстрирует прямое выражение непонимания, 
реализованное фразой “I don’t understand”. В данном случае один персо-
наж вручает очень ценную карту другому персонажу, подчеркивая своё 
благородство, ведь он имел возможность оставить её себе. Персонаж по 
имени Торин выражает непонимание, ведь он впервые сталкивается с этим 
артефактом, а также с фамильной историей, связанной с этой картой:

Your father could not remember his own name when he gave me the paper, 
and he never told me yours; so on the whole I think I ought to be praised and 
thanked. Here it is,” said he handing the map to Thorin.

“I don’t understand,” said Thorin, and Bilbo felt he would have liked to say 
the same. The explanation did not seem to explain.

“Your grandfather,” said the wizard slowly and grimly, “gave the map to his 
son for safety before he went to the mines of Moria. Your father went away to try 
his luck with the map after your grandfather was killed; and lots of adventures 
of a most unpleasant sort he had, but he never got near the Mountain. How he 
got there I don’t know, but I found him a prisoner in the dungeons of the Necro-
mancer” [11, 25].

Примеры эксплицитного выражения непонимания довольно редки, в 
большинстве случаев непонимание реализуется посредством других рече-
вых актов. Далее мы подробно рассмотрим речевые акты, в которых, по 
нашему мнению, непонимание выражается косвенно.

Наиболее распространенная форма косвенного выражения непонима-
ния – РА уточнения. Он может быть реализован в виде вопроса с конструк-
цией “mean”, за которым следует ряд предполагаемых вариантов того, что 
имел в виду адресант:

“Who are these miserable persons?” said the Great Goblin.
“Dwarves, and this!” said one of the drivers, pulling at Bilbo’s chain so that 

he fell forward onto his knees. “We found them sheltering in our front porch.”
“What do you mean by it?” said the Great Goblin turning to Thorin. “Up 

to no good, I’ll warrant! Spying on the private business of my people, I guess! 
Thieves, I shouldn’t be surprised to learn! Murderers and friends of Elves, not 
unlikely! Come! What have you got to say?» [11, 60].

В данном примере один из героев не понимает значения слова “shelter-
ing” и трактует его крайне враждебно, предполагая всевозможные негатив-
ные последствия.

Уточнение также может выражаться в виде одного или нескольких во-
просов-переспросов, которыев следующем примере заданы в ироничной 
манере:
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“As soon as we were asleep,” went on Gandalf, “a crack at the back of the 
cave opened; goblins came out and grabbed the hobbit and the dwarves and 
our troop of ponies-”

“Troop of ponies? What were you-a travelling circus? Or were you car-
rying    lots of goods? Or do you always call six a troop?» [11, 114].

В данной ситуации Гендальф рассказывает другому персонажу о том, 
что приключилось с ним и его друзьями. Только что он упомянул о своих 
пони впервые за весь разговор, что вызвало непонимание у персонажа, 
который предположительно должен предоставить им ночлег и который дол-
жен знать точное количество путников.

Уточнение в форме переспроса только что услышанного формули-
руется и в нижеприведенном отрывке: персонаж произнес одно слово (a 
burglar), запнулся и завершил реплику словом “hobbit”. Адресант не имел 
представления о ходе мысли адресата и воспринял получившееся выраже-
ние как цельное слово, до сих пор ему не известное. Это повлекло за собой 
уточнение – всё ли он правильно расслышал: 

“What are yer?”
“Bilbo Baggins, a bur – a hobbit,” said poor Bilbo, shaking all over.
“A burra hobbit?” said they a bit startled. Trolls are slow in the uptake, and 

mighty suspicious about anything new to them [11, 34].
Уточнение может быть реализовано в форме запроса большего коли-

чества информации при помощи What-, Who- и Why-вопросов, в полной 
или в сокращенной форме. Мир, описанный в романе Р.Р. Толкиена, полон 
различных вымышленных народов, таким образом, самый распространен-
ный вопрос – “who are you/they?”:

The captain of the guard came forward.”And who are these?” he asked, 
pointing to Fili and: Kili and Bilbo.

“The sons of my father’s daughter,” answered Thorin, “Fili and Kili of the race 
of Durin, and Mr. Baggins who has travelled with us out of the West” [11, 180].

Этот пример примечателен тем, что здесь непонимание, будучи, как             
правило, реагирующим речевым актом, в данной ситуации таковым не яв-
ляется, появление нового героя начинается с реплики непонимания.

A tall man stood forward, dark of hair and grim of face, and he cried: “Hail, 
Thorin! Why do you fence yourself like a robber in his hold? We are not yet 
foes, and we rejoice that you are alive beyond the hope. We came expecting to 
find none living here; yet now that we are met there is matter for a parley and a 
council.”

“Who are you, and of what would you parley?”
“I am Bard, and by my hand was the dragon slain and your treasure deliv-

ered [11, 241].
Данный пример иллюстрирует первую встречу персонажей. Бард, буду-

чи заочно знаком с Торином, представляется и предлагает переговоры, из-
бегая враждебности. Торин же впервые видит его и уточняющим вопросом 
требует больше информации.

Помимо непонимания, уточняющий вопрос может выражать замеша-
тельство, страх, о которых свидетельствует комментарий автора:
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Suddenly he was aware of a man climbing up and coming towards him. 
“Hullo there!” he called with a shaky voice. “Hullo there! What news?”

“What voice is it that speaks among the stones?” said the man halting 
and peering about him not far from where Bilbo sat.Then Bilbo remembered 
his ring! “Well I’m blessed!” said he. “This invisibility has its drawbacks after all. 
Otherwise I suppose I might have spent a warm and comfortable night in bed!” 
[11, 261].

В данном примере Бильбо, услышав шаги, хочет узнать, кто идёт. В 
ответ на его вопрос раздается уточнение персонажа, находящегося в недо-
умении от того, откуда доносится звук, поскольку не видит источник, ведь 
на пальце Бильбо кольцо, превращающее в невидимку любого, кто его на-
денет.

Уточнение также реализуется посредством альтернативных вопросов. 
Следующий пример иллюстрирует ситуацию, в которой один из персона-
жей пытается подбодрить своего компаньона уточнением, вызванным не-
пониманием того, почему его друг не использует любой подвернувшийся 
шанс для спасения:

“Are you still in prison, or are you free? If you want food, and if you want 
to go on with this silly adventure- it’s yours after all and not mine - you had better 
slap your arms and rub your legs and try and help me get the others out while 
there is a chance!” [11, 178-179].

Другим способом косвенного выражения непонимания является рече-
вой акт удивления, который сопровождается характеризующим эмоцию 
комментарием автора:

“My dear fellow,” said he, “whenever are you going to come? What about an 
early start? – and here you are having breakfast, or whatever you call it, at half 
past ten! They left you the message, because they could not wait.”

“What message?” said poor Mr. Baggins all in a fluster.
“Great Elephants!” said Gandalf, “you are not at all yourself this morning-you 

have never dusted the mantel- piece!” [11, 27-28].
Маг Гендальф призывает Бильбо поспешить, чтобы догнать остальную 

компанию путников. Уходя, они оставили письмо для Бильбо, на которое он 
до сих пор не обратил внимание, и о котором говорит Гендальф. Благодаря 
комментарию автора, мы понимаем, что Бильбо был в смятении, услышав 
об этом письме, что придает эмоциональную окраску его на первый взгляд 
спокойному выражению непонимания.

Речевой акт удивления зачастую формулируется с помощью инверсии. 
В следующем примере главный герой Бильбо проявляет щедрость, пред-
лагая роскошный подарок королю, в ответ на его гостеприимность. Королю 
же непонятно, чем он заслужил такое подношение:

“I beg of you,” said Bilbo stammering and standing on one foot, “to accept 
this gift!” and he brought out a necklace of silver and pearls that Dain had given 
him at their parting.

“In what way have I earned such a gift, O hobbit?” said the king.
“Well, er, I thought, don’t you know,” said Bilbo rather confused, “that, er, 

some little return should be made for your, er, hospitality. I mean even a burglar 
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has his feelings. I have drunk much of your wine and eaten much of your bread” 
[11, 267].

РА удивления также может быть выражен посредством восклицания:
At that very moment Balin, who was a little way ahead, called out: “What 

was that? I thought I saw a twinkle of light in the forest” [11, 139].
Данный пример иллюстрирует непонимание со стороны героя по име-

ни Балин, который с удивлением и непониманием отмечает неожиданную 
вспышку света в лесу, что трактуется как присутствие недоброжелателей.

Эмоциональный накал, связанный с непониманием, приводит к тому, 
что непонимание реализуется посредством РА раздражения. Комментарий 
автора ярко демонстрирует негативную окраску реплики такими глаголами 
как “to cry”, “to shout”, “to yell”, а фраза “a pang of fear and loss” указывает на 
эмоциональный фон эпизода – страх и ощущение потери:

A pang of fear and loss, like an echo of Gollum’s misery, smote Bilbo, and 
forgetting even to draw his sword he struck his hands into his pockets. And- 
there was the ring still, in his left pocket, and it slipped on his finger. The goblins 
stopped short. They could not see a sign of him. He had vanished. They yelled 
twice as loud as before, but not so delightedly.

“Where is it?” they cried.
“Go back up the passage!” some shouted.
“This way!” some yelled. “That way!” others yelled [11, 83].
Раздражение также может быть выражено непосредственно в репликах 

героев, например, в повторе синтаксической конструкции:
“Great Elephants!” said Gandalf, you are not at all yourself this morning – 

you have never dusted the mantelpiece!”
“What’s that got to do with it? I have had enough to do with washing 

up for fourteen!”
“If you had dusted the mantelpiece, you would have found this just under 

the clock,” said Gandalf, handing Bilbo a note (written, of course, on his own 
notepaper) [11, 27-28].

В представленном примере Гендальф поражен тем, что крайне чисто-
плотный хоббит Бильбо до сих пор не протер пыль с камина. Бильбо, уже 
раздраженный тем, что накануне разговора у него было 14 непрошенных 
гостей, не понимает, почему ему нужно заняться именно камином, охваты-
вая масштаб уборки всего дома.

Далее лексические маркеры негативных эмоций свидетельствуют о РА 
раздражения:

Faintly the dwarves heard his small cries, though the only word they could 
catch was “help!”

“Now what on earth or under it has happened?” said Thorin. “Certainly 
not the dragon, or he would not go on squeaking” [11, 218].

На крики о помощи Торин реагирует мгновенно, позволяя себе выра-
зить непонимание о том, что же могло произойти с Бильбо на этот раз.

Накал раздражения может быть выражен сочетанием лексических и 
синтаксических маркеров с комментарием автора:

“But what brought you into the forest at all?” asked the king angrily.
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At that Thorin shut his mouth and would not say another word [11, 155].
Король со злостью задал вопрос, не понимая цель визита целой ком-

пании путников, что заставило героя по имени Торин замолчать в страхе 
сказать лишнее.

Речевой акт упрека характеризуется более конкретным, чем в преды-
дущих косвенных РА непонимания, требованием объяснить непонятое дей-
ствие:

Dain, I may tell you, is now less than two days’ march off, and has at least 
five hundred grim dwarves with him – a good many of them have had experience 
in the dreadful dwarf and goblin wars, of which you have no doubt heard. When 
they arrive there may be serious trouble.”

“Why do you tell us this? Are you betraying your friends, or are you 
threatening us?” asked Bard grimly.

“My dear Bard!” squeaked Bilbo. “Don’t be so hasty! I never met such suspi-
cious folk! I am merely trying to avoid trouble for all concerned [11, 248].

В данном примере один персонаж упрекает в нечестности Бильбо, не 
понимая, на чьей стороне он находится и кого из них он предаёт, так как 
здесь Бильбо раскрывает секреты тех, с кем он прошел весь путь.

Сомнение также может выступать речевым актом, косвенно выражаю-
щим непонимание. Предлагаемый ниже пример иллюстрирует ситуацию, 
в которой главный герой Бильбо сгущает краски, предполагая следующие 
действия дракона, на что ему Торин отвечает риторическими вопросами, 
полными сомнения в том, что предполагает Бильбо. Торин не понимает, на-
сколько коварным и непредсказуемым может быть дракон:

“I am sure we are very unsafe here,” he said, “and I don’t see the point of 
sitting here. Smaug knows now how I came down to his hall, and you can trust 
him to guess where the other end of the tunnel is. He will break all the side of the 
Mountain to bits, if necessary, to stop up our entrance, and if we are smashed 
with it the better he will like it.”

“You are very gloomy, Mr. Baggins!” said Thorin.”Why has not Smaug 
blocked the lower end, then, if he is so eager to keep us out? He has not, 
or we should have heard him.”

“I don’t know, I don’t know-because at first he wanted to try and lure me in 
again, I suppose, and now perhaps because he is waiting till after tonight’s hunt, 
or because he does not want to damage his bedroom if he can help it - but I wish 
you would not argue [11, 211].

Речевой акт угрозы как косвенное выражение непонимания подчерки-
вается в словах автора:

“We are sent from Dain, son of Nain,” they said when questioned. We are 
hastening to our kingsmen in the Mountain, since we learn that the kingdom of 
old is renewed. But who are you that sit in the plain as foes before defended 
walls?” This, of course, in the polite and rather old-fashioned language of such 
occasions, meant simply: “You have no business here. We are going on, so 
make way or we shall fight you!” [11, 253-254].

На первый взгляд, безобидная реплика в трактовке автора приобретает 
угрожающий оттенок. Представившись, герои уточняют, кто именно стоит 
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перед ними. Комментарий автора показывает, что на самом деле эта уточ-
няющая реплика в подобных кругах общества означает требование уйти, 
или не миновать войны.

Проанализировав выборку, состоящую из 66 примеров, мы получили 
следующие данные: самый большой массив образован высказывания-
ми уточнения – 39 речевых эпизода (РЭ) (59,1% всех контекстов), далее 
следуют выражения удивления – 13 РЭ (19,7 % всех контекстов); немного 
меньше выражений раздражения – 9 РЭ (13,7 % всех контекстов); значи-
тельно меньше выражений РА упрека – 2 РЭ (3,0 % всех контекстов);  наи-
меньшее количество РЭ образуют прямое выражение непонимания – 1 РЭ 
(1,5 % всех контекстов), РА сомнения – 1 РЭ (1,5 % всех контекстов) и РА 
угрозы – 1 РЭ(1,5 % всех контекстов).

Таким образом, на материале нашей выборки мы проследили частот-
ность употреблений язы ковых средств, прямо или косвенно указывающих 
на непонимание. Наиболее часто непонимание скрывается за РА уточне-
ния, либо за РА удивления. Прямое выражение непонимания с помощью 
отрицательной формы глагола “understand” либо его идиоматических ана-
логов “get, catch” имеет место крайне редко. Перспективу данного исследо-
вания видим в исследовании причин и барьеров непонимания в диалоги-
ческом общении.

Список литературы
1. Бабаян В.Н. Проблема понимания-непонимания в диалогическом дискурсе. Статья // 

Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова 2007. – №2. – С.63 – 66.
2. Брудный А.А. К проблеме понимания текста // Исследование речемыслительной дея-

тельности. – Алма-Ата, 1974. – С. 3 – 4.
3. Вите О. Т. Борис Федорович Поршнев и его критика человеческой истории // Француз-

ский ежегодник 2005. – М., 2005. – С. 45 – 87.
4. Лурия А.Р. Речь и мышление: Материалы к курсу лекций по общей психологии. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1975. – Вып. IV.
5. Леонтович O.A. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения: Моногра-

фия / O.A. Леонтович. – Волгоград: Перемена, 2002. – 435 с.
6. Плотникова С.Н. Речевое поведение слушающего / С.Н. Плотникова // Проблемы исто-

рико-типологических исследований германских языков в лингво-этническом аспекте. – 
Вестник ИГЛУ. Серия«Лингвистика». — Иркутск: ИГЛУ, 2006. – Вып. 4. – С. 72 – 81.

7. Сухих С. А., Зеленская В. В. Прагмалингвистическое моделирование коммуникативного 
процесса. – Краснодар: Изд-во Кубанского гос. ун-та, 1998. – 160 с.

8. Grice H.P. Presupposition and conversational implicature / H.P. Grice // Radical pragmatics. 
– N.Y., 1981.– P. 183 – 198.

9. Britannica – Encyclopedia Britannica. – US: Merriam-Webster Inc., 1986. – 1016 p.
10. Leroux Gaston. The Phantom of the Opera. – L.: Harper Press, 2011. – 306 p.
11. Tolkien J.R.R. The Hobbit. – London: Harper Collins Publishers, 2011. – 306 p.

      References
1. Babajan, V.N. (2007). Problema ponimanija-neponimanija v dialogicheskom diskurse. In 

Vestnik KGU im. N.A. Nekrasova. (2), 63 – 66.
2. Brudnyj, A.A. (1974). K probleme ponimanija teksta. In Issledovanie rechemyslitel’noj 

dejatel’nosti. Alma-Ata, 3 – 4.
3. Vite, O. T. (2005). Boris Fedorovich Porshnev i ego kritika chelovecheskoj istorii. In Fran-

cuzskij ezhegodnik. M., 45 – 87.
4. Lurija, A.R. (1975). Rech’ i myshlenie: Materialy k kursu lekcij po obshhej psihologii. M.: Izd-vo 

ОЛЕЙНИК А.А. ИМПЛИЦИТНЫЕ И ЭКСПЛИЦИТНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (35) –  2015

150

Mosk. un-ta (IV).
5. Leontovich, O.A. (2002). Russkie i amerikancy: paradoksy mezhkul’turnogo obshhenija: 

Monografija. Volgograd: Peremena.
6. Plotnikova, S.N. (2006). Rechevoe povedenie slushajushhego. In Problemy istoriko-tipo-

logicheskih issledovanij germanskih jazykov v lingvo-jetnicheskom aspekte. Vestnik IGLU. 
Serija «Lingvistika».Irkutsk: IGLU. (4), 72 – 81.

7. Suhih, S. A., Zelenskaja, V. V. (1998). Pragmalingvisticheskoe modelirovanie kommunika-
tivnogo processa. Krasnodar: Izd-vo Kubanskogo gos. un-ta.

8. Grice, H.P. (1981). Presupposition and conversational implicature. In Radical pragmatics. 
N.Y., 183 – 198.

9. Britannica – Encyclopedia Britannica. (1986). US: Merriam-Webster Inc.
10. Leroux, Gaston. (2011). The Phantom of the Opera. L.: Harper Press.
11. Tolkien, J.R.R. (2011). The Hobbit. London: Harper Collins Publishers.

Стаття надійшла до редакції 19.10.2015 р.



151

УДК 811.11,37,373-116    
Прима В.В.

АНГЛОМОВНИЙ ПУТІВНИК ЯК РІЗНОВИД 
ТУРИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Стаття присвячена розглядові основних аспектів дослідження англомовної 
туристичної термінології, зокрема, функціонального. Розглянуто загальні 
характерні риси англомовних туристичних путівників та особливості 
функціонування у них туристичних термінів.  
Ключові слова: дискурс, термін, термінологія, путівник.

Прима В.В. Англоязычный путеводитель как разновидность туристическо-
го дискурса. Статья посвящена рассмотрению основных аспектов исследования 
англоязычной туристической терминологии, в частности, функционального. Рас-
смотрены общие характерные черты англоязычных путеводителей и особенно-
сти функционирования в них туристических терминов.
Ключевые слова: дискурс, термин, терминология, путеводитель.

Prima V.V. English guide books as a genre of tourism discourse. The article outlines 
main aspects of study of the English tourism terminology, in particular, functional. General 
specific features of the English guides and  peculiarities of tourism terms functioning in 
them have been viewed in the article. The aim of our work is to consider the functioning 
of the English tourism terminology in guidebooks to Ukraine. The research is based on 
the materials of these English-speaking guides online: World Travel Guide and Travel to 
Ukraine (the Official Travel Website and Guide to Ukraine). In linguistics a guidebook is 
considered a kind of tourist discourse genre. Characteristic features of tourist guides are 
a high degree of generalization, precision, information and impersonality. The main func-
tions of guides are informative (presenting factual information) and advertising (creating a 
positive image of a specific tourist site that aims to interest potential tourist on his visit). 
These features influence the choice of vocabulary of travel guides.Several microfields are 
presented in the English tourism terminology. They are organization of tourism, accommo-
dation, transport, food, leisure time. Implementing promotional and informational functions 
also contributes to polycode nature of the guide - the presence of illustrations, on the one 
hand, renders factual information (various maps) on the other - helps to create a high posi-
tive image of a particular object (photo).
Key words: discourse, term, terminology, guide book

Серед пріоритетних завдань сучасної лінгвістичної науки надзвичайної 
ваги набуває вивчення підмов, які обслуговують різноманітні сфери 
професійної діяльності людини. На сьогодні існують численні дослідження 
як загальнотеоретичних питань термінознавства [2; 3], так і окремих 
терміносистем. Водночас недостатньо дослідженими залишаються 
терміносистеми порівняно нових галузей діяльності людини, серед яких 
і туристична, що почала формуватися як індустрія лише на початку ХХ 
століття, а в Україні з’явилася лише в 90-х роках [1, 6].

Мета нашої роботи полягає у розглядові англомовних путівників 
як різновиду туристичного дискурсу на прикладі путівників по Україні. 
Матеріалом дослідження слугувала вибірка з наступних англомовних 
онлайн путівників: World Travel Guide,Travel to Ukraine (the Official Travel 
Website and Guide to Ukraine).
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Визначаємо туристичний путівник (travel guide) як друковану книгу, 
електронний чи аудіовізуальний довідник, який присвячений певній країні 
чи місту, містить інформацію щодо географічних, історичних, культурних 
особливостей країни, її пам’яток, наявних видів проживання, харчування, 
транспорту та розваг і зазвичай супроводжується ілюстраціями, схема-
ми, картами [4, 10]. У лінгвістиці путівник розглядається як жанровий різ-
новид туристичного дискурсу [5, 56]. Характерними рисами туристичних 
путівників є високий ступінь узагальнення, точність, інформативність та 
імперсональність. Основними функціями путівників є інформативна (пред-
ставлення фактуальної інформації) та рекламна (створення позитивного 
образу певного туристичного об’єкта, що має на меті зацікавити потенційного 
туриста щодо його відвідання). Саме цими функціями зумовлений вибір 
лексичного складу туристичних путівників. 

Як відзначають дослідники, текст путівника понад усе тяжіє до таких 
жанрів публіцистичного стилю, як нарис і журнальна стаття. Однією з 
найбільш яскравих рис публіцистичного стилю є використання власних 
імен, географічних назв і топонімів, разом з емотивними словами і 
словосполученнями з позитивною конотацією, узуальними метафорами 
та порівняннями. Особливості науково-популярного стилю також знайшли 
своє відображення в тексті путівника, оскільки він прагне надати читачеві 
детальнішу фактуальную інформацію про пам’ятки і максимально 
розширити його фонові знання [4, 12].

Наш аналіз показав, що структура проаналізованих електронних путів-
ників ідентична. Вони насамперед містять загальну інформацію про Украї-
ну, яка розміщується на головній сторінці путівника. Наприклад:

“Vast and vaguely mysterious, Ukraine is barely known to outsiders despite 
being one of the largest countries in Europe. It’s a country of varied landscapes 
and surprising cultural diversity” (6).

Велику увагу укладачі досліджуваних путівників приділяють описові 
культурних особливостей нашої країни. Так, зокрема, всі джерела містять 
інформацію стосовно релігійних конфесій:

“Religion: About 60% of Ukraine’s population claim to be either not reli-
gious or do not identify with a particular church. Around 15% are members of 
the Kyiv Patriarchate of the Ukrainian Orthodox Church while 11% belong to the 
Moscow Patriarchate. Another 5%, mostly in western Ukraine, adhere to the Uni-
ate (Eastern-rite) or Ukrainian Greek Catholic tradition. Other minorities include 
the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, the Roman Catholic Church and 
various Protestant groups. There is also a Muslim minority (mainly consisting of 
Tatars in Crimea), which makes up 12% of the population” (7).

Крім цього, укладачі путівників наголошують на практичних порадах 
стосовно поведінки іноземця в Україні, його сприйняття господарями 
та на нормах соціальної поведінки. Це добре ілюструється наступними 
прикладами:

“Social conventions: Ukrainian people are generally warm and friendly to 
visitors. It is not at all uncommon for Ukrainians to invite strangers into their own 
homes. Shoes should be removed on entering a home. Formal attire is rarely 
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required, though people dress smartly for the theatre. Visitors should avoid os-
tentatious displays of wealth in public places. Men should not shake a woman’s 
hand unless it is offered to them. Women should cover their heads when enter-
ing a church or mosque” (6).

До важливої з практичної точки зору інформації відносимо також 
відомості стосовно кліматичних особливостей України:

“Ukraine has a temperate continental climate with cold, snowy winters and 
warm summers. Light weight clothes needed in summer, light- to medium weight 
in the spring and autumn and heavy weight in the winter” (6).

Як бачимо, даний блок інформації закінчується практичною порадою 
щодо необхідних речей для подорожуючого у різні пори року.

До «енциклопедичної» інформації про Україну уналежнюємо також і 
відомості стосовно її географічного розташування із вказанням країн-сусідів 
та найважливіших водойм. Така ж довідкова інформація, як зазначення 
державних свят, також має практичну спрямованість – таким чином туриста 
сповіщають про вихідні дні в офіційних установах та можливості стати 
свідком святкування.

“There are a number of national holidays in Ukraine which are celebrated 
with gusto. Unlike in some other countries, most of these days have been en-
joyed for centuries. Christmas, Easter and Whitsunday are non-business reli-
gious holidays - something worth remembering if you’re planning to do some 
shopping or attempting to make business arrangements. It is a law in Ukraine 
that if a particular holiday falls on a Saturday or Sunday, then the following Mon-
day is an official holiday” (7).

Обов’язковим елементом структури всіх туристичних путівників 
України є наявність специфічних відомостей про правила в’їзду та терміну 
перебування іноземних громадян в нашій країні. 

“Passports: To enter Ukraine, a valid passport is required by all nationals 
referred to in the chart above. As a general rule, visitors requiring visas should 
apply before travelling. The passport must have two blank pages and must be 
valid for three months after the date of departure from Ukraine” (7).

До цієї групи відомостей відносимо також і правила імпортування та 
експортування певних товарів, розміщення яких на сайті має на меті 
попередження проблем туриста при проходженні кордону:

“Banned imports: Illegal drugs and unlicensed firearms. Banned ex-
ports: Illegal drugs and unlicensed firearms.You must obtain authorisation to 
export cultural goods” (7).

Зазначимо, що цей блок інформації постійно оновлюється і надає 
відомості про останні зміни стосовно візової політики держави:

“As of February 2014, foreign visitors to Ukraine must be able to show proof 
of sufficient funds to cover their stay. You must have at least US$100 per day 
plus a five-day reserve of US $500. Your proof can be in the form of cash, bank 
or credit card statements showing the appropriate balance, a confirmed accom-
modation booking, a tourist voucher, a letter of invitation from a sponsor stating 
he/she will cover your costs while in Ukraine, or a return ticket” (6).

До суто практичних довідкових відомостей відносимо також інформацію 
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про медичну допомогу, на яку можуть розраховувати іноземні туристи в 
реаліях сучасної України:  

“The health service does, in theory, provide free medical treatment for all 
citizens and travellers who become ill. However, as in most parts of the former 
Soviet Union, health care is a serious problem. The UK and Ukraine have a 
bilateral agreement on emergency medical treatment, so UK travellers should 
not need to pay an insurance levy on arrival. Travel insurance is strongly recom-
mended however. Travellers are advised to contact their embassy, in the first 
instance, for advice on where to get medical help” (6).

Слід відзначити, що проаналізовані путівники розміщують інформацію, 
що виконує до того ж і функцію попередження про можливі ризики для 
туриста. Так серед факторів, які можуть спричинити проблеми зі здоров’ям, 
зазначаються наступні:

“Food and drink: Water used for drinking, brushing teeth or making ice 
should have first been boiled or otherwise sterilised. Milk is pasteurised and 
dairy products are safe for consumption. Only eat well-cooked meat and fish, 
preferably served hot. Vegetables should be cooked and fruit peeled. Street food 
is generally safe if it is fresh and hot. Freshwater fish and mushrooms or berries 
gathered in the area around Chernobyl north of Kiev are best avoided” (6).

Велику увагу укладачі путівників зосереджують на питаннях, що 
стосуються обігу валюти. Так, туристичні птівники наводять інформацію 
про:

- валютну одиницю України:
“Currency information: Hryvnya (UAH) = 100 kopiyok (singular: kopiyka). 

Notes are in denominations of UAH 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 and 1. Coins 
are in denominations of UAH 1 and 50, 25, 10, 5, 2 and 1 kopiyok” (7).

-можливість застосування кредитних карток та наявність банкоматів:
“Credit cards: Although still largely a cash economy, credit cards are be-

coming increasingly more accepted for the payment of goods and services, 
however, cheaper restaurants and hotels will not usually accept them. Travel-
lers should be aware there is a high level of credit card fraud. ATM: ATMs are 
increasingly common throughout Ukraine, in towns as well as cities, and are 
generally reliable” (7).

Далі традиційними структурними елементами путівників є надання 
інформації стосовно варіантів проживання в Україні, який розпочинається 
загальним описом готельного фонду країни:

“Not long ago, most hotels in Ukraine were former Soviet institutions where 
little had changed for decades. These days, many of the older establishments 
have been either closed or refurbished to a decent standard offering a range 
of rooms of varying quality and price. In larger towns and cities, especially 
in Kiev, Odessa, Lviv and Yalta, there is also a new generation of hotels offering 
the same high standards found elsewhere in Europe” (6).

Важливу інформаційну функцію виконує також зазначення варіантів 
пересування країною. Практична значущість цього блоку відомостей 
підсилюється посиланнями на фірми, які, наприклад, пропонують оренду 
автомобілів: 
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“Self-drive hire cars are gradually becoming more available, with both lo-
cal and international car hire operators renting cars in major towns, especially 
Kyiv. Several international companies, including Europcar (www.europcar.com), 
Hertz (www.hertz.ua) and Avis (www.avis.com.ua) offer car pick-up at airports. 
The minimum age for hiring a car is 21 years” (7).

Поєднання рекламної та інформаційної функції спостерігаємо у 
наступному блокові інформації, який наводить відомості щодо особливостей 
української національної кухні та закладів харчування, доступних в країні:

“Traditional Ukrainian food, such as that in Russia, is mostly of the ‘filling and 
hearty’ variety, with a heavy emphasis on dumplings, potatoes and sour cream. 
Vegetables tend to be seasonal: excellent fresh fruit and vegetables including 
peppers, cucumbers and tomatoes are available at markets in summer, while 
the winter months are dominated by bottled fruit and preserved cabbage.Pizza 
places are ubiquitous and in the larger towns (especially Kiev) visitors have a 
wide choice of cuisines that includes French, Indian, Italian and Turkish. Asian 
restaurants can also be found in the larger urban centres” (6).

Крім цього, путівники надають фото- й відеоматеріали, що ілюструють 
наведену інформацію, та розміщують рекламу готелів, ресторанів, нічних 
клубів та туристичних агенцій. 

Відзначимо, що спільною рисою всіх досліджених путівників є 
фокусування на тих об’єктах, які увиразнюють унікальність, автентичність 
української культури. Це, насамперед, стосується опису міст. Укладачі 
путівників широко використовують такі стилістичні прийоми як епітет та 
метафора, що бачимо на прикладі опису Льова: “Discover gorgeous Lviv, an 
open-air museum of extraordinary architectural wealth” (6).

Унікальність країни також підкреслюється описом численних споруд, 
пам’яток архітектури, які потенційно мають зацікавити туриста. Серед 
них перше місце посідають церкви та собори, що зумовлено культурно-
історичною спадщиною України. Відзначимо, насамперед, описи Києво-
Печерської лаври та Софіївського собору в Києві:“Kiev-Pechersk Lavra (the 
Caves Monastery) is a fascinating living piece of history dating back to 1051” (7). 
Як бачимо, знову ж таки велика роль у створенні позитивного образу цих 
споруд відводиться епітетам.

У цілому, у досліджених путівниках акцентується також на тому, що 
Україна в цілому залишається незвіданою для європейського та амери-
канського туриста: “Big, diverse and largely undiscovered, Ukraine is one of 
Europe’s last genuine frontiers, a poor nation rich in colour-splashed tradition, 
warm-hearted people and off the map travel experiences” (7).

Проведене дослідження показало, що в реалізації рекламної функції 
туристичного путівника велике прагматичне навантаження містять якісні 
прикметники, емоційно-експресивне забарвлення яких сприяє вихвалянню 
обраного об’єкта. Серед зафіксованих прикметників найбільш уживаними є 
такі лексичні одиниці: beautiful, fascinating, stunning, striking, unique, engross-
ing, magnificent, spectacular, exciting, що вживаються в описах історичних та 
культурних пам’яток України. Реалізації рекламної та інформаційної функцій 
також сприяє полікодовий характер путівника – наявність ілюстративного 
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матеріалу, що, з одного боку, візуалізує фактуальну інформацію (різного 
роду мапи), з іншого – допомагає формуванню високої позитивної оцінки 
певного об’єкта (фото). 

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в детальному 
аналізі лінгвокультурологічних та функціонально-стильових параметрів 
англомовних путівників.
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Цобенко О.В.

АНГЛОМОВНЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ 
«ЮВЕЛІРНІ ПРИКРАСИ» ЯК ФРАГМЕНТ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Стаття присвячена розглядові рівня представленості та особливостей дефініцій 
номінацій ювелірних прикрас в англомовних енциклопедіях. Визначено поняття лек-
сико-семантичного поля, конкретної лексики та наведено тематичну класифікацію 
досліджуваного матеріалу.
Ключові слова: лексико-семантичне поле, конкретна лексика, номінація.

Цобенко О.В. Англоязычное лексико-семантическое поле «ювелирные укра-
шения» как фрагмент профессиональной картины мира. Статья посвящена 
рассмотрению уровня представленности и особенностей дефиниций номинаций 
ювелирных украшений в англоязычных энциклопедиях. Определено понятие лекси-
ко-семантического поля, конкретной лексики и приведена тематическая класси-
фикация исследуемого материала. 
Ключевые слова: лексико-семантическое поле, конкретная лексика, номинация.

Tsobenko O.V. English lexical semantic field 'jewellery' as a fragment of professional 
image of the world. The article outlines the level of presentation and the peculiarities of the 
definitions of jewellery nominations in the English encyclopedias. The notions of the lexical 
semantic field, concrete vocabulary have been determined and the thematic classification 
has been given in the article.The volume of investigated material is 300 nominations, 
obtained by consecutive selection. Under lexical semantic field we understand a group of 
words united by a common feature in their lexical meaning. This common feature is known 
as the integral seme. In our case the word combination “a piece of jewellery” serves as 
the integral seme which unites the constituents of the given field. The following thematic 
groups have been singled out and studied basing on the somatic features: hands and arms 
jewellery, head jewellery, neck jewellery, body jewellery, feet and legs jewellery. 
Key words: lexical semantic field, concrete vocabulary, nomination.

Ідея системної організації лексики, яка на початку ХХ століття видава-
лася революційною, поступово зайняла міцні позиції і сьогодні є достат-
ньо обґрунтованою теоретично та апробованою практично [3, 28].  Проте, 
у різних ділянках словникового складу системність не лише виявляється 
по-різному, а й у деяких випадках має досить суперечливий характер та по-
требує серйозного наукового підтвердження. З іншого боку, очевидно, що у 
мові виділяються певні лексичні угрупування, системна організація яких не 
викликає сумнівів і може бути доведена за допомогою відповідних методів 
дослідження. 

Польове структурування лексичного складу мови вважається провід-
ним та одним із найбільш продуктивних і достовірних методів вивчення 
семантичного простору мови [1],  оскільки воно спирається на відоме рів-
неве представлення ієрархічної організації мовної системи і разом з тим 
пом’якшує жорстке розмежування рівнів, при цьому не тільки виокремлюю-
чи у рівневій системі проміжні підрівні, а й висвітлюючи їх як єдність проти-
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лежностей і як сфери, що поєднують усю систему в її неперервності. Завдя-
ки цьому сучасна теорія поля все глибше проникає до сфери лінгвістичної 
типології [2, 110-111].

У сучасній лінгвістиці лексико-семантичне поле визначається як пара-
дигмальне об’єднання лексичних одиниць певної частини мови за спільніс-
тю інтегрального компонента значення або ж архісеми [3, 281].

Мета даного дослідження полягає у вивченні особливостей представ-
леності елементів лексико-семантичного поля «ювелірні прикраси» в ан-
гломовних спеціалізованих енциклопедіях, які відображають відповідний 
фрагмент професійної картини світу. 

Конкретна лексика, до якої належать конституенти досліджуваного 
нами лексико-семантичного поля, відображає реальний світ, входить до 
ядра лексичного складу будь-якої мови, і останнім часом все частіше стає 
предметом наукового аналізу. Тим самим поступово спростовується думка, 
яка домінувала протягом довгого часу, що слова цього типу не можуть ви-
ступати об’єктом лінгвістичного дослідження через те, що існуючі між ними 
зв’язки повністю визначаються позамовною дійсністю. Така точка зору базу-
ється на зосередженості дослідників виключно на денотативному характері 
значень таких лексем. Слово конкретної семантики вказує на предмет, іден-
тифікуючи його та відбиваючи його одиничність. Значення багатьох слів,  
отже, є настільки переповненими індивідуальними ознаками, що часом ви-
никає сумнів стосовно зіставлюваності таких слів за будь-якими показника-
ми [4].

Тим не менш, наявні дослідження угрупувань конкретної лексики до-
водять, що, незважаючи на всю конкретність та екстралінгвальну зумовле-
ність даних слів, вони відзначаються певною власне мовною спільністю: 
схожим компонентним складом лексичного значення,  особливостями їх-
ньої лексичної сполучуванності, словотвірними можливостями та характер-
ними рисами функціонування у мовленні. 

Наукова релевантність аналізу саме лексико-семантичного поля номі-
націй ювелірних прикрас в англійській мові визначається насамперед від-
сутністю на сьогоднішній день подібних досліджень у вітчизняній лінгвіс-
тиці. Крім того, лексика на позначення ювелірних прикрас не обмежується 
виключно ювелірною справою, нею послуговуються і в інших галузях про-
фесійної діяльності – в антикварній справі, історії, археології, геральдиці, 
релігійному культі, етнографії, що увиразнює актуальність дослідження об-
раного лексико-семантичного поля.  

Ювелірне мистецтво має довгу та насичену історію, тісно пов’язану із 
культурою певного історичного періоду, тож не дивно, що на сьогоднішній 
день існують численні спеціалізовані словники, які відображають специфіку 
ювелірної справи.  

Матеріалом аналізу англомовних назв ювелірних прикрас слугували дві 
спеціалізовані енциклопедії, а саме: An Illustrated Dictionary of Jewelry та 
Glossary of Jewelry-Related Terms.

Необхідно відзначити, що вищевказані енциклопедичні джерела ви-
світлюють широке коло понять, пов’язаних із ювелірною справою. Умовно 
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можна виділити п’ять тематичних блоків, а саме: назви та інформація про 
ювелірні компанії, назви процесів обробки дорогоцінного каміння та мета-
лів, власне назви коштовного каміння та назви благородних металів, які ви-
користовуються у ювелірній справі, і, звичайно ж, назви ювелірних прикрас. 

Загальна вибірка власне номінацій ювелірних прикрас склала 300 номі-
нативних одиниць. 

Зазначені енциклопедії наводять наступні визначення ювелірних при-
крас: 

“Jewelry (spelled jewellery in Britain) is articles of personal adornment, like 
rings, necklaces, bracelets, cufflinks, andpins” (5); 

“Jewellery or jewelry signifies items of personal adornment, such as neck-
laces, rings, brooches, earrings and bracelets. Jewellery may be made of any 
material, such as gemstones, precious metals or shells, besides other materials, 
depending on cultural differences and availability of materials. Jewellery may be 
appreciated because of geometric or other patterns, or meaningful symbols” (6). 

Наведені визначення відрізняються повнотою тлумачення: перше кон-
статує лише те, що дані артефакти є особистими прикрасами та ілюструє 
це за допомогою зазначення поширених прикладів, друге ж тлумачення є 
більш розлогим та додає інформацію стосовно матеріалу виготовлення, ди-
зайну та культурної обумовленості. Подібна тенденція простежується і у ре-
шті із проаналізованих енциклопедичних тлумачень досліджуваних номіна-
цій: визначення An Illustrated Dictionary of Jewelry є більш лаконічними, тоді 
як Glossary of Jewelry-Related Terms наводить більш розлогі тлумаченням із 
залученням спеціалізованої, культурної інформації тощо.

Власне саме поняття jewellery (ювелірні прикраси) не є однорідним. 
Спеціалізовані джерела зазначають, що цей номен (одиниця терміносисте-
ми, що іменує предмети відповідної галузі знань [3]) охоплює різноманітні  
типи ювелірних прикрас, тобто виступає гіперонімом стосовно таких різно-
видів, як: 

- fine (real, high-quality) jewellery – прикраси, у виготовленні яких вико-
ристовуються виключно благородні метали та дорогоцінне каміння; 

- сostume jewellry (fashion jewelry, junk jewelry, fake jewelry, fallalery) – 
біжутерія, тобто прикраси, які виготовляються із порівняно недорогих ма-
теріалів та спочатку (з 1930-х років) випускалися у масовому продажі як 
аксесуар до певної сукні, костюму тощо. Відзначимо досить зневажливе 
початкове ставлення мовців до цього типу ювелірних прикрас, яке зафік-
совано у внутрішній формі синонімічних назв junk (непотріб) jewelry, fake 
(підробка) jewelry, fallalery (побрякушки); проте, сьогодні біжутерні вироби 
є невід’ємною частиною ювелірного ринку, виробляються відомими ювелір-
ними компаніями але, на відміну від виробів із дорогоцінних матеріалів, ма-
ють досить помірну ціну; 

- bridge jewelry, яка займає проміжне місце (bridges the gap) між пер-
шими двома типами. Як приклад, укладачі енциклопедій наводять sterling 
silver pieces – назв прикрас, виготовлених зі сплаву срібла та інших металів, 
зазвичай міді, у певних пропорціях. 

Як бачимо, розподіл на перші три різновиди прикрас ґрунтуються на 
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використанні тих чи інших матеріалів при їхньому виготовленні. Інший роз-
поділ вибірки на підгрупи можливий на основі зовнішнього вигляду прикрас, 
а саме:

- figural jewellery – прикраси, форма яких імітує реальні об’єкти (мете-
ликів, ящірок, квіти і т.д.); цікавим видається той факт, що інші прикраси, які 
не імітують форму реальних об’єктів (а їх набагато більше), не отримують 
окремої назви, тому робимо висновок, що номінуються лише ті групи при-
крас, які не відповідають стандартному, еталонному взірцеві ювелірних ви-
робів;

-  bling bling – американський сленговий номен на позначення великих, 
показних, як правило інкрустованих діамантами прикрас. Номен  з’явився 
наприкінці 1990-х років завдяки відомій реперській групі  Cash Money Mil-
lionaires. Подібні прикраси із дорогоцінних матеріалів є досить популярними 
серед відомих представників сучасного хіп-хопу, а серед їх шанувальників 
розповсюдженими є більш дешеві прикраси із матеріалів, що імітують діа-
манти та золото. 

Як ми вже зазначали, історія ювелірної справи є надзвичайно довгою, 
тож не дивно, що за цей час людина винайшла прикраси для майже всіх 
частин тіла. 

З огляду на це, відповідно до місця носіння, досліджені назви ювелірних 
прикрас у свою чергу також можна поділити на 6 блоків соматичної лока-
лізації, а саме: прикраси для голови, прикраси для шиї, прикраси для рук, 
прикраси для тулуба, прикраси для ніг та прикраси статевих органів. Ці-
кавим є те, що саме соматична класифікація є основою для розподілення 
інформації у одній із досліджуваних енциклопедій – Glossary of Jewelry-Re-
lated Terms, тоді як в іншій – An Illustrated Dictionary of Jewelry – наводить-
ся список ювелірної термінології у традиційному алфавітному порядку. На 
перший погляд, саме перший тип розподілу матеріалу – за соматично лока-
лізованими групами – є більш зручним для користувача енциклопедії. Про-
те, слід зазначити, що дане лексикографічне джерело, окрім соматичних 
груп, виокремлює до того ж наступні блоки: прикраси, які виконують певні 
спеціальні функції, назви різноманітних компонентів та складових прикрас, 
типи оправ для каміння у виробі та назви ювелірних комплектів.  Вважає-
мо, що подібний розподіл матеріалу ускладнює як тематичну, так і кількісну 
класифікацію, оскільки соматичні групи пересікаються із функціональними 
та іншими групами. Так, наприклад, у ролі талісманів (відповідні номени 
відносяться до однієї –  функціональної групи прикрас) можуть виступати 
як прикраси для рук (персні, браслети), так і прикраси для шиї (медальйон, 
підвіска), до комплектів входять прикраси для рук, голови та шиї тощо (но-
мени, що їх позначають, включені у різні соматичні підгрупи).   

Перейдемо до розгляду кожної окремої групи за соматичною класифі-
кацією.

Найбільш чисельною є група прикрас для рук, яка складає близько 
30% від загальної кількості вибірки. Їх також можна розділити на дві підгру-
пи. До першої з них зараховуємо прикраси для верхньої частини руки (arm), 
головно, для зап’ястя. Сюди належать номінації armlet, різновиди брасле-
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тів (bracelet): sports bracelet, charm bracelet, bangle, slap bracelet, friendship 
bracelet, та різновиди запонок (cufflink): single, double-face. Другу підгрупу 
складають прикраси для кисті (hand), а точніше, для пальців. Сюди нале-
жать різновиди каблучок, які нараховують біля 50 номінацій наприклад: 
solitaire ring, trinity ring, cluster ring, engagement ring, mood ring, poison ring, 
signet ring, wedding ring  та ін. 

Другою за чисельністю номінативних одиниць є група прикрас для го-
лови, яка складає 25% від загальної кількості вибірки. Вона в свою чергу 
складається з декількох підгруп, які також розрізняються за соматичними 
принципами: прикраси для вух, носа, волосся і навіть зубів. Сюди належать 
сережки та їх різноманітні різновиди, наприклад: clip-onear rings, studear 
rings, hoopear rings, magneticear rings та ін. Різновиди ще однієї традицій-
ної головної прикраси – crown – включають, зокрема, такі номінації: circlet, 
coronet, diadem, tiara. До цієї групи ювелірних номінацій належать також 
прикраси для носа: nose ring, nose stud, nose chain та прикраси для зубів: 
grills. Ще одна підгрупа – прикраси для волосся – містить назви різноманіт-
них булавок, наприклад: hair pin, hair stick, bobby pin.

Прикраси для шиї складають третю за чисельністю групу досліджува-
них номінацій (20 %) та містять різновиди намист (necklaces), наприклад: 
bib necklace, choker, opera necklace, princess necklace, rope necklace. Також 
до цієї групи належать різновиди ланцюжків (chain): trace, belcher, curb, an-
chor, Prince of Wales, snake, herring bone, Byzantine, Singapore, fancy. 

П’яту групу досліджених номінацій складають назви прикрас стате-
вих органів (10 %) чоловіків, наприклад, PrinceAlbertpiercing, magiccross, 
Prince’sWandта жінок: Princess Albertina piercing, Christina piercing, Nefer-
titi piercing та ін. Слід зазначити, що для цієї групи ювелірних прикрас, іс-
нує власна родова назва, що має декілька синонімів – genital jewellery (sex              
jewellery, adult jewellery). 

Останні дві групи розглянутих номінацій – прикраси для тулуба та ніг 
– є найменш чисельними (5 та 2 % відповідно). Серед прикладів наведемо: 
belly chain, brooch, breast plate, chate laine для тіла, anklet, toe ring для ніг. 

Використаний у дослідженні енциклопедичний словник виокремлює но-
мени, що їх ми об’єднуємо у групу, яка складає 8 % від загальної кількості 
вибірки. Сюди включаємо номінації різноманітних компонентів ювелір-
них виробів, таких як підвіска, медальйон, защібка тощо, наприклад: cam-
eo, medallion, locket, pendant, clasp, safety chain, memory wire.Види оправ 
для каміння у виробах містять такі назви як arcade, claw, cluster, cathedral 
та ін. Серед прикладів назв ювелірних комплектів наведемо composite 
suite, duettes.

Стосовно об’єму та детальності інформації про досліджувані одиниці, 
представленої у зазначених енциклопедіях, відзначимо, що всі семантич-
ні ознаки даного класу об’єктів, зафіксовані нами у дефініціях тлумачних 
словників англійської мови, наявні також і в спеціалізованих джерелах. Ен-
циклопедичні тлумачення також зазначають приналежність певного об’єкту 
до класу ювелірних прикрас, описують форму ювелірних виробів, вказують 
місце носіння, суб’єкта носіння та особливості використання тієї чи іншої 
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прикраси. Відмінності дефініцій назв ювелірних прикрас у загальномовних 
та спеціалізованих словниках полягають в об’ємі та детальності інформації 
про дані артефакти. До того ж, енциклопедичні джерела використовують 
іконічні знаки: малюнки, фотографії, для ілюстрації самого тлумачення. Для 
прикладу порівняємо дефініції обручки-печатки у тлумачному та енцикло-
педичному словниках: 

“signet ring – a finger ring engraved with a signet, seal, or monogram” (5);
“signet ring – emblematic, often familial, ring, often bearing a coat of arms, 

fit for use to imprint a wax seal on documents etc. The wearing of a signet ring is 
declining as the European aristocracy diminishes, however noble families have 
upheld long standing traditions of wearing signet rings for centuries. Sometimes 
the initials of the individual are engraved into the ring if the person is not of noble 
descent and does not have the right to bear arms” (6).

Як бачимо, обидві дефініції містять зазначення належності даної номіна-
ції до класу ювелірних виробів за допомогою гіпероніма ring та особливості 
зовнішнього вигляду. Енциклопедичне тлумачення до того ж містить культу-
рологічну інформацію про особливості використання обручки-печатки. 

Порівнюючи представленість конституентів досліджуваного поля у за-
гальних лексикографічних та спеціальних довідникових джерелах, доходи-
мо висновку, що у тлумачних словниках англійської мови зафіксовано 65 
номінативних одиниць, які позначають ювелірні прикраси, що складає лише 
22 % від наявних 300 одиниць у енциклопедичних джерелах. Таке співвід-
ношення свідчить про те, що в енциклопедіях орієнтованих на професій-
ного користувача існує дрібна диференціація значень лексичних одиниць, 
які називають ювелірні прикраси, в той час, як на рівні повсякденного спіл-
кування, на яке орієнтовані неспеціальні словники, всі ці значення підляга-
ють істотному узагальненню. В умовах непрофесійного спілкування людина 
віддає перевагу номінативним одиницям, які відповідають базовим назвам 
класів об’єктів, тобто лексичним одиницям з нейтральним рівнем конкрет-
ності й семантичної маркованості.  

Подальше дослідження лексико-семантичного поля «ювелірні прикра-
си» є перспективним у плані розгляду особливостей його функціонування у 
різножанрових текстах.
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УДК. 811.112’42
Черхава О. О.

АПРОБАЦІЯ МЕТОДИКИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
ІНДОЄВРОПЕЇСТАМИ ТА ЛІНГВОКОМПАРАТИВІСТАМИ

РІЗНИХ ПОКОЛІНЬ

Cтаття представляє апробацію методики реконструкції у наукових працях 
індоєвропеїстів та лінгвокомпаративістів різних поколінь. Розглянуто перші 
методичні процедурні застосування алгоритму реконструкції, що зазнавали що-
разу вдосконалень від методичного принципу встановлення регулярності змін 
елемента у мові, до оновленого прийому в методиці реконструкції із залученням 
даних морфології для реконструкції фонологічної системи прамови, техніки повної 
формалізації реконструкції прамови, застосування типологічних даних, у другій 
половині ХХ століття, та сучасного залучення етимологічної кодифікації “куль-
турного” словника індоєвропейської прамови у дослідженні праіндоєвропейської лек-
сики.
Ключові слова: етимологічна кодифікація, індоєвропеїстика, лінгвокомпа-
ративістика, методика реконструкції, прамова.

Черхава О. О. Апробация методики реконструкции в роботах индоевропеи-
стов и лингвокомпаративистов разных поколений. Статья представляет 
апробацию методики реконструкции в роботах индоевропеистов и лингвокомпа-
ративистов разных поколений. Рассмотрены первые методические процедурные 
применения алгоритма реконструкции, которые постоянно усовершенствовались 
от  методического принципа установления регулярности изменений элемента в 
языке, к обновленному приему в методике реконструкции с привлечением данных 
морфологии для реконструкции фонологической системы праязыка, техники пол-
ной формализации реконструкции праязыка, применения типологических данных, 
во второй половине ХХ века, и современного привлечения этимологической коди-
фикации “культурного” словаря индоевропейского праязыка в исследовании праин-
доевропейской лексики.
Ключевые слова:  этимологическая кодификация, индоевропеистика, лингвоком-
паративистика, методика реконструкции, праязык.

Cherkhava O. O. Approbation of reconstruction methods in the Indo-European 
and Linguistic  Comparative studies of different generations. The article presents 
approbation of reconstruction methods in the Indo-European and Linguistic Comparative 
studies of different generations. The first methodical procedural applications of reconstruction 
algorithm are considered, which were constantly perfected from  the first principles of 
regularity of element change in a language establishment, to the renewed procedure of 
reconstruction methods based on morphology and phonological Proto-language system 
data, technique of complete formalization of reconstruction, the use of typological data of 
the last half of the twentieth century, to the modern suggestions of including ethymological 
codification of “cultural” vocabulary of Indo-European proto-language, analyzing Indo-
European lexical items. The evolution of the basic methodological concept of classical 
Indo-European studies (linguistics comparative studies). Linguistic reconstruction, as the 
polyparadigmatic theoretical and methodic problem, is associated with interdisciplinary 
linguistic approach and conceptual world view, as the constituent architectonic model/
matrix of philosophical discourse sense, and is presupposed by the dominant lines of 
general linguistic science development. If the purpose of reconstruction of the first half of 
the nineteenth century was in searching proto-language forms in comparative historical 
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linguistics, then in the early twenty first century it is applied to the study of cognitive  
linguistics facilities, including various structures of consciousness, in particular concepts.    
Key words: ethymological codification, indoeuropean studies, linguistic comparative 
studies, reconstruction methods, Proto-language.

Класичні і сучасні підходи до розробки методичних прийомів порівняння 
мов (процедури реконструкції) продовжують обговорюватися і на сучасному 
етапі розвитку теорії лінгвокомпаративістики та її методології.

Більшість науковців (Дж. Дункель, Г. Гайдер), продовжуючи вивчення 
закономірностей і причин хронологічних верифікацій, з появою нових ме-
тодологій порівняльно-історичних досліджень вдаються до переоцінки уже 
встановлених правил і законів (law reassessment) [34], зокрема їх стабіль-
ності (фонетичні закони, наприклад, переглядаються крізь призму вчення 
про  фонему (study of phoneme)) [32]), формулюючи свої ідеї за загальним 
методичним принципом встановлення регулярності змін елемента у мові 
(К. Бругман, Г. Остхоф, Г. Пауль, Б. Дельбрюк, А. Лескін).

Традиційна методична процедура реконструкції передбачає такі етапи 
її виконання: 

1) відбір когнатів (однокореневі слова, що мають спільне походження і 
схоже звучання у двох і більше самостійних мовах); 

2) встановлення звукових відповідностей; 
3) реконструкція прaзвуків (враховуючи фонетичну вірогідність/ phonetic 

plausibility та фонетичну направленість/phonetic directionality (наприклад, 
прото-індо-європейське *p > English /f/. /f/ вважають (outcome) від прото-ін-
до-європейського *p в англійській [30]); 

4) визначення статусу схожих відповідностей (реконструкція розще-
плення/reconstructing a split – одна прото-форма із множиною рефлексів, 
реконструкція злиття/reconstructing a merger – дві прото-форми із одною 
рефлексією), якщо відповідність простежуємо у всіх випадках – це спон-
танна зміна (spontaneous), а якщо лише в певних позиціях (враховуючи на-
голос) – комбінована (combinative); 

5) перевірка вірогідності (plausibility) з перспективою загального фоне-
тичного надбання прото-мови (overall phonological inventory of the proto-lan-
guage);

6) перевірка вірогідності (plausibility) реконструйованих звуків з перспек-
тивою лінгвістичних універсалій і типологічних очікувань (linguistic univer-
sals and typological expectation) [31]; 

7) формулювання висновку-припущення: мови, що поділяють спільний 
звук-предок (sound-ancestor) можна вважати такими, що походять від мови-
предка зі спільним звуком-предком (sound-ancestor) [41; 22]. 

Загалом шлях історичного порівняння (принципи зміни звуків мови, слів, 
морфем) визнано як ретроспективний рух від одного мовного стану до ін-
шого більш раннього, який продовжується, доки не буде досягнуто мовний 
стан, з якого можна вивчати всі історично-засвідчені родинні мовні систе-
ми із припущенням цілої низки послідовних трансформацій, які визначають 
“діахронічну виводимість” системи) [5, 145–157]. 
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Перші методичні процедурні застосування вище наведеного алгоритму 
реконструкції зазнавали щоразу вдосконалень. Наприклад, поетапна техні-
ка формулювання звукових законів (незмінною ознакою яких залишається 
його матеріальний звуковий характер, що не залежить від смислу), розро-
блена у працях Ф. Боппа, Р. Х. Раска, Я. Гріма, В. фон Гумбольдта, вже у 
молодограматиків середини XIX століття (Г. Остгофф, Б. Дельбрюк, К. Бруг-
ман, П. Фортунатов, К. Вернер, Я. Вакернагель), зазнала змін відповідно 
до поєднання принципів історизму та психологізму, що дало змогу внести 
корективи у систему поглядів на природу мови, предмет мовознавства та 
саму методику проведення порівняльно-історичних досліджень.  

Положення, що “всі зміни мови можуть відбуватися лише від мовних 
індивідів, а психологічна та фізична діяльність людини при засвоюванні 
успадкованої від предків мови та при відтворенні й перетворенні сприйня-
тих свідомістю звукових образів, залишається незмінною у всі часи” [21], 
уточнило визначення такої ідентифікації фонетичних законів, як регуляр-
ність та одноманітність звукових змін, які відбуваються механічно відпо-
відно до “зручності вимови” [26]. 

Молодограматики вдосконалили методику пошуку звукових відповід-
ників між окремими мовами та в межах однієї мови, а це автоматично зу-
мовило соціальну детермінованість законів  – внутрішній розвиток мови 
названо її тенденцією, звукова матерія, що змінюється без свідомості, про-
тиставляється семантиці слова і формі, яка дотична до психіки людини і 
утворюється на основі асоціації уявлень та апперцепції [28]. 

У 1879 році теорія індоєвропейського кореня, зокрема відкинута моло-
дограматиками думка щодо наявності ларингалів-сонатів у праіндоєвро-
пейській мові, була розвинена у праці Фердинанда де Сосюра “Мемуари 
про початкову систему голосних” (з фр. Mémoire sur le système primitif des 
voyelles dans les langues indo-européennes) [36], яку вважають лінгвістичним 
припущенням, заснованим суто на структурних міркуваннях, бо воно під-
твердилось лише Є. Куриловичем у 1972 році при дослідженні реконстру-
йованої хетської мови [15]. Новаторство (на той час) такого прийому в мето-
диці реконструкції полягало у залученні даних морфології для реконструкції 
фонологічної системи прамови.  

Думка про те, що “кожну одиницю прамови (фонему, морфему, сло-
воформу, сполучення слів або синтаксичну конструкцію) можливо задати 
співвідношенням між генетично рівноправними елементами окремих мов, 
що походять з прамови” [16], наштовхнула Антуана Мейє до повної форма-
лізації методичної процедури реконструкції прамови для її використання в 
електронних обчислюваних машинах та для автоматичної обробки даних, 
оскільки “кожна фонема (та інші одиниці) прамови може вважатись скоро-
ченим записом ряду у таблиці співвідношень між фонемами (або іншими 
одиницями) прамови та може замінюватись порядковим номером рядка у 
цій таблиці (матриці)” [там само, 391]. 

Про недосконалість перших методик реконструкції зазначав А. Мейє 
уже на початку ХХ століття у 1928 році у праці “Порівняльний метод в істо-
рії мовознавства” (з фр. La méthode comparative en linguistique historique). 



167

“Методичний апарат індоєвропеїстики поки виключав постановку завдання 
про пріоритетні історичні відповідності та встановлення часового вектору 
в історії за рахунок мови” [33, 101], натомість наголошував на необхідності 
відтворення системи відповідностей індоєвропейських мов як формальної 
структури зв’язків між мовами індоєвропейської сім’ї, вирішивши часову та 
просторову локалізацію індоєвропейської прамови, її джерела (археологіч-
ні та мовні дані) та реконструкції умов. Існуючий арсенал методології, на 
думку автора, не міг достовірно реконструювати прамову. Довести, що “дві 
мови називаються спорідненими, якщо обидві є результатом двох різних 
еволюцій однієї і тієї ж мови, що була у вжитку раніше” [Там само, 81], мож-
ливо, розширивши методи порівняння в одній сім’ї мов із загальною сис-
темою відповідностей: включення міжгрупових відповідників в історичний 
аналіз розвитку всіх мов (порівняти індоєвропейську “прамову” з аналогіч-
ними реконструкціями мов-основ інших лінгвістичних сімей, а саме: прамов 
семітської, турко-татарської, угоро-фінської, що лежать в основі відповід-
них мовних сімей, спорідненість яких визначається тими ж методами, що 
властиві порівняльній граматиці індоєвропейських мов).

Осередком комплексних структурних методик реконструкції стала лінг-
вістична школа Володимира Антоновича Дибо, що розробила теорію і мето-
дологію окремої спорідненості мов, реконструкцію палеокультури за дани-
ми мови, а також вперше побудувала цілісну та чітку концепцію слов’янської 
порівняльно-історичної акцентології, типології акцентних систем парадиг-
матичного типу [12; 13]. 

Основний доробок науковця та його послідовників викладений у матері-
алах, виданих до 60-ліття з дня народження (який народився 30 квітня 1931 
року) дослідника у 1991 році: реконструкція ранніх форм індоєвропейського 
етимона [17, 26–33], індоєвропейського акценту [12; 13; 14], системи від-
мінків [23], категорії числа  [1], сингармонізму [19],  вокалізму [24], консо-
нантизму [18], дієслів із коренем на шумний [20], показників іменних класів 
[4], а також структуру кореневої морфеми.            

Водночас у Санкт-Петербурзі формується лінгвістична школа Леонарда 
Георгієвича Герценберга, що продовжила розробку дотичних питань мето-
дологічних упроваджень аналізу акцентологічної реконструкції [8, 29-47] 
та започаткувала нові методи аналізу індоєвропейської просодики [7]. Цін-
ний доробок науковця викладено його послідовниками в 2014 році у збірни-
ку наукових праць “Colloquia Classica et Indo-Germanica” [25].

У цей час у Німеччині виходить збірник праць “Das Germanische und die 
Rekonstruction der Indogermanischen” [27], в якому опубліковано дискусію 
щодо  методологічної неправильності прирівнювати реконструйовану про-
то-індо-європейську мову і  конкретну прото-індо-європейську мову, які від-
носять до часово/просторової моделі (пер. з нім. на англ. It is methodologi-
cally erroneous to equate the reconstructed Proto-Indo-European to the concrete 
Proto-Indo-European and to place it into time/space model) [38]. Як підсумок 
цієї дискусії, вийшли дві праці Бернфріда Шлерата у 1982 – “Sprachvergleich 
und Rekonstruktion : Methoden und Möglichkeit” [39] та у 1989 – “Probleme der 
Rekonstruktion : Schlusswort und Ausblick” [40].

ЧЕРХАВА О. О.  АПРОБАЦІЯ МЕТОДИКИ РЕКОНСТРУКЦІЇ...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (35) –  2015

168

Кожний етап розвитку мовознавства удосконалював основні техніки 
прийомів реконструкції, розроблені індоєвропеїстикою, та представляв кри-
тичний погляд на успадковану методологію. Так, методичного переосмис-
лення вищевказаних процедур, які й досі залишаються контроверсійними 
дискусіями, надали техніки дослідження мовних універсалій/language uni-
versals та праці з лінгвістичної типології/linguistic typology, які орієнтували-
ся на принципи а) аналізу доісторичних форм/principles to prehistoric forms, 
б) природних характеристик мови / inherent characteristics of language і в) 
загальних мовних змін (для всіх мов всіх часів), а також на граматику і сис-
тему реконструйованих мов, відновлюючи зміни, що з ними відбулися [30]. 

У таких дослідженнях почали застосовувати методику датування хро-
нологічних розбіжностей мов (глотохронологію) [23] у виведенні індоєвро-
пейських прасімей [5]. 

Методологічне застосування типологічних даних у лінгвістичній ре-
конструкції другої половини ХХ століття належить Т.В. Гамкрелідзе, яке ви-
кликало критичні зауваження (із відокремленням його у метод “типологічної 
реконструкції” загалом із зовнішньої (порівняльної) реконструкції) [29, 559–
568], бо воно повинне, на думку автора, виступати не основою проведен-
ня дослідження, а як “імпіричний індикатор для вибору конкретної рекон-
струйованої мовної структури із декількох можливих структур, одержаних 
шляхом зовнішньої (порівняльної) та внутрішньої реконструкції […]; вона 
повинна бути верифікованим фактором для конкретної реконструкції, якій 
надається перевага перед іншими можливими реконструкціями, які мають 
базуватися  на  порівняльно-історичному аналізі мовних фактів” [6, 149]. 

Розробка методології типологічної реконструкції стимулювала подальші 
компаративні дослідження, пов’язані з ностратичною теорією Владислава 
Марковича Ильїча-Світича у 1960-х роках, завданням якої була реконструк-
ція ностратичної прамови. У сучасних працях кількість лексичних одиниць 
для реконструкції цієї прамови розширено до 3000 одиниць [9; 10; 11].

Новітні залучення етимологічної кодифікації “культурного” словника 
індоєвропейської прамови спостерігаємо при дослідженні праіндоєвропей-
ської лексики на позначення диких та домашніх тварин, яке значно роз-
ширило парадигму сучасних уявлень щодо етномовного ландшафту [2] та 
звернуло увагу науковців на затемнення зв’язку форми та значення – дее-
тимологізацію, яка виступає “наслідком їх власної, а також лексичної та 
граматичної історичної видозміни системи мови ” [3].

Нещодавно новозеландські науковці запропонували провести парале-
лі між біологічною еволюцією людини Дарвіна та філогенетичними мето-
дами удосконалення лінгвістичних досліджень [35], а фінські вчені вкотре 
підтвердили можливість встановлювати етимологічну спорідненість мов, 
що належать до різних сімей, за допомогою лексичних запозичень на всіх 
стадіях розвитку мов, наприклад, фінської (уральська сім’я) з індоєвропей-
ською на основі схожості англійських та шведських когнатів [37].

Усі вищевказані методики дослідження індоєвропеїстів інтуїтивного ро-
зуміння відтворення первинних коренів слів, зазвичай зводились до устале-
них в історії розвитку мови декількох ракурсів застосування реконструкції: 
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а) зовнішньої (виявлення схожості матеріального плану, здебільшого фо-
нетики, зазвичай, має однотипний характер і розпочинається з реконструк-
ції вихідного мовного архетипу шляхом відбору і синхронного зіставлення 
семантично близьких одиниць, внаслідок цього дослідник встановлює сис-
тему закономірних співвідношень, визначає часові співвідношення мов, 
виведення кореспонденцій, визначення хронологічної глибини реконструк-
ції, встановлення праформи та моделювання прамовного […] стану), що 
базується в основному на високій частотності реконструйованих явищ у 
мовах та генетичній спільності на широких парадигматичних рядах, тоді як 
внутрішня реконструкція, орієнтуючись на синхронну систему історично за-
свідчених мов, спирається на “реліктові” форми, малі парадигми і аномалії, 
які дозволяють проектувати даний мовний стан у минуле, і, якщо генетичні 
зв’язки встановити неможливо, то відтворити хоча б історичний розвиток 
(історію мови)), б) внутрішньої (виявлення мовних змін на основі лише од-
нієї мови з метою пояснення синхронного варіювання як наслідку історичної 
зміни); як в) складової методу аналогії (дослідження змін, що відбулися у 
системі мови з метою уніфікації (дія аналогії може порушити закономірності 
розвитку мови), як г) прийому методу контактної лінгвістики (з’ясування 
мовних змін, що відбулися внаслідок впливу однієї мови на іншу).   

Постійна увага індоєвропеїстів та лінгвокомпаративістів до методики ре-
конструкції вимагала постійного удосконалення здійснення самої процеду-
ри, відповідно до надходження нових мовних даних та пошуку лінгвістичних 
законів, правил, закономірностей мовних змін (у фонології – фонетичних, 
що реконструюють фонологічну систему загалом, у семантиці – значення 
слова, визначену із схожих змін слів у одній або різних мовах). Відповідно, 
апробація алгоритму методичної процедури реконструкції еволюціонува-
ла від застосування принципу встановлення регулярності змін елемента у 
мові, до оновленого прийому в методиці реконструкції із залученням да-
них морфології для реконструкції фонологічної системи прамови, техніки 
повної формалізації реконструкції прамови, застосування типологічних да-
них, у другій половині ХХ століття, та сучасного залучення етимологічної ко-
дифікації “культурного” словника індоєвропейської прамови у дослідженні 
праіндоєвропейської лексики.
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Чеснокова М.В.

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОСОДИЧЕСКОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

В данной статье исследуются особенности мелодического оформления предтер-
минальной части синтагмы в речи носителей американского варианта английско-
го языка, которые являются представителями различных возрастных и гендер-
ных групп. 
Ключевые слова: предтерминальная часть, мелодические особенности, терми-
нальные тоны, возраст, гендер, американский вариант.

Чеснокова М.В. Соціальні фактори просодичного оформлення висловлюван-
ня. У пропонованій статті досліджуються особливості мелодійного оформлення  
передтермінальної частини синтагми у мовленні носіїв американського варіанту 
англійської мови, які є представниками різних вікових та гендерних груп.
Ключові слова: передтермінальна частина, мелодійні особливості, термінальні 
тони, вік, гендер, американський варіант.

Chesnokova M.V. Social factors of the prosodic design of the utterance. This article 
analyzes peculiarities of the melodic composition of pre-terminal part of a sense-group in 
the speech of native speakers of American English who are representatives of different age 
and gender groups living on the territory of the United States. The present investigation 
is dedicated to the analysis of the melodic characteristics of American representatives of 
different age and gender groups’ speech. Age is considered the basic of human being, it 
defines the boundaries of human development and social opportunities of a person. Often 
age demands from the individual the corresponding behavior. Judging by the opinion of 
sociophoneticians age changes in speech touch the whole spectrum of prosodic components 
including dynamic ones, however age can’t be considered the only factor, influencing the 
peculiarity of individual’s speech behavior. Majority of investigations prove that there is also an 
interconnection between gender and territorial peculiarities of the speech. A person presents 
a complex unity of personal and social principles, which means that any changes, which occur 
are defined by the variety of physiological and social forces. The conducted instrumental 
investigation showed that dynamic characteristics of speech are quite informative for defining 
age identification of American variant representatives. 
Key words: age, gender, territory, speech, prosodic, dynamic, individual, social, American 
English.

Выбор темы исследования  обусловлен необходимостью изучения во-
просов влияния возраста, гендера и территориальной принадлежности го-
ворящего на просодическое оформление речи.

Следует отметить, что вопросы возрастных особенностей речи челове-
ка вообще, а также просодического оформления речевого высказывания в 
частности, остаются недостаточно исследованными и дают возможность 
лингвистам внести свой вклад в решение проблемы, которая требует более 
детального изучения в процессе новых социолингвистических исследова-
ний.

Актуальность исследования определяется общей антропоцентричной 
направленностью современных социолингвистических студий на комплекс-
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ное изучение просодических особенностей речи социальных групп. Необ-
ходимым представляется детальный анализ мелодических особенностей 
речи представителей разных возрастных групп. 

Цель работы состоит в выявлении наиболее частотных мелодических 
конфигураций в речи американцев, представляющих четыре возрастные 
группы (юность, молодость, зрелость, пожилой возраст), а также в опреде-
лении взаимосвязи между гендерными и территориальными особенностя-
ми речи. 

Поставленная цель определила необходимость решения следующих 
задач исследования: установить методом аудиторского анализа мелодиче-
ский репертуар (основные терминальные тоны) американской спонтанной 
монологической речи представителей четырех возрастных групп; выявить 
связь возрастных мелодических особенностей речи американцев с гендер-
ной и территориальной вариативностью просодии.

Предметом исследования являются динамика мелодических измене-
ний в речи американцев с учетом возраста говорящих.

Материалом исследования послужили аудиозаписи речи жителей США 
различных возрастов (записи International Dialects of English Archive), кото-
рые были выделены из радиоинтервью. Общее количество реализаций в 
корпусе нашего исследования составляет 14 фрагментов текстов записей. 
Общее время звучания аудиоматериала составляет 80 минут.

Возраст – это неотъемлемое качество человека, атрибут человеческо-
го существования, протекающего во времени. Возраст рассматривается 
как совокупность периодов, человек переживает в течение своей жизни [3; 
9]. По мнению Н. Н. Палагиной, возраст человека составляет основу его 
существования, определяет пределы физического развития и социальные 
возможности личности, постепенное получение статуса и приумножение 
доли личностной значимости в обществе, конструирование собственной 
истории и единения с мировым развитием [5].

Поскольку понятие возраста универсально, оно составляет основу со-
циального аспекта бытия и имеет культурную специфику. Возраст играет 
первостепенную роль в жизни человека, так как определяет его место в 
обществе, в рабочем коллективе, в семье. Достижение определенных воз-
растных отметок накладывает на человека новые обязательства, права и 
свободы, заставляет принять на себя новые социальные роли. Таким об-
разом, возрастные характеристики человека отражают не только его дви-
жение по индивидуальной жизненной траектории, но и его соответствие 
социальным нормам [5]. 

Отечественными и зарубежными исследователями доказано, что просо-
дические характеристики могут служить идентификаторами речи предста-
вителей различных возрастных групп [8; 1]. По мнению социофонетистов, 
возрастные изменения затрагивают весь спектр просодических компонен-
тов, включая мелодические конфигурации, параметры ЧОТ, интенсивность, 
темпоральные и тембральные особенности речи, однако возраст нельзя 
рассматривать как единственный фактор, влияющий на своеобразие рече-
вого поведения индивида [6]. 
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Согласно классификациям Н. М. Палагиной и Дж. Эдвардса [5; 11], ин-
форманты были разделены на следующие возрастные группы: 1) юность 
(17 – 25 лет); 2) молодость (26 – 40 лет); 3) зрелость (41 – 60 лет); 4) пожи-
лой возраст (старше 60 лет). 

В аудиторском анализе принимали участие 5 аудиторов-филоло-
гов, среди которых преподаватели и аспиранты кафедры теоретической 
и прикладной фонетики английского языка факультета PГФ ОНУ имени 
И. И. Мечникова.  Все аудиторы изучали язык как специальность и владеют 
английским языком как иностранным.

Аудиторам-филологам было предложено установить конфигурации 
терминальных тонов.

Номенклатура терминальных тонов представлена в речи носителей 
американского варианта английского языка полностью: простые терми-
нальные тоны (нисходящий, восходящий, ровный); сложные терминальные 
тоны (нисходяще-восходящий, восходяще-нисходящий); составные терми-
нальные тоны (нисходящий + восходящий, восходящий + нисходящий).

Полученные результаты дистрибуции терминальных тонов в речи но-
сителей американского варианта английского языка демонстрируют доми-
нирование нисходящих терминальных тонов, что объясняется монологиче-
ским характером исследуемого текста, а также отсутствием ярко выражен-
ной эмоциональной окраски речи.

Отметим, что общее количество нисходящих терминальных тонов в 
речи увеличивается пропорционально возрасту говорящего и повышению 
его социального статуса: 33,5 % – в группе «юность», 35 % – в группе «мо-
лодость», 52 % – в группе «зрелость», и несколько снижается, 44 % – в 
группе «пожилой возраст» по отношению к предыдущей возрастной группе.

Данные о преобладании нисходящих терминальных тонов в синтагме 
полностью соответствуют выводам, сделанным в ходе предыдущих иссле-
дований просодии американской речи. Большинство фонетистов, изучаю-
щих американскую просодию, указывают на превалирование нисходящего 
тона в терминальной части высказывания в спонтанной монологической 
речи [4]. 

Лидирующее положение по количеству нисходящих тонов в речи зани-
мает группа американцев зрелого возраста (52 %), что объясняется  влия-
нием высокого социального статуса, приобретаемого обычно к 50 годам, на 
четко выбранный стиль речевого поведения, а также на более уверенную 
и авторитетную манеру вести беседу. Наименьшее количество нисходящих 
тонов отмечено в группе юных информантов (33,5 %), где лидирующим яв-
ляется ровный тон.

На рис. 1 изображена типичная для американской монологической 
речи интонационная модель: сочетание ровной шкалы с нисходящим тер-
минальным тоном. Информант – актриса, 39 лет, Миссури.
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Рис. 1. It’s in its thirty-fifth year…||

Второе место по частотности употребления занимает ровный терми-
нальный тон (который в нашей работе определяется незначительными ко-
лебаниями ЧОТ в пределах 5 Гц).

Как известно, американская речь характеризуется использованием 
большого количества ровных тонов, что нашло подтверждение в проведен-
ном нами исследовании (частотность употребления ровных тонов по срав-
нению с другими терминальными тонами равна 24 % без учета возраста). 
Так, представители группы «юность» используют ровный терминальный 
тон в 38 % случаев, «молодость» – 29 %, «зрелость» – 14 %, «пожилой 
возраст» – 16 %. В целом, с возрастом прослеживается сокращение коли-
чества ровных терминальных тонов, как в речи мужчин, так и в речи жен-
щин. Исключение составляет речь представителей пожилого возраста, в 
котором их количество незначительно увеличивается (16,0 %).

Лидирующее положение по количеству ровных терминальных тонов, 
безусловно, занимает юная группа информантов (38 %), что объясняется 
недостаточностью жизненного опыта и умения общаться в соответствую-
щей социальной среде. Данный вывод полностью подтверждается резуль-
татами экспериментального исследования В. В. Яскевича [10], а впослед-
ствии – и данными проведенного нами инструментального анализа.

Частотность употребления восходящих терминальных тонов в конце 
синтагмы значительно ниже по сравнению с количеством нисходящих то-
нов в том же положении (частотность их употребления по сравнению с дру-
гими терминальными тонами равна 20 % без учета возраста).

Восходящий терминальный тон в проанализированных монологиче-
ских высказываниях носит апеллятивный характер, используется для под-
держания разговора при обращении к собеседнику, тем самым реализуя 
коммуникативную функцию, поскольку исследуемый звучащий материал 
представляет собой отрывки из интервью.

Частотность использования восходящих терминальных тонов ниже по 
сравнению с частотностью нисходящих терминальных тонов в речи всех 
возрастных групп. Представители возрастной группы «юность» используют 
восходящий терминальный тон в 21,5 % случаев, «молодость» – 22,0 %; 
«зрелость» – 18,0 %; «пожилой возраст» – 21,0 %. Низкий процент исполь-
зования (9,0 %) демонстрируют женщины зрелого возраста, в речи которых 
доминируют нисходящие терминальные тона (57,0 %). Именно в зрелом 
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возрасте женщина достигает наивысшей степени своего профессиональ-
ного и личностного роста, поэтому ей присуща четкая манера общения и 
взаимодействия с собеседником. Мы присоединяемся к выводу П. Трад-
гилла о том, что традиционно более важная роль женщин в воспитании 
детей заставляет их быть требовательнее к социальным нормам «коррект-
ного» поведения, а следовательно, они более остро осознают социальную 
коннотацию языка [12; 13].

Продемонстрируем употребление восходящего тона в речи актрисы 
(39 лет) из Миссури (см. рис. 2):

Рис. 2. Camelot is a summer fine arts camp for children||

Произнесенная фраза состоит из одной синтагмы, которая завершает-
ся восходящим терминальным тоном.

Рассмотрим частотность реализации простых терминальных тонов в 
речи в зависимости от региона проживания информантов (см. табл. 1). 

Таблица 1
Частотность употребления простых терминальных тонов. 

Региональная дифференциация (усредненные показатели, %)
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Во-первых, необходимо отметить тенденцию уменьшения частотности 
употребления нисходящих терминальных тонов при продвижении с Севера 
на Юг США в речи представителей всех возрастных групп. Что касается 
восходящих и ровных терминальных тонов, то достаточно сложно выявить 
определенные тенденции, так как они практически в одинаковом процент-
ном отношении  внутри возрастных групп представлены в речи представи-
телей всех регионов. Наблюдается незначительное снижение частотности 
их использования в речи жителей Мидленда.

Согласно данным предшествующих экспериментальных исследований 
американской просодии, сложные тоны, а именно сложный нисходяще-вос-
ходящий тон, имеют высокую частотность употребления в американской 
речи [7; 2], что не подтвердилось в ходе нашего эксперимента. Как показа-
ли результаты проведенного нами аудиторского анализа, в неподготовлен-
ном монологе американцы гораздо реже употребляют сложные и состав-
ные терминальные тоны по сравнению с простыми тонами, что естествен-
ным образом вытекает из спонтанного характера исследуемого звучащего 
материала.

Употребление нисходяще-восходящего тона объясняется деликатно-
стью обсуждаемой темы, нежеланием говорящих звучать слишком катего-
рично, а также спонтанностью беседы. Нисходяще-восходящий тон исполь-
зуется говорящими, когда они стараются рассмотреть проблему с разных 
точек зрения. Сложным нисходяще-восходящим тоном завершают синтаг-
мы 3 % представителей группы «юность», 7 % представителей группы «мо-
лодость», 6 % – группы «зрелость» и 5 % – группы «пожилой возраст». 
Кроме того, в речи женской группы информантов количество нисходяще-
восходящих терминальных тонов превышает их количество в речи мужской 
группы информантов (например, «молодость»: мужчины – 2 %, женщины 
– 12 %; «зрелость»: мужчины – 4 %, женщины – 8 %).

Наибольший процент употребление сложного восходяще-нисходящего 
тона демонстрируют представители возрастной группы «пожилой возраст» 
– 10 % (без учета гендерной составляющей), наименьший – представители 
возрастной группы «юность» – 3 % (без учета гендерной составляющей).

Определенные выводы можно сделать, анализируя количество и дис-
трибуцию сложных и составных терминальных тонов:

• Речь информантов юного возраста отличается наименьшим количе-
ством сложных (3 % – нисходяще-восходящий; 3 % – восходяще-нисходя-
щий) и составных (0,5 % – нисходящий + восходящий; 0,5 % – восходящий 
+ нисходящий) терминальных тонов.

• В речи всех возрастных групп суммарное количество сложных и со-
ставных терминальных тонов увеличивается с возрастом (17–25 лет – 7 %; 
26–40 лет – 14 %; 41–60 лет – 16 %; старше 60 лет – 19 %). Наличие данной 
тенденции, возможно, связано с умением представителей старшего поко-
ления целесообразно использовать весь репертуар просодических моде-
лей для выражения мыслей и эмоций.

• Составные терминальные тоны имеют наименьший процент употре-
бления в речи информантов разного возраста.
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Представим обобщающую диаграмму частотности простых и сложных 
терминальных тонов, которая дает нам целостную картину употребления  
этой мелодической характеристики в речи представителей американского 
варианта английского языка разных возрастных групп (см. рис. 3).

Рис. 3. Обобщающая диаграмма частотности употребления 
простых и сложных терминальных тонов

Таким образом, в американской монологической речи неподготовлен-
ного характера преобладают нисходящие терминальные   тоны.  Как и 
следовало ожидать, ровные тоны, характерные для американской речи в 
целом, были выявлены в речи информантов в значительном количестве. 
Низкая частотность сложных и составных терминальных тонов  позволяет 
сделать вывод о том, что тоны данного типа не являются характерными 
для спонтанного монолога в американском варианте английского языка.

Проведенный перцептивный анализ американской речи выявил сле-
дующее:

Нисходящие тоны составляют наибольшую часть терминальных то-
нов в речи представителей всех возрастных групп. Необходимо отметить, 
что общее количество нисходящих тонов в речи увеличивается пропорцио-
нально возрасту говорящего: 33,5 % – в возрастной группе «юность», 35 % 
– в группе «молодость», 52 % – в группе «зрелость»  и 44 % – в группе «по-
жилой возраст». Второе место по частотности употребления занимает ров-
ный терминальный тон, лидирующую позицию по употреблению которого 
занимает речь представителей группы «юность». Частотность употребле-
ния восходящих терминальных тонов в конце синтагмы значительно ниже 
по сравнению с количеством нисходящих тонов в том же положении. Наи-
больший процент употребления восходящих тонов маркирует речь инфор-
мантов группы «молодость» (22 %), а наименьший процент – речь женщин 
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зрелого возраста (9 %). При продвижении с Севера на Юг США отмечаем 
тенденцию уменьшения частоты употребления нисходящих терминальных 
тонов в речи представителей всех возрастных групп. Определенные выво-
ды можно сделать, анализируя количество и дистрибуцию сложных и со-
ставных терминальных тонов:

• Речь информантов юного возраста отличается наименьшей частотой 
употребления сложных и составных терминальных тонов.

• В речи всех возрастных групп суммарное количество сложных и со-
ставных терминальных тонов увеличивается с возрастом.
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КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНИЙ СТАТУС ОНІМІВ
У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Стаття присвячена вивченню когнітивно-семантичної природи онімної лексики, в 
якій обговорюється складна і досі не розв’язана проблема значення онімів. Спира-
ючись на результати попередніх досліджень у цій сфері, у статті обстоюється 
екстралінгвістичне (енциклопедичне) значення власного імені, що включає фактор 
його широкого вживання, про яке заявляють представники когнітивної семантики, 
на відміну від прихильників структурної  семантики. 
Ключові слова: когнітивно-семантична природа, онімна лексика, екстра-
лінгвістичне значення, власне ім’я. 

Швец А.И. Когнитивно-семантический статус онимов в современной линг-
вистике. Статья посвящена изучению когнитивно-семантической природы оним-
ной лексики, в которой обсуждается  сложная и до сих пор не решенная пробле-
ма значения онимов. Опираясь на результаты предыдущих исследований в этой 
сфере, в статье обосновывается экстралингвистическое (энциклопедическое) 
значение имени собственного,  включающее фактор его широкого употребления, 
о котором заявляют представители когнитивной семантики, в отличие от сто-
ронников структурной семантики.
Ключевые слова: когнитивно-семантическая природа, онимная лексика, экстра-
лингвистическое  значение, имя собственное.

Shvets A.I. Cognitive and Semantic Status of Onim Lexicon in Modern Linguistics. 
The article deals with the study of cognitive and semantic nature of onim lexicon, in which 
the complicated and unsolved issue of an onim meaning has been described. Due to the 
results of the previous researches, the article deals with the extralinguistic (encyclopedic) 
proper name meaning including the factor of its widespread usage approved by the 
representatives of cognitive semantics in comparison to the researches of structural 
semantics.
The article suggests an attempt to expose the ontological nature of proper names from 
the position of cognitive and anthropocentric approaches. All the linguistic phenomena 
have been assessed in the following way: they do not reflect the world in the native 
speakers’ mind but interpret it through the depth of their background knowledge as well 
as cognitive abilities. The proper names have been explained from these positions and 
defined as compact microtext of cognitive and semantic nature consisting of mythological, 
ethnological, historical, social and other information realised in the frames of wide context. 
In this case, it reveals the potential meanings embodied in the inner and outer forms of 
these new creations.
Key words: cognitive and semantic nature, onim lexicon, extralinguistic meaning, proper 
name.

Сучасна ономастична наука, попри її потужну фундаментальну тради-
цію вивчення, яка характеризується різновекторністю аспектів і численни-
ми класифікаціями онімної лексики, продовжує залишатись невичерпним 
напрямом розвитку лінгвістики загалом, враховуючи нові сьогоденні її тен-
денції і принципи аналізу мовних явищ. З огляду на оновлені погляди до-
слідників у царині ономастики (І. Заваринська, О. Карпенко, М. Лебедєв,                          
В. Ніконов, Н. Подольська, В. Слабоуз та ін.), коли, за словами О. Карпенко, 
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“змінюється не лише аспект, а й сам предмет ономастичного досліджен-
ня” [8], увага науковців змістилася від проблеми пізнання власних назв 
на з’ясування реалізації цього пізнання, тобто на розкриття природи ме-
ханізмів пізнання власних назв [там само]. Такий поворот дослідницьких 
спостережень над онімами пов’язує подальше їхнє осмислення через пи-
тання формування структури ментального лексикону, а відтак, через дис-
кусію навколо одвічної проблеми мотивованості мовного знака, коріння 
якої сягають античних теорій філософів про природу імен і яка неоднора-
зово коментувалася у численних працях, присвячених різним питанням 
ономастики. 

Не оминула його і дослідниця І. Заваринська, покликаючись на комен-
тар якої, нагадаємо, що “питання про природу і значення власного імені, 
його функції і зв’язок з поняттям співвідноситься з осмисленням форми і 
змісту мовних знаків, тому цією проблемою займалися ще представники 
античної філософії. Передусім, їх цікавила проблема правильності імен. 
Грецькі софісти зазначали, що ім’я довільне, а розуміння між людьми за-
сноване на договорі, в якому і закладена правильність імен. На відміну від 
софістів, Геракліт і його послідовники вважали, що існує природна безумов-
на відповідність імен речам [7, 13].

У зв’язку з цим нагадаємо вкотре неодноразово витлумачуваний різни-
ми дослідниками діалог Платона “Кратил”, де представлено дискусію між 
Сократом, Кратилом і Гермогеном навколо природи іменування та прин-
ципів моделювання [16, 613 - 681]. Під час цієї дискусії простежуються такі 
найважливіші питання сучасної теорії номінації і акту, що їй передує, – мо-
тивації, як 1) установлення відношення імені й речі і 2) основні правила 
моделювання цих відношень або так звані етимології. Можемо говорити, 
що вже у діалозі “Кратил” наявні своєрідні уявлення про мотивування імен і 
подані зразки їх тлумачення.

Стисло нагадавши суть античної дискусії, як й інші дослідники, можемо 
підсумувати, що “античний етап не мав на меті ґрунтовне опрацювання на-
звотворчого процесу, як і подальші часи Середньовіччя, коли домінування 
церкви і схоластика не сприяли утвердженню нових поглядів на природу 
номінації. Проте згодом (особливо в XVII – XIX ст.) інтерес до онімів актуалі-
зувався знову у працях західноєвропейських учених (А. Гардінер, Т. Гоббс, 
Г. Лейбніц, Дж. С. Мілль та ін.)” [Цит. за пр. : 11, 682]. 

Щодо безпосередньо природи власних імен, то О. Суперанська у 
своїй роботі “Общая теория имени собственного, 2007” цитує філософа-
позитивіста Б. Рассела, який запитує: “Чи можна виразити все наше 
емпіричне знання мовою, що не містить власних імен?” і відповідає – ні” 
[Цит. за пр. : 22, 55-56]. 

Не вдаючись глибоко у філософську сторону цієї глибокої проблеми, бо 
це не є завданням розвідки, лише зауважимо, що власні імена як і загальні, 
за спостереженнями О. Кубрякової, були предметом уваги вчених із най-
давніших часів і на Сході, і на Заході, а наука про перші, тобто ономастика 
як розділ мовознавства, набула статусу самостійної лише у 30-і роки ХIХ 
століття [11, 682]. 
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Метою статті є розкриття когнітивно-семантичної природи онімів на су-
часному етапі розвитку ономастики. 

Завдання:
– прокоментувати систематизовані наукові погляди ономастів щодо се-

мантичного статусу власних імен, наявні у працях, присвячених цій про-
блематиці;  

– обґрунтувати екстралінгвістичну природу семантики онімів, пов’язану 
з когнітивними здібностями людини ідентифікувати предмети навколишньо-
го світу, іменовані власними іменами. 

В ономастиці як науці домінує лінгвістичний компонент, бо інформацію 
про кожне ім’я можна здобути за допомогою мовних засобів її розкриття 
[9, 177]. Утім, специфіка ономастики полягає в її тісних зв’язках із етногра-
фічним, історичним, географічним, соціологічним, літературознавчим тощо 
аспектами у вивченні онімної лексики, які допомагають лінгвістові класифі-
кувати іменовані об’єкти і визначити традиції, пов’язані з їхнім ім’ям [9, 177].

Такі зв’язки ономастики свідчать про те, що вона пов’язана з усіма 
сферами людського життя й діяльності. Скрізь, де потрібна ідентифікація 
або індивідуалізація об’єкта, людина вживає власні імена як найбільш 
зручний спосіб його виділення [12, 473]. І основну проблему в цьому 
становить і досі не вичерпана дискусія навколо семантики оніма, у 
процесі обговорення якої дослідники розділились за різними позиціями, 
крайніми з яких є дві: 1) ті, хто обстоюють семантику і ширше – смисл 
оніма, представляючи для цього різні аргументи, і 2) ті, хто скептично 
ставиться до її визнання. 

Відтак, у ХХ столітті закладене у природі власних назв протиріччя між 
їх властивостями як одиниць системи і розширенням семантики у процесі 
функціонування об’єктивно активно підтримувало обидві протилежні, одна-
ковою мірою обґрунтовані теорії, які сформувалися як наслідок цих двох 
дискусій: семантичної та асемантичної щодо онтологічної суті оніма.

Синтез думок і поглядів з приводу семантики оніма наводить у своїй 
статті дослідниця В.В. Слабоуз, яка так і називається “Теоретичні та іс-
торичні передумови дослідження проблеми лексичного значення власних 
назв” [19, 80-84; 20], в якій зібрано й узагальнено наявні в ономастиці сього-
дення дискусії з цього приводу. 

Не ставлячи за мету вкотре аналізувати детально позиції усіх учених, 
наведемо спостереження В.В. Слабоуз [19, 80-84; 20], яка зазначає, що 
“одностайно приймаючи за визначальну індивідуалізуючу функцію онімів, 
у науці все ще триває полеміка між прихильниками концепції асемантич-
ності онімів (Н. Арутюнова, О. Ахманова, Ж. Вандрієс, А. Гардінер, Л. Єль-
мслєв,  О. Реформатський, О. Функе, Дж. Х’юсон) та їхніми опонентами, які 
наділяють оніми багатшим порівняно з загальними назвами значенням                      
(М. Бреаль, Х. Джозеф, О. Єсперсен, Є. Курилович, Б. Рассел, Х. Серенсен, 
Г. Фреге), а також тими, хто займає помірковану позицію, пропонуючи комп-
ромісне вирішення проблеми – визнання наявності в онімів мовленнєво-
го значення за відсутності мовного значення (В. Болотов, Л. Вайсгербер,               
М. Нікітін,  Дж. Серл, О. Суперанська).
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В. В. Слабоуз також виділяє окремо тих мовознавців, які розвивають 
тезу про повноправний, хоча й специфічний, мовний статус власних імен  
(Д. Єрмолович, В. Калінкін, С. Кацнельсон, Ю. Карпенко, Н. Комлєв, В. Ніко-
нов, Є. Отін,  Л. Ступін) [Цит. за пр.: 19, 80-84; 20]. 

Проте, у рамках самої семантичної теорії, пов’язаної з ідеями Л. Віт-
генштейна, однозначного визнання семантики власного імені теж немає. 
Навіть Л. Вітгенштейн говорив про семантику власного імені лише тоді, 
коли в ній синтезовані диференційні ознаки індивіда, які можуть змінювати-
ся при переході імені до іншого носія, адже лише вживання слова в мовній 
грі надає йому значення [3]. 

Бурхлива дискусія навколо обговорення цих проблем розпочалася з 
розвитком семіотики (І. Бодуен де Куртене, Р. Павіленіс, Ч. Пірс, Ф. Соссюр 
та ін.). Свого часу ще І. О. Бодуен де Куртене започаткував фоносеман-
тичний аспект дослідження власного імені. На його думку, “звукова матерія 
володіє не тільки певною символікою звуків (змістовністю), а й створює пев-
ний тон, який підкреслює зміст імені. Те, як ім’я сприймається на слух і які 
при цьому викликає асоціації, є навіть важливішим за семантику імені, яка 
в більшості випадків практично не враховується” [1, 330]. Ці думки ученого 
стали підґрунтям нового більш широкого погляду на семантику онімів – ког-
нітивного, який був уже закладений у працях тих мовознавців, що є при-
хильниками семантичної природи власного імені. 

Питання про те, як ім’я виконує свою функцію індивідуалізації інди-
віда у всіх можливих світах, в аналітичній філософії мови вирішували 
шляхом залучення поняття “ідентифікувальної дескрипції”. Суть прин-
ципу ідентифікувальних дескрипций полягає в тому, що значення влас-
ного імені зумовлено дескрипціями, і знання дескрипцій забезпечує мож-
ливість виділення базисного індивіда – референта власного імені. І всі 
дослідники цитують Г. Фреге, який на прикладі імен давньогрецьких фі-
лософів показував, як працює процедура ідентифікувальної дескрипції. 
Як зазначає М. Лебедєв, розпізнавання людини на ім’я Цицерон досяга-
ється за умови знання дескрипцій “великий оратор” і “Житель Давнього 
Риму” [13, 113]. 

Безпосередньо робіт, в яких за власними іменами визнається постій-
не значення, є чимало (див. вище), але переважно всі дослідники, за спо-
стереженнями М. Лебедєва, коментують погляд С. Кріпке, який уважає, що 
власне ім’я пов’язане з першоносієм і збережене в різних можливих світах, 
в яких цей індивід існує [10, 346]. Він називає власні імена статичними де-
сигнаторами [13, 113]. 

Тлумачення власних імен як жорстких десигнатів узгоджується із ме-
ханізмами референції. При цьому С. Кріпке зазначає, що референція здій-
снюється без опори на знання суттєвих характеристик об’єктів, а внаслідок 
установлення й збереження “причинного ланцюга”, який іде від першого ви-
користання імені (так званої “ситуації хрещення об’єкта”) до всіх подальших 
використань, причому поява і закріплення референції відбувається в ситу-
аціях “хрещення” на основі упізнавання людиною якої-небудь випадкової, а 
несуттєвої , ознаки позначуваного об’єкта [10, 346].  
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Утім, дескриптивний зміст, який пов’язаний з ім’ям, не є значенням імені 
в його буквальному смислі (так як його витлумачують структурні семанти-
ки); він використовується, скоріше, щоб установити референцію імені. Де-
скрипції спрацьовують лише тоді, коли людина попередньо володіє деяки-
ми знаннями про позначений об’єкт. Припускаємо, що саме про такі знання 
йшлося у дискусіях представників когнітивної семантики, коли вони обгово-
рювали проблему значення загалом.

А тому, якщо говорити про когнітивний підхід до витлумачення природи 
лексичного значення слів, а не лише значення власних назв, то його розроб-
ники (М. Болдирев, Дж. Лакофф, Е. Рош та ін.) докорінно змінили традиційний 
погляд структурних семантиків (згадаймо позицію Л. Блумфілда) і зосере-
дилися на вивченні культурної мотивації та енциклопедизмі лексичного 
значення [2, 3]. На думку Р. Васька [2, 3], який цитує А. Вежбицьку, “лек-
сичне значення є ментальною сутністю, яка отримує своє власне бут-
тя тільки в людській свідомості; воно входить як складова частина до 
структури знання про навколишній світ, із чим і пов’язаний його енцикло-
педичний характер” [26, 16].  Дослідити семантику слова для прихиль-
ників когнітивної семантики – означає, насамперед, описати еталонний 
ментальний образ, сформований у свідомості людини, який відповідає 
слову, а не лише позначити межі денотації [2,  3]. Припускаємо, що цей 
погляд є коректним і для інтерпретації семантики власного імені, яку не 
можна зводити суто до його характеристик, а слід розглядати в більш ши-
рокому енциклопедичному контексті, тобто варто говорити не про власне 
значення оніма, а про його референційний смисл.

З огляду на таку постановку проблеми звернімося до класичної праці       
Р. Павіленіса “Проблема смысла, 1988”, в якій обговорюється перспективна 
і важлива ідея, пов’язана з розробкою теорії смислу як теорії побудови і 
функціонування концептуальних систем. Автор шукає відповідь на питання, 
чи мають власні імена смисл, за допомогою послідовного розгляду різних 
підходів до цього питання, спираючись на теорії Г. Фреге (зокрема на роботу 
“Смысл и денотат”) і Б. Рассела. 

У роздумах Б. Рассела, який дискутує з Г. Фреге, власне ім’я постає 
символом, що прямо позначає індивіда, який є його значенням і має це зна-
чення сам по собі, незалежно від значень всіх інших слів [15, 123]. У такому 
розумінні власні імена наближені до вказівних займенників.

Г. Фреге вважає, що імена виконують функцію вказівки завдяки своє-
му смислу [24, 56-78], а іменування завжди передбачає опис (дескрипції) 
об’єкта, до якого воно належить [24, 122-123]. Зокрема, учений зазначає, 
що знак (слово, словосполучення або графічний символ) може уявлятися 
не лише у зв’язку з позначеним, тобто з тим, що можна було б назвати дено-
татом знака, а й у зв’язку з тим, що хочеться назвати смислом знака; смисл 
знака – це те, що відображає спосіб представлення позначеного даним зна-
ком. Зі сказаного випливає, що під знаком (або ім’ям) варто розуміти будь-
яке позначення, яке виконує роль власного імені; денотатом знака є певна 
річ (у самому широкому смислі слова), а не поняття або відношення [24, 
352-379.]. Щоб зрозуміти смисл власних імен, потрібно лише достатньою 
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мірою володіти відповідною мовою або знати сукупність позначень, до якої 
належить це ім’я … [там само]

Теорія ідентифікувальних дескрипцій Г. Фреге Б. Рассела дала змогу 
дійти висновку, що різні носії мови використовують власну назву в різних 
смислах, хоча і з тією ж референцією, при цьому відмінності у властивос-
тях, які можуть асоціюватися з іменами, породжують різні ідіолекти. Відтак, 
у цій теорії звичайні власні назви представлені як ідіолектні одиниці, смисл 
яких залежить від пов’язаних з ними індивідуальних “ідентифікувальних де-
скрипцій”, а не від єдиного смислу, який визнає все суспільство.

Аналізуючи дискусію між різними представниками семіотики, Р. Павіле-
ніс пише, що власні імена як засіб фіксації певних об’єктів і суб’єктів спів-
відносяться з об’єктами концептів, і через вказівку на них характеризуються 
ідеальною у плані прагматики властивістю. При цьому учений переконаний, 
що підходити до вирішення проблеми семантики власного імені слід із ура-
хуванням різних його дескрипцій, бо фіксація референта іменем в багатьох 
випадках є більш важливою, ніж вираження суто смислу, наданого імені но-
сієм мови [15, 178].

Іншими словами, імена об’єднують різний пізнавальний досвід носіїв 
мови. Уважаємо, що ця теза якнайкраще пояснює механізм когнітивно-се-
мантичної природи онімної лексики. 

У роботі Джона Серла “Proper Names” автор дає свою відповідь на пи-
тання, чи володіють власні імена смислом, залежно від того, що розуміти 
під поняттям смисл: всі специфічні (індивідуальні) характеристики об’єкта 
або тільки його логічні характеристики, які втілюються в номенклатурному 
слові, що називає клас об’єктів на зразок річка, гора, людина і т. ін. У пер-
шому випадку Д. Серл дає негативну відповідь, в другому – позитивну [25, 
170].

Подібну думку, але згодом висловлював і М. В. Горбаневський, аналі-
зуючи способи, за допомогою яких загальні й власні імена реалізують свій 
зв’язок з поняттями: “Кожне ім’я пов’язане з родовим поняттям (напр., міста 
та назви міст, річки та назви річок і т.ін.), без зв’язку з яким воно не може 
функціонувати. У здатності передавати цей зв’язок – основне значення 
будь-якого слова, у тому числі – й власного імені” [6, 70].

Суперечка навколо цього питання триває і донині як частина більшої 
фундаментальної проблеми сутності мовного значення, але уже з позицій 
когнітивної лінгвістики. Узагальнимо окремі теоретичні положення ономас-
тів, які є засадничими і відправними у продовженні розробки цієї проблеми. 

Роздуми ономастів про те, чи має власне ім’я значення? наявні у дослі-
дженнях з ономастики різних часів. Свого часу О. Суперанська ставилася, 
скоріше, скептично до визнання семантики власного імені, говорячи про те, 
що “воно не пов’язане безпосередньо з поняттям і не має на рівні мови 
чіткої й однозначної конотації” [22, 324]. Тимчасом у найсучасніших працях             
В. Ніконова йдеться про те, що “власні імена утворюють у мові особливу 
підсистему, де загальномовні закони підлягають трансформації” [14, 6]. 

Більш поміркованим (хоча і дещо звуженим) є погляд В. Гака, викла-
дений у словниковій статті в “Лінгвістичному енциклопедичному словнику”, 
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який пише, що деякі дослідники пов’язують лексичне значення тільки з осно-
вними частинами мови, заперечуючи його наявність у власних імен, служ-
бових слів, вигуків. Проте, будь-яке слово володіє лексичним значенням, 
відмінність полягає лише у способі його реалізації, у ступені самостійності 
тощо. Імена власні теж мають елементи сигніфікативної сторони значення, 
адже підводять одиничний об’єкт під певний клас об’єктів [4, 262]. 

Долучившись до обговорення проблеми семантики оніма, припускаємо, 
що її слід розглядати у площині теорії референції і пов’язувати з поняттям 
інформації оніма, яку можна декодувати в умовах залучення широких фо-
нових (енциклопедичних) знань носіїв мови.  

Ця ідея не є новою, вона поступово в певний спосіб викристалізову-
валася в ономастичних працях дослідників різних поколінь, однією з яких 
є теорія “більшого значення”, розроблювана свого часу О. Єсперсеном, 
Х. Серенсеном та ін. Представники такої ідеї аналізували не мовне, а 
мовленнєве значення власного імені. Визначальним фактором для вста-
новлення значення власної назви вони пропонували обирати контекст. За 
словами Отто Єсперсена, “імена власні (у тому вигляді, як вони реально 
вживаються) містять найбільшу кількість ідентифікувальних ознак назива-
ного об’єкта” [5, 72]. 

Опоненти ж цієї теорії у 70-80-і рр. розцінювали такий підхід як підмі-
ну власне мовного значення енциклопедичним (поняття, введене В. Боло-
товим): “Все те нескінченне багатство значення, яке приписують власним 
іменам, належить ним не як словам, а стосується тих об’єктів, які вони на-
зивають, що і становить енциклопедичну інформацію цих імен” [23, 11]. Але 
визнання енциклопедичного значення власних назв стає дедалі більш попу-
лярним. Так, у словниковій статті “Онимическая семантика // Словарь рус-
ской ономастической терминологи, 1988”, автором якої є Н. Подольська, 
йдеться про “екстралінгвістичне значення власного імені, що включає фак-
тор його широкого вживання, інформацію, яку воно містить, виконувані спе-
цифічні ономастичні функції і стилістичну та естетичну значимість (у мові) 
та інші компоненти” [18,  93].

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що висловлена думка про онто-
логічну природу власних імен відповідає когнітивно-антропоцентричному 
вектору розвитку лінгвістики загалом та оновленим поглядам на витлума-
чення багатьох мовних явищ, які не просто дзеркально відображають світ у 
свідомості носіїв мов, а інтерпретують його з огляду на широту їхніх фоно-
вих знань, пізнавальних здібностей тощо. Власні назви витлумачуємо також 
із цих позицій і розглядаємо як згорнуті мікротексти когнітивно-семантичної 
природи, що містять міфологічну, етнокультурну, історичну, соціальну тощо 
інформацію, яка актуалізується в умовах широкого контексту, розкриваючи 
свої потенційні смисли, закладені у внутрішній і зовнішній формі цих утво-
рень.

Перспективами подальших досліджень є систематизація різноманітних 
класифікацій онімної лексики з огляду на її когнітивно-семантичну природу.
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ЗРАЗОК АНОТАЦІЇ

УДК 811.11,37,373-116    
                                            Прима В.В.

ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ 
ТЕРМІНОЛОГІЇ У ПУТІВНИКАХ ПО УКРАЇНІ

Стаття присвячена розглядові основних аспектів дослідження англомовної 
туристичної термінології, зокрема, функціонального. Розглянуто загаль-
ні характерні риси англомовних туристичних путівників та особливості            



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (35) –  2015

196

функціонування у них туристичних термінів.  
Ключові слова: термін, термінологія, туризм, путівник.

Прима В.В. Функционирование англоязычной туристической термино-
логии в путеводителях по Украине. Статья посвящена рассмотрению 
основных аспектов исследования англоязычной туристической терминоло-
гии, в частности, функционального. Рассмотрены общие характерные чер-
ты англоязычных путеводителей и особенности функционирования в них 
туристических терминов.
Ключевые слова: термин, терминология, туризм, путеводитель.

Prima V.V. Functioning of the English tourism terminology in the guides to 
Ukraine. The article outlines main aspects of study of the English tourism terminol-
ogy, in particular, functional. General specific features of the English guides and 
peculiarities of tourism terms functioning in them have been viewed in the article. 
The research has been done on the basis of two English guides online: World Travel 
Guide and Travel to Ukraine (the Official Travel Website and Guide to Ukraine). 
In linguistics a guidebook is considered as a genre of tourism discourse. It is char-
acterized by a high degree of generalization, precision and impersonality. The main 
functions of guides are informative (presenting factual information) and advertising 
(creating a positive image of a specific tourist site that aims to interest a potential 
tourist on his visit). These features influence the choice of vocabulary of travel guides. 
Several microfields can be singled out in the English tourism terminology used in the 
analyzed sources. They are “organization of tourism”, “accommodation”, “transport”, 
“food”, “leisure time”. A great role is played by qualitative adjectives, emotional and 
expressive colouring of which contributes to the praise of a certain tourist destina-
tion. Among recorded adjectives are the following lexical units: beautiful, fascinating, 
stunning, striking, unique, engrossing, magnificent, spectacular, exciting, used in 
the descriptions of historical and cultural monuments of Ukraine. At the same time 
informative function causes the usage of the adjectives with the negative evaluation 
in the description of some aspects of infrastructure: “badly lit roads, poor condition”. 
Key words: term, terminology, tourism, guide book.
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