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АЛЕКСЄЄВА О.Б.   ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ...

У статті розглянуто питання дослідження етимологічного  аспекту фразеологіз-
мів, які мають у своєму складі топоніми; різноманітність їх  походження, а також 
зв’язок фразеологізмів з  культурою та побутом англійців. Виявлено деякі особливос-
ті інтерпретації топонімічних фразеологізмів, що вважається важливим при роботі з 
текстами у курсі країнознавства Великобританії.
Ключові слова: інтерпретація, топонім, фразеологізм, країнознавство .

Алексеева О.Б.  Некоторые аспекты изучения фразеологизмов, содержащих 
топонимы, в курсе страноведения Великобритании. В статье рассмотрены 
вопросы изучения этимологического аспекта фразеологизмов, имеющих в своём 
составе топонимы, разнообразие их  происхождения, а также  связь фразеологизмов 
с культурой и бытом англичан. Выявлены некоторые особенности интерпретации 
топонимичных фразеологизмов, что считается важным при работе с текстами в 
курсе страноведения Великобритании.
Ключевые слова: интерпретация, топоним, фразеологизм, страноведение.

Alekseeva O.B.  Some aspects of the interpretation of phraseological units which 
contain toponyms in Britain country studying course. The article highlights some points 
of study of phraseological units which contain toponyms in etymologic aspect, the diversity of 
their origin and the correlation of phraseological units with culture and way of life of the English. 
Some important points in toponyimic phraseological units interpretation are revealed, that is 
important in the work with texts in Britain country studying course.Toponymic  phraseological 
units make one of large groups, that is why the proper interpretation  of toponimyc element is 
a condition to decode all the phraseological unit. These phraseological units which cannot be 
translated idiomatically create more problems, since the original value in translation together 
with all possible connotations must be saved, at the same time, the equivalent of translation 
must answer a context and be expressive, as the original phraseological unit is. Phraseological 
unit often fully or partly loses the value through cultural limits. It is also reflected in translation, 
where not all refined nuances of value can be expressed. Thus, a study of phraseological 
units is a contribution to the concept of cultural differences in the course of country studying.
Key words: interpretation, toponym, phraseological unit, country studying.

Англійська мова, з точки зору наявності в її великій системі фразеоло-
гізмів та фразеологічних зворотів, здається є однією з найбагатших у світі. 
Усі події, що відбуваються у Великобританії, знайшли своє відображення 
у фразеології: політичне життя, спорт, культурні події, повсякденне життя 
– ось лише неповний список тем, відбитих в англійських фразеологізмах. 
Багато з них, звичайно, застаріває, але на зміну їм незмінно приходять 
нові, живі, яскраві і дотепні. Таким чином,  можна з упевненістю сказати, 
що фразеологізми англійської мови з кожним днем розвиваються, набу-
вають нові контури, збагачуються самі і збагачують внутрішній світ кожної 
людини. Коли ми стикаємося з необхідністю перекладу фразеологізму, 
треба проаналізувати його, щоб мати уявлення про значення та, можливо, 
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знайти відповідну заміну рідною мовою.  Відколи фразеологізми з топоні-
мічними елементами часто створюють проблеми в розумінні і перекладі з 
однієї мови на іншу, особливо, якщо вони не перекладаються буквально, 
треба ретельно ставитися до їх вивчення у лінгвокраїнознавчому контексті.  
Топонімічні  фразеологізми складають одну з великих груп, тому належна 
інтерпретація  ономастичного елементу є умовою до розшифровки усього 
фразеологізму. Слід відмітити, що фразеологізми, які не можуть бути пе-
рекладені ідіоматично, створюють більше проблем, відколи вони повинні 
зберегти своє оригінальне значення в перекладі разом з усіма можливими 
додатковими значеннями, в той же час, еквівалент перекладу повинен від-
повідати контексту і бути виразним, як оригінальний фразеологізм. Вивча-
ючи переклади англійських фразеологізмів з топонімічними компонентами, 
необхідно розрізняти універсальні (невелика кількість)  та специфічні (біль-
шість) у семантичних областях і пізнавальних уяв. Треба також відмітити,  
що фразеологізм часто цілком,або частково втрачає своє значення через 
культурні межі, що також поза сумнівом відбивається в перекладі, де не усі 
витончені нюанси значення можуть бути виражені. Таким чином, вивчення 
фразеологізмів є вкладом в усвідомлення культурних відмінностей у курсі 
країнознавства.

Вивчення топонімів має довгу історію, і роботи, присвячені цьо-
му матеріалу, мають як фундаментальний (В.О. Горпинич; Л.В. Горо-
жанкіна;  І.А. Дончинова; В.А. Жучкевич; Ю.О. Карпенко; Є.М. Мурзаєв;                                                         
О.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. Крав-
чук;  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).  Проблемами топонімії займалися 
такі  лінгвісти, як В.І. Даль, А.В. Суперанська,  Л.В. Успенський. Великий 
вклад у вивчення англійських топонімів внесли шведський лінгвіст Е. Еквол, 
англійський лінгвіст Р. Коатс, англійський топоніміст М. Геллінг. Також до-
слідженням топонімів займалися такі англійські й американські лінгвісти, як 
О. Падел, Р. Ремсей, А. Сміт, Г. Стюард, В. Уотсон і ін. У своїх дослідженнях 
Р. Коатс вивчав особливості топонімів Нормандських острів, графств Гемп-
шир і Суссекс, а в роботі «A new explanation of the name of London» (1998) 
запропонував нову етимологію назви «Londоn».  М. Геллінг займалася до-
слідженням топонімії графств Беркшир, Оксфорд і Шропшир.  При цьому 
основний обсяг досліджень виконано в межах ономастики, де топоніми роз-
глядають як власні імена географічних об’єктів [11; 12].

Фразеологізми досліджувалися вченими   з позицій різних мовознав-
чих дисциплін – лінгвокраїнознавства (Є.М. Верещагін, С.Н. Денисенко, 
В.Г. Костомаров),  лінгвокультурології  (Г. А. Багаутдінова, О. І. Бикова, 
Д.О.  Добровольський,  В. І. Зімін, Н. М. Кирилова, Д. К. Лопарева, З.З.  Ча-
нишева) та когнітивної лінгвістики (І. О. Голубовська, М. Л. Ковшова,                                                                                                                                   
Н.К. Рябцева, О.О. Селіванова, Р. Х. Хайруліна), проте природа цього 
складного феномена залишається сьогодні у багатьох аспектах відкритим 
питанням.
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 Для Н.Н. Амосової найважливішим параметром у класифікації 
фразеологізмів є тип постійного контексту.  Згідно з  контекстологічним прин-
ципом класифікації фразеологізмів, вони  підрозділяються на два великі 
класи – фраземи й ідіоми. Фраземи є такими одиницями фразеологізмів, в 
яких одне з основних слів визначає контекст та за допомогою цього слова 
можна зрозуміти значення усього фразеологізму. Ідіоми характеризуються 
цілісним значенням, тобто неможливо зрозуміти значення одного компонен-
та зі значення іншого. Цей принцип класифікації фразеологізмів припускає 
об’єктивність у розгляді досліджуваних явищ, необхідність обліку особливо-
стей мови, що вивчається, дослідження контекстуальної взаємодії слів в їх 
поєднаннях, встановлення міри закріплення складу і структури  словоспо-
лучення [1].

Тематичний принцип класифікації  фразеологізмів є ключовим  в пра-
цях ряду лінгвістів (Л.П. Сміт, В.В. Ситель, В.Х. Коллінз, Л.А. Винарева, 
В.В. Янсон, П.П. Литвинов та ін.).  Ці автори виділяють в особливі групи 
фразеологізми, що містять назви тварин, частин тіла, овочів і фруктів; що 
відбивають людську діяльність, стосунки між людьми, предмети побуту, 
явища природи, географічні назви тощо. 

У роботах деяких авторів використовується етимологічний принцип кла-
сифікації  фразеологізмів (А.В. Кунін, Г.Г. Бондарчук та ін.). Згідно з цим 
принципом, фразеологізми  класифікуються відповідно до їх первинних 
джерел.  Етимологічна сторона вивчення фразеологізмів багато в чому до-
помагає зрозуміти культуру і побут народів, у яких запозичене той або інший 
вираз, тому саме цей принцип вважається важливим при дослідженні фра-
зеологізмів, як частини країнознавчого матеріалу.

Треба погодитися  з Дж. Шершунович у тому, що культурний характер 
ономастичних елементів впливає на можливість перекладу фразеологізмів. 
У багатьох випадках, можуть спостерігатися відхилення в значеннях, якщо 
фразеологізм перекладається рідною мовою без ономастичного компонен-
ту. Це стає великою проблемою, оскільки більшість фразеологізмів в англій-
ській мові надзвичайно специфічні для культури (це  твердження є актуаль-
ним також відносно  виразів, де метонімії можуть бути приховані в межах 
етимології).  Це  пояснюється фактом, що культури зазвичай локалізовані, 
тому фразеологізми часто не використовуються за межами  місцевого кон-
тексту.  Такі  фразелогізми є важкими для перекладу у лінгвокраїнознавстві 
та треба опрацьовувати їх, починаючи з топоніма, оскільки він є основним 
складовим елементом виразу.  

Згідно Є.М. Мурзаєва, топонімічна система характеризується сукупністю 
специфічних особливостей або ознак, географічних назв, що закономірно 
повторюються в процесі формування, і в їх сучасній стабільності.

На думку Ю.О. Карпенко,  розвиток  топонімії є рівнодійною трьох сил: 
традиції, системи і людської допитливості. 

 Метою статті є дослідження деяких властивостей, особливостей зна-
чень та функціонування фразеологічних зворотів, які зустрічаються при ро-
боті с країнознавчими текстами.

Зупинимося на етимологічному і тематичному принципі класифікації 
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фразеологізмів, оскільки саме вони надають багатий країнознавчий 
матеріал.  Країнознавча  цінність фразеологізмів містить три складові: 1) 
фразеологізми відбивають національну культуру розчленовано, одиницями 
свого складу, деякі з них належать до числа зворотів,  не маючих еквіва-
лентів;  2) фразеологізми відбивають національну культуру  комплексно, 
своїм фразеологічним значенням; 3)  фразеологізми відбивають національ-
ну культуру своїми прототипами, оскільки спочатку вільні словосполучення 
описують певні звичаї, традиції, особливості побуту і культури та історичні 
події. На заняттях з країнознавства Великобританії можуть бути запропоно-
вані, наприклад, наступні фразеологічні звороти, що містять топоніми:

- All Ship – shape and Bristol – fashion,  або Bristol – fashion and Ship 
– shape – першокласно,  в зразковому порядку; не є дуже пошире-
ним фразеологізмом, але досить цікавим, тому що фактично скла-
дається з двох окремих фраз. У 14-15 сторіччях місто Бристоль ста-
ло другим (після Лондона) портом країни. На його верфях будували 
відмінні кораблі, що здійснювали багатомісячні плавання. Заслужена 
слава кораблів, побудованих у Бристолі, знайшла відображення в цьо-
му фразеологізмі. Слід помітити, проте, що в сучасній англійській мові 
цей фразеологізм вживається досить рідко; частіше застосування зна-
ходить його модифікований варіант in ship – shape – акуратно, охайно. 
У рамках роботи з країнознавчим матеріалом, цей фразеологізм дозволяє 
дізнатися, що Великобрітанія була морською державою.

- Brummagem або brummagem button – фальшива монета; Brummagem   
(походить від Birmingham ).  У 17 столітті у Бірмінгемі набуває  широкий роз-
мах карбування фальшивих монет, а також виробництво дешевих, позбав-
лених смаку прикрас, що імітують справжні коштовності. У 19 столітті назва 
міста Birmingham отримує  новий відтінок, який пов’язаний з промисловим 
переворотом, що відбувався в Англії. Сірі промислові міста з димлячими 
чорними трубами стали уособленням вад нового життя, що не приймається 
прибічниками старої сільської Англії. З зазначеного можливо зробити ви-
сновок, що Великобританія була великою індустріальною країною. 

- Fight like Kilkenny cats – два коти з міста Kilkenny в Ірландії, які, згідно 
з легендою, боролися, поки від них не залишилися тільки хвости. Боротися 
подібно до котів з Kilkenny, означає, боротися хоробро до самого кінця, на-
віть до  знищення. Дещо гумористичний відтінок цього фразеологізму не 
заважає розуміти відношення британців до «ірландської впертості».

- To grin like a Cheshire cat – посміхатися, посміхатися в увесь рот (досл. 
посміхатися, як чеширский кіт). Існують наступні пояснення походження 
цього фразеологізму : 1) Англійське графство Чешир славиться своїми си-
рами. У свій час голівкам чеширского сиру надавали форми голови кота 
з посмішкою; 2) На фамільному гербі однієї зі знатних сімей, що мешка-
ла в графстві Чешир, був зображений лев. Багатократне копіювання його 
художниками для всякого роду вивісок привело до того, що грізний «цар 
звірів» став схожий на кота, що посміхається.  Фразеологізм став широко 
відомим завдяки Л.  Керроллу, що використав фразу у своїй знаменитій 
книзі «Аліса в країні чудес». Компонент фразеологізму a Cheshire cat  був 
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інтерпретований автором буквально і перетворений на одного з персонажів 
оповідання. Цей фразеологізм свідчить про те, що Великобританія відома 
виробництвом сирів, а також має багату літературну спадщину. 

-To send smb. to Coventry – бойкотувати, ігнорувати кого-небудь, припи-
нити спілкування з ким-небудь (досл. відправити кого-небудь до Ковентрі). 
Лексикографічні джерела пропонують наступні варіанти тлумачення похо-
дження цього фразеологізму : 1) Під час англійської буржуазної революції 
в місті Ковентрі знаходилася в’язниця, в яку під вартою відправляли супро-
тивників нової, буржуазної влади. Ковентрі, таким чином, був для роялістів 
місцем вигнання; 2) Жителі Ковентрі відчували глибоку неприязнь до сол-
датів, що розташовувалися на постій в їх будинках; ворожість жителів міста 
стала причиною того, що служба в Ковентрі вважалася небажаною пови-
нністю, вираженням громадського осуду. Фразеологізм дозволяє  дізнатися 
про негативне ставлення простого народу до буржуазії в 18 столітті, а також 
про непрестижність військової служби.

- True as Coventry blue – фразеологізм вживається при укладенні комер-
ційних угод та  означає, що угода носить чесний характер. Зворот пов’язаний 
із словосполученням Coventry blue, що мав значення «справжній синій ко-
лір». В місті Ковентрі знали секрет вироблення синьої фарби, що не линяла 
при пранні, тож можливо зробити висновок, що Англія славилася виробни-
цтвом тканини.

- Bath chair – купальне крісло у Вікторіанську епоху;  крісло на колесах 
для хворих) – походить від топоніму Бат, що є назвою курорту в західній 
Англії (де воно було сконструйовано інженером Дж. Хітом), відомого своїми 
гарячими джерелами; оскільки курорт був доступним переважно для бага-
тих людей, фразеологізм демонструє ставлення до комфорту та статусу 
людини, але також вживається як синонім для інвалідного крісла.

- Тhe man (and/or woman) on the Clapham omnibus – гіпотетична звичай-
на і розсудлива особа, фразеологізм використовувався  в англійському суді, 
коли необхідно було вирішити чи був вчинок розсудливим. Фразеологізм 
відсилає до розповіді про пожежу і паніку у омнібусі міста Клепхем, коли 
тільки один з пасажирів зберігав спокій та врятував життя інших людей, та 
свідчить про відому   схильність англійців до витриманих, зважених та роз-
судливих вчинків.

- A (wise) man of Gothman – людина, що робить дурниці; Готам – насе-
лений пункт, що знаходиться недалеко від міста Ноттінгема. Згідно наявної 
версії, його жителі навмисно здійснювали численні дурниці, щоб уникнути 
сусідства короля Джона, який збирався побудувати недалеко від Готама 
свій замок-фортецю. Жителям Готама приписують вираження «more fools 
pass through Gothman than remain in it», навіть існує вірш про трьох «мудре-
ців», що пустилися подорожувати по морю в дірявому тазу.

Three wise men of Gotham
Went to sea in a bowl
If the bowl had been stronger 
My story would have been longer.        
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Таким чином, цей фразеологізм розкриває ставлення простого народу до 
короля Джона і підкреслює мудрість та  наполегливість англійського народу. 
       – Go to Halifax, Go to Bath – вирушай в Галифакс, вирушай у Бат («йди 
до біса»). Галифакс – місто в графстві Йокшир,  відоме своєю ткацькою 
мануфактурою, у якому діяв закон про страту тих, хто був викритий у кра-
діжці тканини вартістю більше 13,5 пенсів. Рішення суду виконувалося за 
допомогою механічного пристосування (Halifax Gibbet). Таким чином, вираз 
набув значення «вирушати на смерть, в пекло». Бат – мальовниче місто ку-
рорт на річці Ейвон, дуже популярне серед англійської аристократії. В період 
реставрації монархії в Великобританії, аристократичні верхи, приїжджаючи 
у Бат, демонстрували свободу устоїв, за що їх різко засуджували пуритани, 
що прозвали Бат царством сатани. У сучасній англійській мові вираз Go to 
Halifax і Go to Bath стали тотожними. Країнознавче дослідження цих виразів 
свідчить про стосунки буржуазії і пуритан. 

– То be on the high – road/highway to Needham – бути на межі розорення 
(букв. бути на шляху в Нидем). У цьому випадку топонім визначає сенс фра-
зеологізму:  Needham – похідне слово (need – нужда, бідність; ham – суфікс, 
що зустрічається в назвах англійських міст). Цей фразеологізм демонструє 
низький рівень життя в Великобританії того часу.

– To carry coals to Newcastle – возити товар туди, де цього і так досить; 
займатися даремною справою. Ньюкасл завжди був відомим центром ан-
глійської вугільної промисловості, отже фразеологізм говорить про розви-
ток промисловості у країні.         

 – London particular – надзвичайно товстий Лондонський туман, фразе-
ологізм демонструє особливе (particular) ставлення мешканців Лондону до 
характерних погодних явищ.

 Дослідивши етимологічну сторону вивчення фразеологізмів, можна 
отримати значну країнознавчу інформацію про те,  що Великобританія – це 
велика промислова країна, яка славиться виробництвом вугілля, кораблів, 
тканини і фарб для неї, продуктів харчування, крім того, вона має один з 
кращих портів у світі та міста-курорти. Завдяки фразеологізмам, відкри-
ваються також культурні та побутові феномени, притаманні англійському 
народу, характер англійців. Аналізуючи лінгвістичні особливості  фразео-
логізмів,  що включають топоніми, відмічається, що вони, в основному, 
відносяться до фразеологічних єдностей (стійкі поєднання, узагальнено-
цілісне значення яких частково пов’язане з семантикою складових їх ком-
понентів, вжитих в образному значенні). Це дозволяє таким фразеологіз-
мам  звучати як метафори або інші тропи. Так, серед них можна виділити: 
- стійкі порівняння: True as Coventry blue / To grin like a Cheshire cat;
- метафоричні епітети: Brummagem або brummagem button/ A (wise) man of 
Gothman;
- гіперболи: All Ship – shape and Bristol – fashion або Bristol – fashion and 
Ship – shape.

Отже, можна зробити висновок, що вивчення фразеологізмів, що вклю-
чають в себе географічні назви, має велике значення у роботі з країнознав-
чим матеріалом, не лише допомагаючи  поповнити словниковий запас для 



9

найбільш чіткого вираження своїх думок, розширюючи знання з мовознав-
ства, але також розкриваючи багатовікову історію Великобританії, розпо-
відаючи  про відомі і невідомі населені пункти цієї країни та спосіб життя 
англійського народу. Крім того, ми бачимо можливість створення інтегрова-
них занять з країнознавства та  англійської літератури, з метою вивчення 
фразеологізмів, що стали відомими у всьому світі.
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УДК  811.111’42:821.111-70
Болдирева А.Є.

ПЕРЕКЛАД КАЛАМБУРІВ ЯК ЗАСОБУ СТВОРЕННЯ 
ГУМОРИСТИЧНОГО ЕФЕКТУ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

У пропонованій статті розглядається такий мовний феномен як каламбур. Тут опи-
сується структура каламбурів, надаються їхні класифікації, встановлюються погля-
ди дослідників на передачу каламбурів у мові перекладу.
Ключові слова: гумористичний ефект, гра слів, переклад, багатозначність, омоні-
мія.

Болдырева А.Е. Перевод каламбуров как средства создания юмористического 
эффекта: к постановке проблемы. Статья посвящена изучению такого языково-
го средства создания юмористического эффекта как каламбур. Тут описывается 
структура каламбуров, рассматриваются их классификации, приводятся взгляды 
исследователей на проблему передачи каламбуров в языке перевода.
Ключевые слова: юмористический эффект, игра слов, перевод, многозначность, 
омонимия.

Boldyreva A.E. Towards the traslation of play on words as the means of humorous ef-
fect creation. The given article deals with such language phenomenon which creates humor-
ous effect as play on words. It reveals its structure, classifications, focuses on the ways of 
its rendering into a target language. Play on words is based on various semantic shifts which 
creates ambiguousness and as a rule causes different comic effects. Play on words can be of 
variant types depending on the language material it is based on: phonetic, lexical or phraseo-
logical. The peculiarities of its translation are connected with this fact. In general, polysemic 
play on words is easier to reconstruct in the target language than homonymic one. Play on 
words  can be rendered using loan translation, compensating play on words (replacement) 
or other stylistic devices. Translating play on words preserving both its structure and idea is 
rarely possible because of the differences between the source and the target languages.
Key words: humorous effect, play on words, translation, polysemy, homonymy.

Мова, як відомо, становить собою не тільки невичерпний засіб спілку-
вання. У мові відображено життєвий досвід, сприйнятий людством від дав-
нини до сучасності. При цьому мова відображає не лише те, що на поверх-
ні, а й невидиме для ока, внутрішню суть речей. Іноді це відбувається саме 
по собі, іноді навмисне створюється автором. Неповне відкриття змісту 
може змусити читача замислитись або посміхнутися. Для створення будь-
якого комічного ефекту у художній літературі, у розмовному жанрі та на-
віть у публіцистиці часто використовується такий лінгвістичний прийом, як 
каламбур. Але ця гра слів призначена не лише для створення гумористич-
ного, іронічного чи сатиричного ефекту. При її допомозі можна «замаскува-
ти» якусь частину інформації, яка заборонена або непристойна. На цьому 
базується велика кількість анекдотів. При допомозі каламбуру можна також 
непомітно передати застарілі у наш час думки, сповнені дидактичності, або 
обіграти загальновідомі афоризми, надавши їм нових рис і неочікуваних 
відтінків. У той же час гра слів може виникнути випадково, що іноді недореч-
но. Це приклад так званого «небажаного комізму». Все ж у більшості своїй 
каламбур – це свідома і з наміром припущена неточність або незвичність. 
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Ця оцінка дійсності показує уявлення людини про норми мови і принципи 
розуміння цих норм іншими носіями. Проте, навіть носії мови, на основі якої 
було створено каламбур, не завжди можуть його зрозуміти, так як автор 
може обіграти певну власну назву, історичну подію або сюжет маловідомого 
твору.

Відомо, що головна мета кожного перекладача – це адекватний пере-
клад тексту, але адекватний переклад тексту не може бути здійснений без 
певних чинників.  Існує дуже багато можливостей для перекладача працю-
вати чи з усним перекладом, чи з письмовим, але обидва види перекладу 
потрібно передавати якомога точніше. Дуже рідко трапляється так, що пе-
рекладач може майже без змін передати повністю суть оригіналу, не змі-
нюючи речення. Частіше за все, перекладач змушений переробляти саме 
речення для того, щоб досягти адекватності перекладу, бо англійська мова 
з російською не завжди співпадають у будові речення, його складових. Про-
те при перекладі каламбуру перекладач зштовхується з іншою проблемою. 
Пов’язане це з сутністю каламбуру:  каламбур полягає насамперед в грі 
саме форм слів, а тільки потім смислу.  С.Влахов та С. Флорін – одні з до-
слідників каламбуру – відмічають: «На відміну від перекладу звичайного 
тексту, при якому його зміст (в тому числі образи, конотації, фон, автор-
ський стиль) треба влити в нову мовну форму, тут, при перекладі каламбу-
ру, перевираженню підлягає й сама форма оригіналу – фонетична та/або 
графічна. Часто перекладач змушений змінити смисл – в угоду формі – на 
новий, якщо неможливо зберегти старе, так як план вираження може бути 
важливішим за план змісту» [4, 292]. Проблемою гри слів чи каламбурів та 
їх перекладу займалися багато лінгвістів та перекладознавців. Окрім озна-
чених вище болгарських вчених С.Влахова та С. Флоріна, даним питанням 
займалися Д.М Вавринюк,  В.В. Виноградов, А.І. Зеленов, С.А. Клесничен-
ко, О.Ю. Коновалова, Є.В. Максименко, С.Ж. Нухов, В.З. Санніков, О.О. 
Селіванова, Є.Ю. Титаренко, А.О. Щербина, М.В. Якименко та багато ін-
ших (див., напр.: [2; 5; 7; 8; 9; 10; 12]). Дана стаття присвячена вивченню 
каламбуру як одного з найпоширеніших засобів створення гумористичного 
ефекту та встановленню особливостей його передачі мовою перекладу. Ак-
туальність нашого дослідження зумовлена труднощами, що виникають при 
перекладі каламбуру за умови збереження всіх його характеристик та гумо-
ристичного ефекту.

Головною метою даної статті є розгляд основних закономірностей пере-
дачі каламбурів мовою перекладу. 

Л.С. Бархударов використовує таке визначення каламбуру: «Каламбур – 
це стилістичний зворот мови, оснований на комічному використанні різних 
значень слів, груп слів, словосполучень або речень, що мають однакове 
чи схоже звучання чи графічне оформлення, а також на різних значеннях 
однієї з вищеназваних одиниць. Результатом такого використання стають 
семантико-багатопланові тексти, які відрізняються гумористичною чи сати-
ричною спрямованістю. Каламбур може бути як самостійним твором, так і 
його частиною» [1, 5]. Розглядаючи структуру каламбуру, дослідник відмі-
чає, що кожен каламбур складається з ядра (двох складових, що об’єднані 
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схожістю фонетичних чи граматичних ознак, але відрізняються за змістом) 
та базисного контексту, який створює умови реалізації елементів ядра в ка-
ламбурі [Там саме, 116]. Кожний з компонентів може бути словом чи слово-
сполученням. Перший, опорний компонент (стимулятор) такого подвійного 
утворення служить своєрідною лексичною основою, що задає певні орфо-
епічні чи слововживальні норми для подальшої гри слів. Другий компонент 
конструкції – базисний є завершенням каламбуру. Лише після його реаліза-
ції можливе ментальне співвіднесення з опорним компонентом-стимулом, 
на основі чого виникає комічний ефект. 

Традиційно дослідники класифікують каламбури за двома критеріями: в 
залежності 1) від «матеріалу, з якого його зроблено», та «технології» його 
будови, а також 2) від його ролі в художній та публіцистичній літературі. Та-
ким чином, традиційно виділяють дві можливі класифікації каламбурів. Для 
першої класифікації використовуються елементи дефініцій, в яких йде мова 
про «звучання слова», «значення слова або групи слів», про «словосполу-
чення». Згідно з нею каламбури можна поділити  на групи, що побудовані:

- переважно на фонетичній (фонографічній) основі;
- переважно на лексичній основі;
- переважно на фразеологічній основі.
С. Влахов та С. Флорін, говорячи про надану вище класифікацію 

каламбурів,модифікують її та відмічають, що суто фонетичних каламбурів 
не існує. Лексична гра може спиратися на слова однієї з двох груп лексики:                  
1) загальні або  2) «особливі» групи слів (терміни, власні імена, абревіату-
ри), що разом з фразеологічними каламбурами становлять три основних 
розділи. 

І. У групу загальнолексичних каламбурів входять одиниці, засновані 
на лексемах загальномовного фонду, причому гра будується на багатознач-
ності, омонімії, антонімії, на близькості коренів та частин слів (паронімії), на 
хибній етимології.

 1. На багатозначності слова базуються найбільш типові з лексичних ка-
ламбурів – полісемічні каламбури.

2. Про омонімічні каламбури говорять у тих випадках, коли не існує (або 
втрачено) семантичний зв’язок між значеннями, зв’язок, який автор навмис-
не створює (або відтворює) тими чи іншими засобами для даного тексту.

3. Коренева гра передбачає в якості основи омонімію або полісемію в 
межах двох (чи більше) кореневих морфем.

4. Каламбури, побудовані на етимологічній основі, також передбачають 
наявність у них омонімії або полісемії. Тут мова йде про хибну або народну 
етимологію.

5. Нерідко каламбури будують на «частинах слів», точніше – на осмис-
ленні немотивоване розщеплених або змінених слів. Лексична одиниця 
розщеплюється, й «щіпки» осмислюються як шаради, або в слово вклиню-
ються склади або букви для того, щоб надати йому нове значення, не по-
збавивши первісного, або лексема видозмінюється за допомогою не влас-
тивих їй суфіксів або іншими засобами, щоб надати йому значення, власти-
ве іншим словам. Таким чином, можуть утворюватися своєрідні каламбурні 
«неологізми».
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6. На основі антонімії, звичайно у сукупності з омонімічними елемента-
ми та семантичними зрушеннями, будуються каламбури з досить сильним 
несподіваним ефектом.

II. До групи каламбурів, побудованих на особливій лексиці, С.Влахов 
та С. Флорін відносять гру слів, у основі якої лежать терміни, власні імена 
та абревіатури. 

1. Говорячи про терміни, треба підкреслити, що багато з них створено 
на основі загальномовних слів, звідки, з одного боку, змішування терміно-
логічного значення з нетермінологічним, а з іншого — можливість їх калам-
бурного обігравання. 

2. Власні імена, у першу чергу антропоніми та топоніми, що є значущи-
ми іменами, становлять собою групу надзвичайно активних та своєрідних 
компонентів гри слів. Такі значущі назви завжди можна вважати якщо не 
оформленим каламбуром, то потенційним каламбуром або заготівкою до 
нього.

3. Абревіатури також можуть слугувати засобом каламбурів.
III. Фразеологічні каламбури автори розглядають особливо не тільки 

тому, що вони мають свої «фразеологічні особливості», але і тому, що їх 
дуже багато серед всіх каламбурів.  Місце ж їх (після лексичної гри слів) 
зумовлене як більш високим – фразеологічним – рівнем, так і тим, що в грі 
часто приймають участь і лексичні елементи, у тому числі і компоненти са-
мих фразеологічних одиниць. 

У другій  класифікації каламбурів з точки зору стилістичних функцій, ролі 
у тексті та поза текстом можна виділити наступні види каламбурів: 

1. Пов’язаний з контекстом стилістичний зворот або фігура мовлення, 
каламбур, як частина вузького контексту, всіляко залежить від останнього. 

2. Самостійний твір, мініатюра, подібно епіграмі.
3. Каламбурний заголовок статті, замітки, гумористичної або сатиричної 

розповіді 
4. Каламбур у вигляді підпису до карикатури або малюнка [4, 290-312].
Отож, як можна впевнитися, всі каламбури будуються на різному мовно-

му матеріалі, й тому відрізняються різноманіттям. З цим аспектом пов’язана 
передача каламбурів у мові перекладу. Питання передачі гри слів у пере-
кладі з однієї мови на іншу без семантичних втрат є одним з найскладніших 
у лінгвістиці та теорії перекладу. Все вищесказане про природу каламбуру 
може надати змогу оцінити всю роботу, яку потрібно зробити перекладачеві, 
та труднощі при їх перекладі. На відміну від перекладу звичайного тексту, 
при якому його зміст (в тому числі образи, конотації, фон, авторський стиль) 
потрібно влити в нову мовну форму, при перекладі каламбуру, перетворен-
ню підлягає й сама форма оригіналу – фонетична та/або графічна. Більш 
того, нерідко доводиться також замінювати зміст на новий, якщо неможливо 
зберегти старий, так як план вираження може виявитися важливішим за 
план змісту. Досягти при цьому вірного перекладу, не змінюючи при цьому 
форму, вдається нечасто, тому що між словами чи фразеологізмами, що 
обігруються, іноземної мови та відповідними одиницями мови перекладу 
повинні існувати не просто еквівалентні відносини, але повна еквівалент-
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ність з обсягом двох (чи більше) значень. Проте навіть при такому положен-
ні не завжди можливо розраховувати на стовідсотково вдалий переклад: 
між еквівалентами часто виявляються непомітні за іншими обставинами 
розходження – у сполучуваності, частотності вживання, в стилістичному за-
барвленні, в наборі синонімів або антонімів, в етимології або словотворчих 
можливостях. Іноді навіть незначної з вигляду  відмінності достатньо, щоб 
завадити правильному відтворенню гри слів мовою перекладу та змусити 
перекладача шукати нові шляхи. Таким чином, як зазначають С.Влахов та 
С. Флорін, абсолютно точного перекладу (тобто відтворення змісту та фор-
ми), якого прагне перекладач при перекладі каламбуру, можна досягти ско-
ріше у вигляді винятку, але й тут можливі втрати. Перекладач у цьому разі 
повинен вирішити для себе, що важливіше: передати зміст, відмовившись 
від гри слів, чи зберегти каламбур за рахунок заміни образу, відхилення 
від точного значення, навіть повністю зосередитися на грі слів, повністю 
абстрагувавшись від змісту. Рішення цієї проблеми залежить від низки об-
ставин, але в першу чергу від вимоги контексту, а часто й всього твору в 
цілому. Й тільки у другу чергу враховуються «каламбурні можливості» мови 
перекладу в порівнянні з іноземною мовою та лексичні дані самих одиниць 
[Там саме, 291-292].

Труднощі перекладу каламбуру виникають через відсутність у різних мо-
вах однакових за семантикою чи емоційним наповненням значень слів, що 
діють у ядрі каламбуру.

Так як переклад каламбуру починається з елементів його ядра, опорою 
для його створення у перекладі можуть бути:

а) семантика обох елементів ядра;
б) семантика одного з двох елементів;
в) нова семантична основа.
Збіг семантики обох елементів ядра зустрічається дуже рідко. Це пояс-

нюється розбіжностями у мовах. Тому, коли елементи ядра не мають екві-
валентів у мові перекладу, перекладачі створюють гру слів на одному з них, 
що співпадає з підставленим до нього у переклад елементом по формі, але 
не за значенням. Такому рішенню передує ретельний аналіз оригінала, в 
ході якого встановлюється можливість зміни семантики одного з елементів. 
При цьому слід враховувати, що може бути така ситуація, коли ні один з 
обіграних елементів не повинен замінятися. У випадку неможливості вико-
ристання навіть одного з елементів ядра, каламбур може створюватися на 
повністю новій семантичній основі. Це відбувається тоді, коли функціональ-
на інформація грає важливішу роль за предметно-логічний зміст. При цьому 
пошук ведеться перш за все серед лексики, що знаходиться у родо-видо-
вих відносинах з елементами ядра. Оскільки предметно-логічною основою 
каламбуру є мовний матеріал, його заміна не тягне за собою перекручення 
замислу автора, але дозволяє зберегти всі інші компоненти інформатив-
ної структури цього стилістичного прийому, а головне – його функціональ-
ні характеристики. У випадках, коли предметно-логічний зміст домінує над 
функціональною інформацією каламбуру або неможливо створити калам-
бур на частково чи повністю зміненій основі, каламбур передається у мові 
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перекладу в не каламбурній формі. Це веде за собою певні втрати, проте в 
арсеналі перекладача як вказує автор перекладацького словника Л.Л. Не-
любін, компенсація – це переклад, що здійснюється шляхом вираження цієї 
ж думки, але за допомогою інших засобів, ніж в оригіналі, тобто, кажучи про 
переклад гри слів, шляхом заміни стилістичних засобів оригіналу іншими 
стилістичними засобами в мові перекладу, або використання цих самих за-
собів, тільки в іншому реченні [11, 84]. Вибір засобів та місця компенсації 
диктується перш за все особливостями ідейно-художнього характеру ори-
гіналу, а вже потім умовами тексту перекладу. Компенсацію аналогічним 
прийомом умовно можна назвати повною, в той час,як використання інших 
засобів компенсують втрату тільки частково.

Надаючи поради перекладачам, С.Влахов та С. Флорін, вказують де-
кілька моментів:

1. Відтворити каламбур на основі багатозначності простіше, ніж на 
основі омонімії (взагалі до найбільш легких для перекладу каламбурів від-
носять ті, в яких найменшу роль відіграє фонетичний фактор), тому що при 
багатозначності, особливо, якщо одне із значень – переносне, можна все ж 
таки розраховувати на наявність аналогічних зв’язків значень і в мові пере-
кладу, в той час як при омонімії такий зв’язок виключений, й приймати її у 
розрахунок, обмірковуючи переклад, нереально. Немотивовані зв’язки не-
можливо перенести в нове мовне середовище, – треба шукати можливості 
створити гру на інших омонімах в мові перекладу [4, 295]. 

2. Іноді при кореневій грі можливий переклад калькою [Там саме, 297]. 
Але калькою досить важко перекласти більшість каламбурів внаслідок зно-
ву ж таки відсутності стовідсоткової еквівалентності між мовами оригіналу 
та перекладу. Чим більш спорідненими є ті мови, тим частіше можна запо-
бігти до калькування при перекладі каламбуру. 

3. В багатьох випадках коли немає можливості шляхом послівного пе-
рекладу (калькування) досить чітко передати «каламбурність» сполучення, 
перекладач може не перекладати авторський зворот, а створити свою гру 
слів, близьку за тими чи іншими показниками авторському каламбуру, але 
свою, що іноді може бути створеною на зовсім іншій основі і зовсім іншими 
засобами. Навіть про «переклад» тут можна говорити тільки у межах широ-
кого контексту, тоді як для вузького контексту такий підхід можливо назвати 
«заміною» або «підстановкою». На думку дослідників таку інтерпрета-
цію, безумовно, слід вважати правомірною. Таким чином, зваживши уважно 
всі можливості передачі каламбуру, перекладач зупиняється на тому, який 
дозволить відтворити його найбільш адекватно та разом з тим незалеж-
но від використаних в оригіналі засобів (у автора, наприклад, асоціативні 
зв’язки та багатозначність, у перекладі – народна етимологія, або замість 
гри омонімів, в мові перекладу з’являється полісемічний каламбур тощо). 
Коли передачі каламбурної ситуації неможна уникнути, тобто коли «одно-
плановий» переклад (втрата каламбуру) порушує сенс та логіку розповіді, 
тоді за відсутністю іншої можливості можна вдатися до рими, сполучати її 
з антонімією (коли дозволяє контекст) або навіть обмежитися римою, але 
обов’язково підказати читачеві каламбурну суть оригіналу. 
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4. До найбільш важко перекладних слід віднести каламбури, у яких об-
ігруються мовні засоби, що відсутні  в різних мовах. Вихід тут знову ж таки у 
пошуку іншої основи для каламбуру. 

5. На основі антонімії, звичайно у сполученні з омонімічними елемен-
тами і семантичними зрушеннями, багато авторів будують надто вдалі ка-
ламбури. Для перекладача цей вид гри слів становить собою особливий 
інтерес: вона відтворюється відносно легко та зручна як заміна інших засо-
бів гри слів, що гірше піддаються перекладу.  

6. Будь-який фразеологічний каламбур будується на основі трансфор-
мацій, що містяться у руйнуванні форм та змісту початкової фразеологічної 
одиниці, причому досягається паралельне сприйняття як фразеологічного 
значення фразеологічної одиниці, так і прямого значення компонентів  (по-
двійна актуалізація). Показниками фразеологічного каламбуру є: 1) двопла-
нове його сприйняття та 2) виникнення гумористичного ефекту, звичайно 
пов’язаного з ефектом несподіваності. Саме це повинен перекладач довести 
до свідомості читача. Відповідно до теоретичних та ілюстративних матері-
алів, каламбур на фразеологічній основі можна розглядати з кількох точок 
зору та, в першу чергу, в залежності від типу фразеологічної одиниці, при-
йому її обігрування та її конотативних значень. Каламбур можна побудувати 
на основі фразеологічної одиниці будь-якого типу, але перш за все, на об-
разних фразеологізмах. Якщо у фразеології перекладної мови існує той же 
або близький образ, тоді переклад звичайно не складає труднощів. При пе-
рекладі фразеологічного каламбуру можна використовувати всі різноманітні 
прийоми власне обігрування фразеологічних одиниць [Там саме, 307-308].

Розглядаючи каламбурні обігравання слів з точки зору їхнього перекла-
ду, В.С. Виноградов відмічає, що такий відомий перекладацький прийом 
перекладу каламбурів, як перекладацький коментар, на щастя, можна по-
мітити все рідше та рідше  в наш час. Все частіше перекладачі намагаються 
передати гру слів, а не відсилати читача до нудного коментаря. У зв’язку з 
цим, крім іншого, дослідник відмічає ріст майстерності сучасної школи пе-
рекладу. В.С. Виноградов  виділив декілька типів перекладу каламбурів: а) 
формально зумовлений переклад каламбурів-співзвуч; б) формально незу-
мовлений переклад; в) переклад каламбурів, що ґрунтуються на полісемії.

Формально зумовлений переклад каламбурів-співзвуч стосується тих 
каламбурів, у яких основою є іншомовна власна назва (ім’я історичної, 
літературної, міфологічної особи чи географічна назва), яку, як правило, 
змінити неможна. В такому випадку перекладач може замінити власну на-
зву (основу каламбуру) на власну назву іншомовного походження чи вжити 
транскрипцію цієї назви в мові перекладу. Другий – результуючий – ком-
понент перекладної конструкції потрапляє в парадоксальну залежність від 
іншомовної форми, що ускладнює вирішення перекладацького завдання. 
Як правило, для нього шукають чи вигадують співзвучне слово, внутрішня 
форма якого містить комічний натяк на сутність, вид, стан чи вчинок, назва-
ного опорним компонентом персонажа [3, 198].

Формально незумовлений переклад каламбурів-співзвуч, на відміну від 
попереднього, ґрунтується на співзвуччі опорного та результуючого компо-
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нентів, якими виступають загальні назви. Вживання загальних назв підвищує 
«ступінь свободи» для перекладача, який може оптимально підібрати як сти-
мулятори, так і результанти з одного чи декількох синонімічних рядів. Як в 
оригіналі, так і у перекладі такі каламбури спираються на омонімію, помилки 
слововживання, народну етимологію, комічне зіставлення співзвучних слів 
та виразів. Перекладацький прийом на їх відтворення зводиться до пошуку 
двох співзвучних слів мови перекладу, одне з яких за семантикою відповідає 
опорному слову іншомовної гри слів. Співзвучне друге слово – результанта  
– вживається в незвичному для себе контексті, внаслідок чого його значення 
суттєво перекручується, що створює комічний ефект. Якщо при формально-
зумовленому перекладі каламбурів опорний компонент залишався незмін-
ним, тут є можливість відступити від смислового змісту, що належить не тіль-
ки стимулятору, але й результанті оригіналу [Там саме, 210].

На противагу попереднім типам, що мають лише фонетичну подібність 
опорного компонента та результанти, каламбури, що  ґрунтуються на по-
лісемії, будуються на одному і тому ж звуковому комплексі (полісемантах), 
що почергово реалізується спочатку в одному, а потім в іншому значенні. Це 
суттєво збільшує роль контексту в розмежуванні значень у принципі будь-
якого полісеманту чи пари омонімів. 

Відмінності в обсязі та типі похідних значень для мови оригіналу та пе-
рекладу, інші типи омонімів та різна образна основа фразеологізмів не да-
ють можливості перекладачеві зберегти буквальну точність при перекладі 
гри слів. Тому В. С. Виноградов рекомендує перекладачам, відмовившись 
від словникових відповідників, зберегти головне – саму гру як стилістичний 
прийом автора, передати її загальну суть. Якщо письменник в оригіналі ви-
сміює якийсь негативний вчинок персонажа, то в перекладі каламбур має 
бути спрямований проти того ж вчинку, проте можливо «й на основі іншого 
образу, інших слів, суть яких зокрема не дорівнює суті відповідних лексич-
них одиниць оригіналу» [Там саме, 215-217].

Л.С. Макарова та Є.Н. Долуденко, аналізуючи проблему перекладу 
каламбурів, відмічають можливість та необхідність використання компен-
сації внаслідок реалізації принципу допустовості використання переста-
новок елементів усередині тексту при збереженні семантико-стилістичної 
цілісності оригіналу. Дослідниці наполягають на необхідності використання 
передперекладацького аналізу тексту з метою виявлення функціонально-
стилістичного навантаження каламбуру. При перекладі каламбурів широко 
використовується прийом перекладацької модуляції – смислової заміни, 
що характеризується великим розходженням з оригіналом з позицій смис-
лового наповнення, але здатною реалізувати ідентичну функцію в складі 
тексту. Всі втрати, пов’язані з труднощами перекладу каламбурів, можуть 
достатньо ефективно доповнюватися за допомогою використання прийому 
компенсації [6, 168-172]. 

Отже, переклад каламбурів – надзвичайно складна справа, що потре-
бує від перекладача творчого підходу. У перспективи нашого дослідження 
входить розгляд особливостей передачі каламбурів у художньому тексті.
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Бондаренко Е.А.

ПРИЗНАКИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОСТИ ЛЕКЦИОННОГО 
И ПРОПОВЕДНИЧЕСКОГО ДИСКУРСОВ

В статье описаны системообразующие признаки институциональности  проповед-
нического  и лекционного дискурсов. Рассмотрены интегральные и дифференциаль-
ные признаки, характеризующие дискурсы лекции и проповеди.
Ключевые слова: системообразующие признаки, институциональность, лекцион-
ный и проповеднический дискурс.

Бондаренко К.А. Ознаки інституціональності лекційного та проповідницького 
дискурсів. У статті описані системоутворюючі ознаки інституціональності пропо-
відницького і лекційного дискурсів. Розглянуто інтегральні та диференціальні ознаки, 
що характеризують дискурси лекції та проповіді.
Ключові слова: системоутворюючі ознаки, інституціональність, лекційний і пропо-
відницький дискурс.

Bondarenko K.A. The institutional features in lecture and sermon discourses. The article 
outlines the main system formative criteria indicative of lecture and sermon discourses belong-
ing to an institutional discourse.  In accordance with the universal model of the institutional 
discourse description lecture and sermon discourses have been viewed in the article. The 
following components of lecture and sermon discourses such as communicants, local and 
temporal characteristics, aims, values, strategies, subjects, varieties and genres, precedential 
texts, discursive formulae have been described and analyzed. Distinctive and integral properties 
of the given discourses have been ascertained.  Among mutual criteria of the discourses under 
study the wide usage of precedential texts in both lecture and sermon discourses should be 
mentioned. Realized in the form of citation these texts can function either as a starting point 
for the further argumentation or as an argument itself.  The research allowed to prove the be-
longing of the investigated discourses to an institutional discourse in spite of the occurrence 
of the elements of personal and existential discourses within these institutional formations. 
Key words: lecture and sermon discourses, institutional discourse, system formative criteria.

Дискурс, традиционно трактуемый как текст, погруженный в ситуацию 
общения, является объектом исследования различных отраслей лингви-
стики. Прагмалингвистика рассматривает дискурс как интерактивную де-
ятельность участников общения, установление и поддержание контакта, 
эмоциональный и информационный обмен, оказание воздействия друг на 
друга [3]. Лингвостилистический анализ дискурса нацелен на рассмотрение 
регистров общения, разграничение устной и письменной речи в их жанро-
вых разновидностях, определение функциональных параметров общения 
на основе его единиц с точки зрения функциональных стилей [10]. Струк-
турно-лингвистическое описание дискурса предполагает его сегментацию 
и направлено на освещение собственно текстовых особенностей обще-
ния [13]. В лингвокультурологии  определяется специфика общения в рам-
ках определенного этноса, дается характеристика культурным доминантам 
соответствующего сообщества, выявляются характерные для определен-
ной лингвокультуры способы  обращения к прецедентным текстам [10]. 
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Социолингвистический подход к исследованию дискурса предполагает 
анализ участников общения как представителей той или иной социальной 
группы и анализ обстоятельств общения в широком социокультурном кон-
тексте [10]. В рамках этого подхода исследователи выделяют два основных 
типа дискурса: персональный (личностно-ориентированный) и институцио-
нальный. В первом случае говорящий выступает как личность во всем бо-
гатстве своего внутреннего мира, во втором случае – как представитель 
определенного социального института [6].

Институциональный дискурс представляет собой общение в заданных 
рамках статусно-ролевых отношений.

Применительно к современному обществу социолингвисты выделяют 
следующие виды институционального дискурса: политический, дипломати-
ческий, административный, юридический, военный, педагогический, рели-
гиозный, мистический, медицинский, деловой, рекламный, спортивный, на-
учный, сценический и массово-информационный [5].  При этом отмечается, 
что этот список можно изменить или расширить, поскольку общественные 
институты существенно отличаются друг от друга и не могут рассматри-
ваться как однородные явления, кроме того, они исторически изменчивы, 
могут сливаться друг с другом и возникать в качестве разновидностей в 
рамках того или другого типа. 

Настоящая статья преследует своей целью описание системообразую-
щих признаков интституциональности  в двух видах дискурса – проповед-
ническом (религиозном) и лекционном (академическом, научном, педагоги-
ческом, аудиторном). 

Поставленная цель предусматривает выполнение следующих задач: 
рассмотреть представленные в лингвистической литературе  подходы к 
изучению дискурса в целом и институционального дискурса в частности, 
сопоставить основные компоненты проповеднического дискурса и дис-
курса лекции, выявить их дифференциальные и интегральные признаки.  
Необходимо оговорить, что в статье рассматриваются устные контактные 
лекционный и проповеднический дискурсы, протекающие в традиционной 
для них ситуации общения (лекционный в академической аудитории в со-
ответствии с академическим расписанием, проповеднический – в храме во 
время богослужения).

Моделируя институциональный дискурс, В.И.Карасик выделяет четыре 
группы признаков [6, 11]: 1) конститутивные признаки дискурса; 2) призна-
ки институциональности; 3) признаки типа институционального дискурса; 
4) нейтральные признаки. Конститутивные признаки включают участников, 
условия, организацию, способы и материалы общения, т.е. людей в их ста-
тусно-ролевых и ситуационно-коммуникативных амплуа, сферу общения и 
коммуникативную среду, мотивы, цели, стратегии, канал, режим, тональ-
ность, стиль и жанр общения и, наконец, знаковое тело общения (тексты и/ 
или невербальные знаки). Признаки институциональности отражают роле-
вые характеристики агентов и клиентов институтов, типичные хронотопы, 
символические действия, трафаретные жанры и речевые клише. Институ-
циональное общение – это коммуникация в своеобразных масках. Имен-
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но трафаретность общения принципиально отличает институциональный 
дискурс от персонального. Специфика институционального дискурса рас-
крывается в его типе, т.е. в типе общественного института, который в кол-
лективном языковом сознании обозначен особым именем, обобщен в клю-
чевом концепте этого института, связывается с определенными функциями 
людей, сооружениями, построенными для выполнения данных функций, 
общественными ритуалами и поведенческими стереотипами, мифологе-
мами, а также текстами, производимыми в этом социальном образовании. 
Нейтральные признаки институционального дискурса включают общеди-
скурсивные характеристики, типичные для любого общения, личностно-
ориентированные признаки, а также признаки других типов дискурса, про-
являющиеся «на чужой территории», т.е. транспонированные признаки  [6].

Для описания рассматриваемых в статье типов институционального дис-
курса используем модель, предложенную В.И.Карасиком, в которой присут-
ствуют  следующие компоненты: 1) участники; 2) хронотоп; 3) цели; 4) цен-
ности; 5) стратегии; 6) материал (тематика); 7) разновидности и жанры; 8) 
прецедентные (культурогенные) тексты; 9) дискурсивные формулы [6, 11].

Участниками лекционного дискурса, интегрирующего в себе элементы 
научного и педагогического дискурсов, являются лектор и студенческая ау-
дитория. Отношения коммуникативной пары адресант/адресат являются 
асимметричными. Оперируя дискурсивной терминологией,  можно сказать, 
что лектор является агентом социального института, студенты выполняют 
роль клиентов. Лектор занимает ведущую позицию в коммуникации, так как 
превосходит аудиторию в осведомленности предметом лекции, обладает 
исключительным правом на коммуникативную инициативу, предполагаю-
щую как запрет, так и приглашение на вступление аудитории в интеракцию 
[2]. Необходимо отметить, что в некоторых исследованиях [13] отмечается 
особая роль лектора как «медиатора», посредника, между научным знани-
ем и концептуальной системой учащегося/студента. Эта мысль о «посред-
нической» роли лектора перекликается с пониманием роли проповедника в 
проповедническом дискурсе. Ведущим признаком, характеризующим про-
поведника как оратора, является тот факт, что он обращается к людям не от 
своего имени, а проповедует Слово Божье. В его фигуре таится некоторая 
двойственность: с одной стороны – он наделен особыми полномочиями – 
доносить до своих прихожан слово Божие, с другой стороны, он является 
лишь посредником (выделено нами – Е.Б), исполнителем в этом процес-
се. Требуя от своих слушателей послушания, священник делает это не от 
своего имени, а от имени того, кто доверил ему свое послание – от имени 
Бога. Он, в свою очередь, тоже слушатель, послушание  – и его задача [10].

Уникальным моментом, не характерным для любого другого вида инсти-
туционального дискурса, является то, что во время проповеди проповедник 
не только общается с народом от имени церкви и Бога, но и обращается 
к Богу от имени прихожан. Эту своеобразную коммуникативную ситуацию 
одни исследователи называют «фактором двойного адресата» [11, 59], дру-
гие – «высшим нададресатом» [1, 305]. Наличие «высшего нададресата» 
является именно одним из ее основных конститутивных моментов.



23

Локально-темпоральные характеристики лекционного и проповедни-
ческого дискурсов строго регламентированы коммуникативной ситуацией. 
Для обоих дискурсов характерно  объединение всех участников общения 
во времени и пространстве. Лекционный дискурс осуществляется в аудито-
рии согласно расписанию, проповеднический (если речь идет о традицион-
ной храмовой проповеди) – в церкви после богослужения.

Ценностная составляющая лекционного дискурса представлена триа-
дой – истина, знание, исследование. Главной ценностью проповедническо-
го дискурса является вера.

Основной целью лекционного дискурса является передача (распростра-
нение) знаний в той или иной области науки и формирование точки зрения 
на излагаемый объект. 

Проповеднический  дискурс также преследует своей целью передачу 
знаний об основах вероучения, однако не только и не столько знания, сколь-
ко укрепление веры являются основной интенцией проповедника. Реали-
зация этой интенции  осуществляется посредством разъяснения, настав-
ления, рекомендации должного поведения в соответствии с ценностной 
базой религиозных постулатов. То есть не только организация восприятия 
адресатом передаваемой информации, но и побуждение его к совершению 
посткоммуникативных действий или формирование готовности к ней пре-
следуются проповедническим дискурсом [8, 128]. 

В актуализации цели большую роль играют стратегии говорящего. В 
лингвистической литературе стратегия определяется как «характеристика 
когнитивного плана общения, которая контролирует оптимальное решение 
задач гибким и локально управляемым способом» [3, 274].  В зависимости 
от задач выделяются макро- и микростратегии.   Коммуникативные макро-
стратегии отражают логическую, этическую и психологическую установку 
говорящего в течение всего процесса порождения текста (дискурса). Микро-
стратегии, в свою очередь, делятся на 2 группы: операциональные и тек-
стовые. Операциональные микростратегии соответствуют более детально 
сформулированной психологической установке, а текстовые микрострате-
гии представляют собой неограниченный, но в принципе обозримый набор 
конкретных языковых (стилистических, риторических и т.д.) способов, ори-
ентированных на придание тексту большей убедительности [3, 133].

Анализ приведенных в лингвистической литературе дискурсивных стра-
тегий проповедника позволил выделить следующие: 

•	стратегия самоидентификации, 
•	информационно-интерпретационная (объясняющая), 
•	конвенционально-аргументативная, 
•	эмоционально-воздействующая, 
•	стратегия призыва, 
•	стратегия модификации иллокутивной силы высказывания [12]. 

К дискурсивным стратегиям лектора относятся: 
•	стратегия моделирования знаний, 
•	стратегия самоидентификации (самопрезентации), 
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•	информационно-интерпретационная (объясняющая), 
•	эмоционально-воздействующая, 
•	стратегия выражения персонального отношения к ситуации [12].

Материалом  лекционного дискурса могут служить любые научные 
труды по теме лекции, отобранные  по усмотрению лектора. Проповедник  
также имеет возможность в своей проповеди использовать любые матери-
алы, способствующие более полному раскрытию темы проповеди. Однако 
основным материалом проповеди является Библия, толкование и разъяс-
нение которой и есть суть проповеднического дискурса.

Необходимо отметить, что при изложении материала как лектор, так и 
проповедник могут использовать лингвальные средства, характерные не 
только для  институционального дискурса, но и для бытийного и даже для 
индивидуального бытового. Переход к другим речевым регистрам обуслав-
ливается необходимостью наиболее эффективной передачи информации 
слушателям и достижения максимального контакта с реципиентами.

Использование прецедентных текстов в проповеди и лекции являет-
ся одним из основных системообразующих признаков этих дискурсивных 
образований. Учитывая специфику лекционного и проповеднического дис-
курсов, нацеленных на передачу уже сформированных в науке/богословии 
знаний/вероучения, прецедентные тексты представлены в них в виде пря-
мых цитаций (или, в терминологии В.Н.Волошинова, в виде «чужой речи» 
[4]).  В дискурсе проповеди «чужая речь» играет двойную роль. С одной 
стороны, она служит основой для ее дальнейшей интерпретации (расши-
рение значения цитируемого, объяснение и обобщение); с другой стороны, 
цитация является основным источником аргументации, используемым для 
придания речи наибольшей достоверности и убедительности. В этом смыс-
ле цитация выполняет риторическую функцию персуазивности в тексте.  [9, 
325]. В дискурсе лекции цитация также может использоваться как в виде 
отправной точки для дальнейшего рассуждения, так и в качестве источника 
аргументации.   

В сфере институционального вербального взаимодействия наличеству-
ют высказывания жесткой структуры, с высокой степенью обязательности 
использующиеся в том или ином институциональном дискурсе. Такие струк-
туры получили название дискурсивных формул, под которыми  понимаются 
«своеобразные обороты речи, свойственные общению в соответствующем 
социальном институте» [7, 280]. В этих формулах отражена речевая спец-
ифика того общественного института, в которой протекает коммуникация. 
Объем статьи не позволяет подробно остановиться на анализе дискурсив-
ных формул,  характерных для лекционного и проповеднического дискур-
сов. Отметим лишь, что в рассматриваемых дискурсах они не только слу-
жат средством маркирования вида дискурса, но и обеспечивают когерент-
ность текста лекции или проповеди.

Таким образом, рассмотрение основных компонентов проповедническо-
го и лекционного дискурсов позволило, во-первых, констатировать их при-
надлежность к институциональному дискурсу (несмотря на наличие эле-



25

ментов бытийного и бытового дискурсов), во-вторых, выявить интеграль-
ные и дифференциальные признаки, характеризующие дискурсы лекции и 
проповеди.

Перспективным представляется изучение особенностей функциониро-
вания дискурсивных формул в означенных дискурсах, а также исследова-
ние лингвальных и экстралингвальных  средств реализации побудитель-
ных конструкций  в текстах проповеди и лекции. 
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УДК 811.23-18/7
Кравченко Н.А.

К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ ТЕОЛИНГВИСТИКИ 
В СОВРЕМЕННОМ  ЯЗЫКОЗНАНИИ

В статье анализируется новое  направление  в языкознании, именуемое  теолинг-
вистикой, проводится сопоставление целей и задач новой дисциплины в западной и 
славянской лингвистике, выявляются основные проблемы, возникающие в процессе 
становления теолингвистического подхода к изучению языка религии.   
Ключевые слова: теолингвистика, теолингвистический подход, язык религии. 

Кравченко Н.О. До питання про статус теолінгвістики в сучасному мовознав-
стві. В статті аналізується новий напрямок у мовознавстві – теолінгвістика, здій-
снюється зіставлення цілей та завдань нової дисципліни в західній та слов’янській 
лінгвістиці, виявляються основні проблеми, що виникають у процесі становлення 
теолінгвістичного підходу до вивчення мови релігії   
Ключові слова: теолінгвістика, теолінгвістичний підхід, мова релігії.   

Kravchenko N. On the Issue of Theolinguistics’ Status in Modern Linguistics. The paper 
is devoted to the analysis of theolinguistics, an incipient philological branch at the junction 
of theology, religious anthropology and linguistics. Having appeared in the 70-s of the 20-th 
century theolinguistics  was meant as a branch of linguistics seeking to describe how human 
discourse may be employed to refer to the divine and how language operates in ‘religious’ 
situations.  Further developments of this branch of learning broadened the scope of scientific 
interests to the study of the relationship between language and religious thought and practice 
illustrated by ritual, sacred texts, preaching, doctrinal statements and private affirmations of 
belief. Slavonic linguists took up the idea of the western philologists at the end of the 20-th 
century. Since then they  have been working out a generic system of theolinguistics including 
its terminological apparatus, methodology, goals and tasks.  The main difficulties theolinguis-
tics is confronted with can be both of objective and subjective characters. The main objective 
problem is gnoseological roots of its constituents (scientific and theological). On the other 
hand it is inhomogeneity  of  theolinguistics, that can be helpful to solve many problems  inca-
pable   of being  solved by means of purely scientific methods.
Key words:  theolinguistics, relationship between language and religious thought, inhomo-
geneity.

В современной лингвистике наблюдается тенденция возвращения линг-
вистических изысканий в русло антропологического подхода к изучению 
языка и культуры, восходящего к учению В. фон Гумбольдта, согласно ко-
торому  язык неотделим от человеческой культуры и представляет собой 
важнейший её компонент: «Язык тесно переплетен с духовным развитием 
человечества и сопутствует ему на каждой ступени его локального прогрес-
са или регресса, отражая в себе каждую стадию культуры» [3, 27].  В связи 
с этим в современной лингвистической науке  находят свое развитие ком-
плексные (в иных номинациях – синтетические, интегральные, гибридные) 
разделы науки о языке - социолингвистика, психолингвистика, когнитивная 
лингвистика, лингвокультурология, антропологическая лингвистика, этно-
лингвистика, этнопсихолингвистика, социопсихолингвистика, лингвосинер-
гетика, учение о языковой личности (лингвоперсонология) и др. Эти синте-
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тические дисциплины преследуют своей целью изучение языка в тесной 
связи с базовыми  сторонами человеческого бытия – сознанием, культурой 
и духовной жизнью человека, рассматриваемыми в их лингвистическом 
преломлении.

В последние десятилетия  наблюдается зарождение и формирование 
новой синтетической теолого-лингвистической дисциплины на стыке тео-
логии, религиозной антропологии и лингвистики – «теолингвистики», наце-
ленной на изучение взаимосвязи и взаимодействия языка и религии. 

Целью настоящей статьи является попытка определить статус теолинг-
вистики в парадигме современных лингвистических студий. 

Основными задачами работы являются: проследить историю становле-
ния теолингвистики как особого раздела языкознания в западной и славян-
ской лингвистике; проанализировать существующие определения целей и 
задач нового направления; осветить основные проблемы, возникающие в 
процессе становления теолингвистического подхода к изучению языка. 

Язык религии как объект исследования вошел в круг интересов лингви-
стов на постсоветском пространстве относительно недавно в связи с из-
вестными событиями в конце ХХ века. Получили свое развитие  несколько 
направлений, и появилось множество синонимических эпитетов, номини-
рующих исследуемый объект:  религиозно-проповеднический, церковно-
религиозный, церковно-проповеднический, церковно-библейский, богослу-
жебный, литургический, сакральный и др. И хотя, по мнению многих ис-
следователей,  термин религиозный язык является наиболее нейтральным, 
однозначного  отношения к себе он не приобрел, что привело к употребле-
нию терминов «религиозный дискурс» (В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин, Е.В. Бо-
бырева), «религиозный стиль» (Й. Мистрик, Т.В. Ицкович), «религиозно-
проповеднический стиль» (Л.П. Крысин, О.А. Прохватилова, И.М. Гольберг, 
С.А. Гостеева, Е.В. Грудева) «религиозная коммуникация» (Н.Н. Розано-
ва). В украинском языкознании, несмотря на то, что термин «религиозный 
язык» был предложен еще в конце ХХ века, чаще используется термин 
«конфесійний стиль» (С.В.Лукьянчук). 

На волне популярности религиозной проблематики возникает новое на-
правление в языкознании, именуемое теолингвистикой. В самом общем 
своем смысле теолингвистика определяется материалом исследования и 
предстает как одно из лингвистических направлений в рамках сложившей-
ся антропоцентрической парадигмы. Структурно-семантический анализ 
языка, выполненный на материале религиозного текста и снабженный бо-
гословским комментарием, признаётся теолингвистическим.

Впервые термин «теолингвистика» появился в лингвистических трудах 
в 1976 году. Основателем  теолингвистики как раздела языкознания счита-
ют бельгийского лингвиста, профессора кафедры английского языкоз нания 
брюссельского университета Université Libre de Bruxelles Жан-Пьера ван 
Ноппена (J.-P. van Noppen), который декларирует, что теолингвистика – это 
раздел лингвистики, «стремящийся описать, как человеческое слово может 
быть употреблено по отношению к Богу, а также то, каким образом язык 
функционирует в религиозных ситуациях, в ситуациях, не соответствующих 
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жестким стандартам непосредственной односторонней коммуникации» 
(Theolinguistics seeks to describe how human discourse may be employed to 
refer to the divine, and beyond that, how language operates in ‘religious’ situ-
ations in manners which may not meet the narrow standard of direct, univocal 
reference) [14]. Однако, по замечанию Э. Кухарской-Дрейсс,  значение это-
го термина не имело ничего общего с дефинициями, сформулированными 
позднее.

Дальнейшему распространению термина теолингвистика способство-
вал Д.Кристал (David Crystal), включивший в  свою энциклопедию «The Cam-
bridge Encyclopedia of Language» 1987 года статью «Теолингвистика» (theo-
linguistics (n.) A term which has been used for the study of the relationship 
between language and religious thought and practice, as illustrated by ritual, sa-
cred texts, preaching, doctrinal statements and private affirmations of belief) [12, 
463]. Согласно определению Д.Кристала, это термин, обозначающий науку, 
которая изучает отношение «язык: религиозная теория и практика», отно-
шение, эксплицируемое в текстах церковных ритуалов, в языке Священно-
го Писания, в текстах проповедей, в молитвах, в посланиях иерархов церк-
ви и в индивидуальных высказываниях верующих. Необходимо заметить, 
однако, что  25 лет спустя в работе «Whatever happened to theolinguistics?» 
он с сожалением отмечает, что после яркого появления теолингвистики на 
научном небосклоне в 80-е годы в настоящее время наблюдается заметное 
ослабевание интереса профессиональных лингвистов к развитию этого 
молодого направления в лингвистике. И как результат – теолингвистика по 
сравнению с другими профессиональными лингвистиками (professional lin-
guistics), изучающими взаимоотношения языка с сопряженными областями 
применения, незначительно продвинулась в своих научных изысканиях  с 
момента ее возникновения [13] .  

После выхода в свет энциклопедии теолингвистика, определяемая как 
дисциплина, изучающая язык теологов и других лиц, которые занимаются 
теорией и практикой религии, а также язык практикующих верующих, на-
ходит свое развитие в трудах немецких исследователей. Ими рассматрива-
ются различные вопросы, касающиеся религиозного языка: историческое 
становление и этапы развития немецкой религиозной лексики, основные 
черты религиозного языка (Н. Moser); текстуально-лингвистические иссле-
дования на материале текстов Нового завета, лингвистический подход к 
изучению гомилетики (W. Gossmann); речевые акты в контексте богослуже-
ния (I.Schermann, A. Shufte) и др. 

Программной статьей, декларирующей плодотворность потенциаль-
ного взаимодействия теологии и лингвистики, принято считать работу 
А.Вагнера, который видит две перспективы функционирования новой дис-
циплины: лингвистическую и теологическую. В сфере языка в рамках тео-
лингвистики А. Вагнер предлагает решение следующих проблем: пробле-
ма религиозного языка; религиозное языковое поведение – религиозные 
формы коммуникации; сферы употребления религиозного языка [15, 509]. 
В сфере христианской теологии теолингвистика, по мнению автора, была 
бы  помощницей в решении задач, касающихся современной систематики, 
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или практико-теологических аспектов, а в историческом плане – в решении 
задач, имеющих дело с историческими и экзегетическими (герменевтиче-
скими)  аспектами [15, 510]. А. Вагнер полагает, что одной из интересных 
сфер для исследования в русле теолингвистики является наблюдаемое 
религиозное языковое поведение «центральной христианской формы ком-
муникации – богослужения, лингвистический анализ которого пока еще на-
ходится в зачаточном состоянии» [там же, 510]. Поскольку богослужение 
представляет собой в высшей степени сложный феномен, он предлагает 
проводить лингвистический анализ либо его отдельных элементов (молит-
ва, литургия, проповедь, песнопение и т.д.), либо взаимодействия этих эле-
ментов (последовательность, их комбинации, проникновение и т.п.). Кроме 
того, такое исследование, по мнению Вагнера, предполагает анализ на всех 
без исключения языковых уровнях. В качестве конкретных исследователь-
ских проектов А. Вагнер  предлагает следующие: лингвистический анализ 
отдельных элементов церковного богослужения, анализ религиозных ком-
муникативных ситуаций, связанных с определёнными ритуалами, анализ 
языка катехизиса (катехизис – курс христианского богословия, изложенный 
в форме вопросов и ответов), включающий в себя и изучение языка бесед 
и проповедей в молодёжной среде и др. [15].

В славянском языкознании теолингвистика получила свое развитие на 
стыке веков в русле тенденции «интегрирования теологического знания в 
мировоззрение и культуру», все отчетливее проявляющей себя в совре-
менном мире [5, 5].  Свой вклад в распространение теолингвистики как 
раздела языкознания внесли украинские (А.К.Гадомский), сербские (К. Кон-
чаревич),  польские (Э. Кухарска-Дрейсс), российские (В.И. Постовалова, 
С.И.Шамарова) ученые.

Основанием для создания этой новой дисциплины в составе лингви-
стики родоначальники славянской теолингвистики видят в невозможно-
сти получить адекватного объяснения таких сокровенных моментов «тео-
лингвистической реальности, как сотворение мира словом, райский язык, 
глоссолалия, духовный опыт умного делания (священнобезмолвие), ли-
тургическая практика Церкви». В лингвистике, базирующейся на конвенци-
ональном понимании соотношения слова и реальности, для такого осмыс-
ления просто не существует соответствующих понятийно-категориальных 
средств. Отсюда вытекает необходимость прибегнуть к аналитическому 
описанию опытов изучения соотношения языка и религии «в истории бого-
словской, религиозно-философской и научно-лингвистической мысли sub 
specie теолингвистики» [6].

Учитывая, что в славянском языкознании идея создания теолингвисти-
ки как самостоятельной сферы знания зародилась относительно недавно,  
на настоящем этапе становления существует несколько подходов к пони-
манию ее целей и задач. Одни ученые видят  основную задачу в исследо-
вании роли языка религии в обществе (в частности, в жизни религиозных 
групп, каковыми являются Церковь, деноминация, секта и культ), то есть 
в рассмотрении языка в отношениях его к религии (язык религии, язык в 
религии, религия в языке, религиозный язык) [4]. Другие исследователи  де-
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кларируют в качестве основной задачи «изучение «религиозного языка» 
в узком и широком понимании этого термина» [2, 18]. В узком значении 
религиозный язык понимается этими исследователями как язык моральной 
и догматической теологии, а также язык ритуальный (литургический язык в 
христианстве), язык личных молитв, Святых текстов (Библия), проповедей, 
произведений религиозной художественной литературы. В широком значе-
нии к религиозному языку относится и разговорный язык, содержащий вы-
сказывания о Боге, а также язык текстов на религиозную тему – например, 
текстов по истории, социологии и психологии религии. Основное внимание 
при истолковании взаимосвязи языка и религии в этом подходе уделяется 
установлению корреляций между данными сферами. В частности – «выяв-
лению языковых явлений и языковых единиц, появление и функционирова-
ние которых в языковой системе обусловлено религиозными факторами» 
[2, 18]. Третьи, помимо установления посреднической связи между линг-
вистикой и теологией предусматривают в задачах теолингвистики выпол-
нение функции промежуточного звена между религией, церковью и обще-
ством, государством [10].

Рассуждая о перспективах развития теолингвистики, К.Кончаревич ут-
верждает, что «она должна разделяться на общую и частную теолингвисти-
ку. Частная теолингвистика должна исследовать проявления конкретной 
религии или проблемы в языке, общая должна заниматься универсалия-
ми» [4, 15]. Помимо того, «теолингвистика может быть теоретической и при-
кладной, …. синхронной и диахронной. Синхронная теолингвистика долж-
на изучать процессы, происходящие в языке и обществе в настоящий мо-
мент, абстрагировавшись во времени, диахронная – изучением явлений и 
изменений в процессе исторического развития языка и общества. Добавим, 
что диахронная теолингвистика предполагает сравнительно-исторический 
подход. Ее целью является изучение явлений, представляющих интерес 
для данной научной дисциплины, в их историческом развитии. Синхронная 
теолингвистика может быть типологической и сопоставительной. Предмет 
исследования сопоставительной теолингвистики составляют проявле-
ния религии, которые закрепились и отразились в синхронно рассматрива-
емых языках, независимо от их генеалогической и типологической принад-
лежности, а также тождества, сходства и различия в способах отражения, 
сохранения и передачи религиозного содержания» [4, 15].

Подробное описание методологии теолингвистики представлено в ра-
ботах С.И.Шамаровой. Среди выделенных ею методов есть как собственно 
теологические, так и лингвистические: герменевтический  метод - общий и 
специальный, лингвистический и экстралингвистический. (“Общий герме-
невтический метод исследует принципы толкования всего текста и включа-
ет историко-культурный, контекстуальный, лексико-синтаксический и идей-
ный анализ. Специальный герменевтический метод изучает правила, кото-
рые применяются к конкретным литературным жанрам с их спецификой” 
[17, 105-106]); метафизический метод, способствующий пониманию онто-
логии объекта; антропоцентрический подход, помогающий выявить чело-
веческий фактор в языке; системный подход, позволяющий рассматривать 
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смысловую сферу, репрезентирующую изучаемый концепт  в целостности 
составляющих ее элементов; аксиологический подход, открывающий воз-
можность для понимания того, как  посредством данного концепта человек 
выражает свое отношение к миру; методы этимологической и словообра-
зовательной реконструкции; при характеристике текстовой репрезентации 
используются методы сравнительно-сопоставительного, компонентного, 
дистрибутивного и контекстологического анализа [9].

Вопрос о терминологическом аппарате теолингвистики к настоящему 
моменту также находится в стадии обсуждения: одни исследователи скло-
няются к использованию потенциала научного языка вместо создания но-
вой терминологии (Д.Беньковская), другие предлагают внести в термино-
логический аппарат теолингвистики новые термины, в частности, термин 
теонема, обозначающий специфические фонетические, словообразова-
тельные, морфологические, лексические, фразеологические и синтакси-
ческие средства, используемые для передачи религиозного содержания 
и делающие религиозный язык узнаваемым [2, 19].  По нашему мнению, 
идея объединения разноуровневых единиц языка в одну универсальную 
«тео»-единицу выглядит весьма привлекательной, однако трудно реали-
зуемой на практике. Возможно, введение этой новой «эмической едини-
цы» (по аналогии с лингвемой, речемой) послужило лишь данью уважения 
функциональной лингвистике и признанием речевой системности наряду с 
системностью языка.

Причин, по  которым развитие теолингвистики как раздела языкознания 
происходит с определёнными трудностями, на наш взгляд, несколько. Сре-
ди них можно выделить объективные и субъективные причины.

К основной объективной причине относятся гносеологические корни со-
ставляющих этой науки. Теолингвистика  в отличие от других синтетических 
разделов языкознания (социолингвистики, психолингвистики, лингвокуль-
турологии и др.), базирующихся на одной сфере познания – науке, объеди-
няет  в себе представления из дисциплин, принадлежащих разным сферам 
познания. То есть лингвистические представления из сферы науки объ-
единены с теологическими представлениями из сферы богословия (рели-
гии). В свое время двуприродные, можно сказать, синергийные  организмы 
знания Г.П. Щедровицкий называл кентавр-образованиями [11]. Интегри-
рование представлений из научной сферы познания в сферу религиозного 
познания духовных начал создает огромные трудности, неизбежные при 
единении двух различных традиций мышления. Речь здесь идет не только 
и даже не столько об объединении двух различных традиций мышления с 
их различными приемами аргументации, представлениями об истинности/
ложности познания, целями и ценностями, сколько о попытке объединить 
два типа «ментальности». Под ментальностью здесь понимается «глубин-
ный уровень коллективного и индивидуального сознания, включающий и 
бессознательное» [16,284]. Ментальность, другими словами, есть «отно-
сительно устойчивая совокупность установок и предрасположенностей ин-
дивида или социальной группы воспринимать мир определенным образом. 
Она формируется в зависимости от традиций культуры, социальных струк-
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тур и всей среды жизнедеятельности человека, и сама в свою очередь их 
формирует, выступая как порождающее начало, как трудноопределимый 
исток культурно-исторической динамики» [там же]. Проблема заключает-
ся в том, что здесь должно произойти такое соединение концептуальных 
представлений, при котором они должны предстать в едином теолингви-
стическом пространстве как гомогенные образования, относящиеся к еди-
ному предмету изучения [6]. Путей же соединения этих представлений в 
однородные образования, к сожалению, основатели славянской теолинг-
вистики не описывают. 

 С другой стороны, именно негомогенность теолингвистики как синтети-
ческого образования дает возможность подступиться к проблемам, реше-
ние которых затруднено в рамках сугубо научных методов познания. Рас-
суждая о феномене веры в научном знании, Р.М. Фрумкина отмечает: «… в 
научном изложении (если только мы не занимаемся такой специфической 
наукой, как теология) мы теряем право ссылаться на догматы и сакральные 
тексты с целью подтверждения истинности нашего знания» [8, 95]. При тео-
лингвистическом же подходе это ограничение снимается и появляется воз-
можность прибегать к богословским интерпретациям религиозных фактов 
для обоснования истинности выдвигаемых утверждений. 

Ко второй объективной причине можно отнести и тот факт, что  сама 
по себе теология негомогенна по своей природе. По одной из дефиниций,  
«теология (греч. θεολογία, букв. – богословие, от θεός – Бог и λόγος – слово, 
учение) – «учение о Боге, построенное в логических формах идеалистиче-
ской спекуляции на основе текстов, принимаемых как свидетельство Бога 
о Самом Себе, или Откровение» [1, 185]. Следовательно, теология предпо-
лагает «концепцию личного абсолютного Бога, сообщающего человеку зна-
ние о Себе через Собственное “cлово”», «сверхрациональное откровение» 
и «рационалистический анализ этого откровения» [1, 185-186]. Это находит 
свое выражение уже в термине «теология». Первый компонент его, по сло-
вам П. Тиллиха, есть «theos, Бог, нечто о Себе сообщающий, стихия откро-
вения». Второй элемент – «logos, разумное слово о том, что сообщает Бог 
в Своем сообщении» [1, 186]. В соответствии со своей двуприродностью 
теология, содержащая два начала – «сверхрациональное откровение» и 
«рационалистический анализ этого откровения», чаще всего имеет двухъ-
ярусную конструкцию. Нижний ярус составляет «философская спекуляция 
об Абсолюте как сущности, первопричине и цели всех вещей», а верхний 
ярус – «не могущее быть усмотренными разумом “истины откровения”, не-
посредственно сообщаемые в “слове Божьем”» [1, 187].

К субъективным причинам можно отнести отсутствие единодушия  в 
понимании сущности славянской теолингвистики у ее основоположников. 
Если В.И.Постовалова видит специфическую черту теолингвистического 
подхода в стремлении соответствовать основным принципам исходного 
конфессионального вероучения, то А.К. Гадомский, напротив,  декларирует 
«наднациональность»,  «надконфессиональность» теолингвистики.  Нет у 
основателей новой дисциплины и общего видения перспектив ее развития:  
В.И.Постовалова упрекает А.К. Гадомского в трактовании теолингвистики 
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«только как прикладной, вспомогательной дисциплины для решения неких 
прагматических задач в области религии и языковой практики». Сама же 
она видит в перспективе развитие теолингвистики как полноценной тео-
ретической дисциплины, избравшей «своим основанием онтологическое, 
синергийно- пневматологическое  (пневматоло́гия  – учение о Святом Духе, 
Его действиях в мире) понимание языка с его антиинструменталистским, 
антиконвенциалистским пониманием языка как энергии духа» [6].

Резюмируя, необходимо констатировать следующее. Каждый  исследо-
ватель, занимающийся языком религии в любом его проявлении, сталкива-
ется с определенными трудностями, так как «уникальность этого явления не 
позволяет подходить к нему с привычными мерками» [7]. Оставаясь только 
на платформе лингвистики, невозможно полноценно изучить, а главное, 
понять глубинную сущность религиозного языка. Поэтому теолингвистика 
и как идея, и как стиль мышления, и как исследовательское направление 
потенциально призвана способствовать решению многих проблем, связан-
ных с отражением в языке проявлений религии. Хочется надеяться, что это 
новое лингвистическое направление получит свое дальнейшее развитие в 
языкознании и выдержит баланс между собственно лингвистическим под-
ходом к исследованию языка религии и теологическим пиететом к сакраль-
ности объекта исследования.  
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Лектоваров К.С.

ФИЛОСОФСКИЕ СЕНТЕНЦИИ В ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОМ 
СЛОЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ВЕРБАЛЬНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТА 

SECURITY

Статья освещает один из секторов паремиологического слоя в периферийной 
структуре вербального поля концепта SECURITY. Анализируются пословицы фило-
софского плана, содержащие обобщенные сентенции о том, какова природа опас-
ности и существуют ли универсальные пути уклонения от нее, волен ли индивид в 
выборе своего жизненного пути, свободного от опасности.
Ключевые слова: концепт, вербальное поле, паремия.

Лектоваров К.С. Філософські сентенції в пареміологічному шарі англомовного 
вербального поля концепту SECURITY. Стаття висвітлює один із секторів паре-
міологічного шару в периферійній структурі вербального поля концепту SECURITY. 
Аналізуються прислів’я філософського плану, що містять узагальнюючі сентенції від-
носно того, якою є природа небезпеки і чи існують універсальні шляхи ухиляння від 
неї, чи в змозі індивід обирати свій життєвий шлях, вільний від небезпеки.
Ключові слова: концепт, вербальне поле, паремія.

Lektovarov K.S. Philosophical maxims in paremiological layer of the English verbal 
field of the concept SECURITY. The article discusses one of the six semantic sectors com-
prising paremiological layer in the peripheral structure of the verbal field of the concept SE-
CURITY. The focus of analysis is placed upon philosophically coloured proverbs, maxims, 
winged words and the like, collectively named paremies. The analyzed vocabulary units in-
clude generalizing English sayings concerning the nature of danger and the ways of its avoid-
ing. They on the one hand ascertain the inevitability of certain life collisions, and stress upon 
the fatal character of danger, while on the other hand they suggest certain models of behavior 
which guarantee security to a person. We come to a conclusion that philosophical level of 
conceptualization of human existence results in verbalizing the notions of danger / security 
in a number of English paremies crystallizing the experience of numerous generations of the 
English ethnos. Each of those linguistic units teaches the listener to adequately estimate vital 
values of human existence at large and the human position in the whirlwind of life in particular
Key words: concept, verbal field, paremy. 

Номинативное поле англоязычного концепта SECURITY структурирует-
ся на ядро, медиальную зону и периферию. Эта последняя, в свою оче-
редь, членится на идиоматический и паремиологический слои. Рассмотрим 
эту вторую составляющую периферийной структуры поля.

Паремии входят в лексический фонд любого развитого языка. Иногда 
их включают в состав фразеологизмов. Как утверждает М.П.Кочерган, тер-
мин фразеология используется в широком и узком значениях: «К фразео-
логии в широком понимании относят идиомы, фразеологические сочетания 
и устоявшиеся фразы, которые выходят за пределы словосочетаний, т.е. 
являются предложениями. В узком – только идиомы и устойчивые сочета-
ния, функционально соотносимые со словом как номинативной единицей 
языка» [1, 148]. В нашем исследовании мы придерживаемся второй (узкой) 
трактовки термина фразеология, полагая, что фразеология (идиоматика) и 
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паремиология суть различные феномены. 
Нам представляется убедительным тезис А.Г.Николенко о том, что «по-

говорки, в их структурном плане, являются предложениями и не могут ис-
пользоваться как фразеологические единицы. В семантическом плане раз-
ница между поговорками и  фразеологическими  единицами еще бо́льшая. 
Поговорки можно сравнить с крохотными историями, т.к. подобно им, они 
суммируют коллективный опыт сообщества. Они морализируют, совету-
ют, предостерегают, критикуют. Никакие фразеологизмы этого не делают»               
[3, 286].

Паремиологический слой номинативного поля концепта SECURITY об-
разован из лексикографически зафиксированных пословиц, т.е. предика-
тивных высказываний,  вербализующих ту или иную смысловую парцеллу 
концепта SECURITY. Общее количество единиц, выделенных из 5 слова-
рей, составляет выборку объемом 140 пословиц и поговорок, чей лексико-
логический статус маркирован пометами (proverb), (посл.) или самим фак-
том включения в словарь соответствующего типа.

Мы оперируем терминами паремия, поговорка, пословица как синони-
мами. См., например: «паремия – термин (который) используется обычно 
для обозначения устойчивых воспроизводимых единиц речевой структуры, 
в частности, поговорки» [4, 242]. 

Весь паремиологический слой вербального поля концепта SECURITY 
разделен на 6 секторов, каждый из них насчитывает большее или мень-
шее количество паремий, совокупно номинирующих смысловые парцеллы 
концепта. Все паремии по определению образны, они представляют собою 
метафоры, т.е. образную вербализацию некоторого кванта человеческого 
опыта попадания в опасную ситуацию, избегания такой ситуации, послед-
ствий пребывания в опасности и т.п. Рефлексия подобного опыта отливает-
ся в наглядные сценарии человеческого поведения, которое мыслится как 
правильное либо неправильное. Данные сценарии облекаются в чеканные, 
фонетически, лексически и синтаксически структурированные высказыва-
ния, чей дидактический посыл достаточно прозрачен. Он в большинстве 
случаев сводится к совету: «Делай так» или «Не делай так». Наряду с та-
кими научающими  предписаниями есть и сентенции общефилософского 
характера, которые констатируют положение дел в мире и место опасности 
в сложном переплетении обстоятельств и человеческих судеб.

Определенное количество паремий анализируемого поля объединя-
ются нами в тематическую группу «Философские сентенции относительно 
опасности». Все они содержат обобщенные сентенции о том, какова при-
рода опасности и существуют ли универсальные пути уклонения от нее, 
волен ли индивид в выборе своего жизненного пути, свободного от опас-
ности, и возможна ли безопасность как таковая.

Как утверждает энциклопедия «Кругосвет» [5], «философия – это фор-
ма общественного сознания, вырабатывающая систему знаний о фунда-
ментальных принципах бытия и месте человека в мире. Ее можно опреде-
лить как поиск ответов на вечные проблемы человеческого бытия. К таким 
вечным проблемам относят вопрос о первоначалах бытия, о возможности 
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достижения истины в их познании, о сущности добра, красоты и справед-
ливости». В паремиологическом фонде языка ответы на такие вопросы 
предлагаются в образной форме сентенций и научений, которые  могут со-
держать как обобщенно-абстрактный смысл, так и конкретно-чувственный 
образ. Ниже предлагаем выполненный анализ данных паремиологических 
единиц английского языка.

Целая синонимическая цепочка выстраивается из паремий, утверждаю-
щих, что неблагоприятные/опасные ситуации чаще всего следуют чередой 
одна за другой и, попав в одну беду, человеку следует ожидать другую:
•	 It never rains but it pours = [A lot of bad things tend to happen at the same 

time]; [Пришла беда – отворяй ворота];
•	 Agues come on horseback but go on foot = [Беда к нам верхом, а от 

нас пешком];
•	 Misfortunes come on wings and depart on foot;
•	 Mischief comes by the pound and goes by the ounce = [Легко попасть 

в беду, да трудно отделаться].
В первой из четырех синонимических пословиц  беда предстает в обра-

зе погодных катаклизмов: (дословно)  Никогда не бывает просто дождь, 
(всегда) бывает ливень.  Оппозиция строится на лексической семантике 
двух глаголов: to rain = [to fall as water in drops from the clouds] <–––> 
to pour = [ to rain hard], т.е. проливной дождь хуже, чем просто дождь и  к 
этому нужно быть готовым как к неизбежности.

Две другие паремии в данном синонимическом кластере антро-
поморфны, понятие беда обозначается в одной из них как приступы 
лихорадки (agues),  в другой как несчастья  (misfortunes), и в обеих 
имеет место персонификация: бе́ды прибывают стремительно (верхом  
или  на крыльях), но убываю медленно (пешком).

Четвертая паремия более абстрактна: в ней беда воплощается в 
образ некой субстанции, которую можно взвесить. Согласно послови-
це, прибывает беда  фунтами (by the pound), а убывает унциями (by 
the ounce). Напомним, фунт в 12 раз больше, чем унция. Выводное 
знание таково – налетевшая в огромных объемах беда будет убывать 
долго и медленно, к этому следует быть готовым. 

Как бы ни различались образы данных пословиц, все они весьма 
пессимистично характеризуют ситуацию беда/опасность,  тем самым 
призывая слушателя копить силы для длительной борьбы с трудно-
стями.

Другая синонимическая цепочка паремий данной группы столь же 
(если и не более) пессимистична относительно прогнозируемого раз-
вития ситуации опасность. Входящие в нее паремии констатируют не-
отвратимость беды:

•	 He that is born to be hanged shall never be drowned; 
•	 Every bullet has its billet.
Обе паремии, несмотря на различия в референтной ситуации, ко-

торая образно воплощает неизбежность наступления беды, если она 
предопределена судьбой, лексикографически заявлены как эквивален-
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ты одной русской пословице  [Чему быть, того не миновать]. Хотя 
первая из них, на наш взгляд, эквивалентна также пословице Кому суж-
дено быть повешенным, тот в огне не горит и в воде не тонет. 

Данные паремии утверждают: трансформация ситуации опасность 
в ситуацию безопасность невозможна. При этом языковая презента-
ция данного тезиса различна: в первой пословице опасность персони-
фицирована в образ человека, которому суждена гибель (А) и которую 
избежать невозможно, даже ценой другого   варианта гибели (В). Во 
второй пословице опасность/гибель воплощена в образе пули, которая 
непременно найдет свою цель, (дословно): Каждая пуля имеет свою 
дубину/полено/чурбан (в которую обязательно попадет). Выбор  во вто-
рой паремии устаревшего существительного billet = [(obsolete) cudgel]  
<––– cudgel =  [a short heavy club], на наш взгляд, детерминирован, 
прежде всего, паронимической аттракцией, возникающей между су-
ществительными bullet и billet,  а также противопоставлением двух 
видов оружия: огнестрельного – ружья́, которое стреляет пулями (bul-
let), и холодного – дубины  (billet). В этом противопоставлении всегда 
победит ружье, а значит, от пули не убережешься. 

О неизбежной опасности, связанной с деятельностью субъекта, го-
ворят следующие синонимичные паремии: 
•	 They who play bawls must expect to meet with rubbers;
•	 Those who play with edged instruments must expect to get cut; 
•	 Soldiers in battle must look out for wounds, gamblers for losses, 

libertines for diseases. 
Ход рассуждений во всех этих поговорках единый: если ты делаешь А, 

тебя ждет В (опасность). Языковое воплощение компонентов А и В во 
всех поговорках разное. 

Игроки в мяч (who play bawls) должны быть готовыми к преградам 
(rubbers). Согласно Оксфордскому словарю пословиц, rubber означает 
[ (an alteration of rub) an obstacle or impediment to the course of a bowl].

Тем, кто забавляется острыми инструментами (who play with edged 
instruments), следует ожидать резаных ран (to get cut).

Солдатам в бою (soldiers in battle) следует опасаться ран (wounds), 
азартным игрокам (gamblers) – проигрыша (losses), а распутникам 
(libertines) – (венерических) болезней (diseases).

Каждая поговорка опирается на собственный наглядный образ, но все 
они акцентируют неотвратимость беды как расплаты за ту или иную дея-
тельность. 

Фатализм, свойственный паремиям данной группы, распространя-
ется не только на прогноз будущих событий, но и на невозвратность и 
непоправимость того, что уже произошло:

•	 What’s done can’t be undone = [Сделанного не воротишь].
Выразительность английской паремии усиливается корневым по-

втором в глаголах done <–––> undone, которые оппозитивны друг дру-
гу. См. дефиниции тех семем лексем do/undo, которые функциониру-
ют в данном контексте:  
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to do = [to commit] <––– to commit = [to do smth i l legal or harmful]; 
to undo = [to make null, reverse] <––– to reverse = [to cause smth 

(such as a process) to return to an earlier state].
Согласно данной паремии, то дурное, что было сделано субъектом, 

исправить, вернув в исходное положение, невозможно.
Как упоминалось выше, философия размышляет о «вечных про-

блемах человеческого бытия», и одной из таких проблем, без сомнения, 
является загадка смерти. Рефлексируя финитный характер жизни челове-
ка, народная мудрость утверждает, что смерть подводит черту не просто 
под жизнью человека, но и под всеми его долгами и обязательствами. Все 
беды, проблемы и тревоги человека прекращаются, аннулируются  с его 
смертью. Об этом говорится в целом кластере синонимичных паремий:

•	 He that dies, pays all debts;
•	 Death pays all debts;
•	 Death quits all scores;
•	 Death squares all accounts = [Смерть все примиряет].
В первой из них актантом выступает человек, который, согласно по-

словице, умирая, расплачивается по всем долгам. В трех следующих 
паремиях смерть предстает в персонифицированном образе актанта, 
который совершает действия, названные тремя переходными глагола-
ми – абсолютными синонимами: 

to pay = [to discharge indebtedness]; 
to quit = [to pay up, to pay what is due]; 
to square = [to pay money that is owed]. 
За глаголами следуют прямые дополнения, выраженные тремя си-

нонимичными существительными:   
debt = [an amount of money that you owe to smb] <––– to owe = [to 

need to repay money to smb];
score = [indebtedness]  <––– indebtedness = [an amount of money 

that is owed];
account = [a record of money that has been paid].
Имена существительные стоят во множественном числе и детерми-

нируются местоимением с «исчерпывающей» семантикой all. Особен-
ностью английских паремий является образ коммерческой деятельно-
сти, финансово-долговых обязательств, которые аннулируются фак-
том смерти человека. Общий смысл данных паремий: Смерть закры-
вает все долговые обязательства // оплачивает все счета. Пред-
лагаемый словарями русский аналог имеет иную образность: Смерть 
все примиряет.

Ситуация опасность наиболее наглядно предстает в философской по-
словице Lightning never strikes twice in the same place, которая толкуется 
следующим образом: [A saying meaning that it is extremely unlikely that the 
same misfortune will occur again in the same set of circumstances or to the same 
people]. Утешительный посыл данной паремии уходит корнями в наивную 
картину мира, в которой превалируют народные метеорологические и т.п. 
наблюдения. Ученые настаивают на ошибочности подобного утверждения 
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(т.е. что молния дважды в одно место не бьет),  но для паремиологическо-
го фонда, отражающего фольклорное миропонимание, это не релевантно. 
Здесь уместно привести тезис В.А.Масловой о том, что «наивная картина 
мира претендует на абсолютную истину, (хотя) знания данного типа могут 
сколь угодно отходить от того, что посчитала бы объективной истиной тра-
диционная наука» [2, 258].

Философскому обобщению подвергается и тезис о том, что человеку 
свойственно беспечно относиться к чему-то ценному, и только попав в беду 
и утратив свое сокровище, человек осознает, сколь ценно было то, что он 
безвозвратно потерял: We know not what is good until we have lost it. Воз-
вышенный регистр паремии задается устаревшей формой негации (know 
not вместо do not know). Русский эквивалент паремии Что имеем, не хра-
ним, потерявши – плачем лишен возвышенной тональности.

Дидактизм английских философских паремий относительно правильных 
моделей поведения субъекта перед лицом опасности/трудностей сводится 
к рекомендации действовать смело, и тогда судьба будет благосклонна:

•	     Fortune favours the bold;
•	     Fortune favours the brave.
Данные паремии соответствует латинской поговорке Fortis fortuna adju-

vat. В их основе лежит персонификация, это следует из дефиниций входя-
щих в них лексем: 

Fortune = [(often capitalized) hypothetical personified power that    
determines events favorably or unfavorably];

to favour = [ to prefer smb] <––– to prefer = [to like smb better than 
smb else].

Обе паремии синонимичны  друг другу, будучи формально идентичны-
ми в начальной и срединной части высказываний (Fortune favours) и раз-
личаясь формально, но не смыслово, финальным компонентом – субстан-
тивированными прилагательными: 

the bold =  [not afraid of danger or difficult situations],  
the brave = [feeling no fear, not afraid].
Народная мудрость рекомендует человеку дерзать в своих поступках, 

даже не смотря на риск  неудачи:
•	 He, that never climbed, never fell = [Не ошибается тот, кто ниче-

го не делает]. 
Английская поговорка (в отличие от русского эквивалента) акцентирует 

настойчивое продвижение субъекта вверх. См. дефиницию глагола to climb 
= [to go upward or raise oneself especially by grasping or clutching with 
the hands], в ней обращаем внимание на следующие дефиниционные 
признаки: (1) upward // raise и (2) grasping or clutching with the hands. 
Первый из них интересен своим древним символизмом: общечелове-
ческой универсалией является оценочная дихотомия пространства на 
ВЕРХ (+) и НИЗ (–), движение наверх – это во всех культурах положи-
тельное развитие дел. Дефиниционные признаки upward // raise ква-
лифицируют усилия, предпринимаемые субъектом,  как правильные.

Дефиниционный признак grasping or clutching with the hands высве-
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чивает сложность предпринимаемых субъектом усилий в его продви-
жении наверх.

Умозаключение о том, что упасть может только тот, кто взбирался 
(с трудом) наверх, есть  философское осмысление человеческого бы-
тия. Дидактический посыл паремии видим в следующем: Лучше стре-
миться вверх, к завоеваниям и успехам и, возможно, проиграть, чем 
вообще ничего не делать.

Последняя из философских паремий, обсуждаемых здесь, касает-
ся разума как Божьего дара человеку, дара, которого Всевышний мо-
жет и лишить человека в наказание за его проступки и тем обречь его 
на несчастья:

•	 Whom God would ruin, he first deprives of reason.  
Вышеприведенная интерпретация данной паремии вытекает из де-

финиционного анализа лексических единиц, входящих в нее.
Модальное сказуемое придаточного клауза would ruin реализует 

следующий набор семантических признаков: (1) намерение (2) под-
вергать к-л разрушительному воздействию. См.:

would = [(in auxiliary function) to express wish, desire, or intent];
to ruin = [to subject to frustration, failure, or disaster].
В главном клаузе сказуемое и прямое дополнение реализуют сле-

дующие семантические признаки: (1) отнять, лишить, (2) разум, спо-
собность мыслить логично. См.:

to deprive =  [to take smth away from smb];
reason =  [the power of comprehending, inferring, or thinking, esp. in 

orderly rational way].
Важную роль в данном высказывании выполняет временно́е наречие 

first, т.к. оно свидетельствует о роли разума: наказание начинается 
с того, что Всевышний лишает человека разума, что приводит к ката-
строфическим последствиям. Ситуация безопасность (security) сме-
няется ситуацией опасность (danger).

Таким образом, видим, что философский уровень осмысления бы-
тия находит выражение в целом ряде английских паремий, в которых 
кристаллизовался опыт поколений англоязычного этноса. Таких паре-
мий в нашей выборке насчитывается 19 единиц. Они научают слуша-
теля правильному пониманию жизни в целом и места человека в кру-
говороте судьбы в частности.
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УДК: :81'1+811.111+001.4
Мулик К.О.

СПЕЦИФІКА АНГЛІЙСЬКОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Стаття присвячена питанню визначення специфіки монологічного мовлення соціально-
педагогічної спрямованості. Визначено актуальність розвитку англомовного 
монологу майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери. Зроблено аналіз наукових 
досліджень і публікацій з питання вивчення монологічного англомовного мовлення.  
Ключові слова: соціальна педагогіка, соціальний педагог, монолог, мовлення, англій-
ська мова.

Мулык Е.А. Специфика английской монологической речи социально-педаго-
гической направленности. Статья посвящена вопросу определения специфики 
монологической речи социально-педагогической направленности. Определена 
актуальность развития англоязычного монолога у будущих специалистов социально-
педагогической сферы. Сделан анализ научных исследований и публикаций по вопросу 
изучения специфики монологической англоязычной речи.
Ключевые слова: социальная педагогика, социальный педагог, монолог, речь, 
английский язык.

Mulyk K.O. The specifics of the English monologic speech of socio-pedagogical orien-
tation. The article focuses on the definition of the specificity of monologic speech of socio-
pedagogical orientation. The relevance of the English-language monologue of future special-
ists of socio-pedagogical sphere is identified. The research and publications on the study of 
the specifics of English-language monologic speech have been viewed in the article. English 
is a universal language of communication. Actually, has become the second language of 
mankind. The growing integration of the world community and the inclusion of our country into 
the global financial and credit system, English has become the means of communication of 
specialists with foreign colleagues in situations of socio-economic activities, providing practi-
cal language skills. Specialists of socio-pedagogical sphere often visit foreign countries, take 
part in foreign conferences where it is necessary to have knowledge of English (conferences, 
symposium, exchange of experience, etc.). Fluency in a foreign language with the profes-
sional skills give the specialist better chance to get a decent job and a successful career, 
working with foreign experts. Thus, knowledge of English monologic speech is a part of the 
professional competence of the future experts of socio-pedagogical sphere. We reviewed the 
publications of modern scholars on this topic and concluded that the question of specificity of 
English monologic speech of socio-pedagogical sphere has not been the subject of special 
research.
Key words: social pedagogics, social pedagogue, monologue, speech, English language.

Англійська мова – це універсальна мова комунікації, що фактично стає 
другою мовою людства. В умовах зростання інтеграції світової спільноти та 
включення нашої країни у світову фінансово-кредитну систему англійська 
мова стала засобом спілкування фахівців із зарубіжними колегами в 
ситуаціях суспільно-економічної діяльності, що передбачає практичне 
володіння мовою.

Фахівці соціально-педагогічної сфери часто бувають в іноземних країнах, 
де необхідні знання англійської (конференції, симпозіуми, обмін досвідом 
тощо). Вільне володіння іноземною мовою, разом з професійними навичка-
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ми, дасть змогу фахівцю отримати гідну роботу і побудувати успішну кар’єру, 
співпрацюючи із закордонними фахівцями. Отже, володіння англійським 
монологічним мовленням є частиною професійної компетенції майбутніх 
фахівців соціально-педагогічної сфери. 

Англомовне монологічне мовлення – складова частина в сучасній системі 
діяльності фахівця в науці. Проблемі навчання  іншомовного монологічного 
мовлення у вищій школі присвячено багато досліджень (Ю.І.Пассов, 
В.Л.Скалкін, П.Л.Сопер, K.Bailey, F.Klippel, G.Neuf-Münkel, S.Thornbury);  опи-
сано психологічні та психолінгвістичні основи усного мовлення (І.О.Зимня, 
А.А. Леон’тєв); розроблено та теоретично обґрунтовано методику навчання 
усного мовлення на матеріалі художніх текстів (В.В. Матвейченко). До питан-
ня специфіки розвитку іноземного монологічного мовлення зверталися такі 
дослідники як Г.М. Уайзер, В.А. Бухбіндер, В.А. Скалкін, Ю.І. Пассов, І.В. Са-
мойлюкевич, С.Ю. Ніколаєва, Р.Ю. Мартинова, Н.К. Скляренко. Проаналізував 
публікації сучасних науковців з даної теми, ми зробили висновок, що питан-
ня специфіки англомовного монологічного мовлення соціально-педагогічної 
сфери не було предметом спеціальної наукової роботи.

Метою дослідження є визначення специфіки англомовного моно-
логічного мовлення соціально-педагогічної спрямованості.

Спілкування іноземною мовою в інтересах професії обумовлюється по-
требами особистості в одержанні нової професійної інформації, потребами 
самоосвіти і навчання, пізнавальними потребами. Тому вивчення специфіки 
англомовного монологічного мовлення соціально-педагогічної сфери є 
дуже актуальною проблемою в наш час.

Мовлення соціального педагога пристосоване для розв’язання 
специфічних завдань, що виникають у соціально-педагогічній діяльності, 
спілкуванні. Можна говорити про професійні особливості мовленнєвої 
діяльності, а саме:  а) соціальний педагог спеціально організовує цю 
діяльність, керує нею залежно від умов спілкування; б) кінцевим резуль-
татом такої діяльності є досягнення гуманістично спрямованої мети, 
пов’язаної з вихованням співрозмовника;  в) добір мовних і мовленнєвих 
засобів здійснюється залежно від потреб, завдань взаємодії; їх ефективність 
прогнозується; г) мовлення соціального педагога є предметом його 
педагогічного аналізу й самоаналізу, постійного самовдосконалення. 

Педагогічна ефективність мовлення соціального педагога бага-
то в чому залежить від рівня володіння мовою, вміння здійснювати пра-
вильний вибір мовних засобів. Педагогічна ефективність комунікативної 
поведінки соціального педагога залежить передусім від того, який стиль 
спілкування йому притаманний, які в нього установки на взаємодію з, якою 
мірою він відчуває психологічні особливості ситуації мовлення. Професійне 
мовлення реалізується у двох різновидах – у монолозі (монологічне мов-
лення) і в діалозі (діалогічне мовлення). Монологічне і діалогічне мовлення 
мають так звану взаємоперехідність: діалог може досить часто включати 
розгорнуті висловлювання і переходить в монологічне мовлення. А часом 
процес говоріння будується від діалогу до монологу.

У процесі монологічного мовлення молоді фахівці соціально-
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педагогічної сфери мають правильно та грамотно користуватися фаховою 
термінологією; здійснювати комунікацію, доречно використовуючи власне 
іншомовну лексику; вільно послуговуватися різними функціональними сти-
лями та їх підстилями у професійному вжитку; орієнтуватися в типових і 
нетипових ситуаціях професійного спілкування. 

Монологічне мовлення – мовлення однієї особи, що виражає в більш-менш 
розгорнутій формі свої думки, наміри, оцінку подій тощо. Однієї з задач, що 
висуває програма вищої школи з іноземної мови, є навчання монологічному 
мовленню. Метою навчання є формування умінь монологічного мовлення, під 
яким, наприклад у В.Скалкіна розуміється уміння комунікативно-мотивовано, 
логічно послідовно і складно, досить повно і правильно в мовленнєвому 
відношенні викладати свої думки в усній формі [5, 3]. 

Навчання іншомовного монологічного мовлення в сучасних вишах 
є одним з найважливіших аспектів, оскільки саме цей аспект навчання 
дисциплінує мислення, вчить логічно мислити і відповідно будувати своє 
висловлення таким чином, щоб довести свої думки до слухача. Монологічне 
мовлення, як і діалогічне, повинне бути ситуативно обумовлене і, як затвер-
джують психологи, мотивоване, тобто у студента повинне бути бажання, 
намір повідомити щось слухачам іноземною мовою. Ситуація є для моноло-
гу відправним моментом, утворює своє середовище – контекст. Тому моно-
лог, як стверджує В.Л. Скалкін, є контекстуальним, на відміну від діалогу, що 
знаходиться в найтіснішій залежності від ситуації [5, 6]. 

Монологічне мовлення має наступні комунікативні функції: інформативна 
(повідомлення нової інформації у виді знань про предмети і явища 
навколишньої дійсності, опис подій, дій, станів); функція впливу (переконан-
ня кого-небудь у правильності тих або інших думок, поглядів, переконань, 
дій; спонукання до дії або запобігання дії); емоційно-оцінна.

Монологічне мовлення в соціально-педагогічній діяльності використову-
ють в усному і писемному мовленні. Соціальний педагог виголошуючи мо-
нолог, переживає певне напруження, підпорядковує кожне слово, інтонацію 
загальному комунікативному завданню, розгортає свою думку відповідно 
до вимог логіки, граматики, культури мовлення, підпорядковує себе змісту і 
плану виступу, прагне до дієвості впливу. 

Іншомовне мовлення соціально-педагогічної спрямованості має мовно-
структурні особливості, внутрішньо-стилістичну диференціацією і потребує 
уміння висловлювати думку вголос (пропонувати інформацію), слухати і 
сприймати висловлені думки, взаємодіяти. Формами професійного усно-
го мовлення соціального педагога є розповідь, лекція, коментар, пояснен-
ня, оцінне судження, публічна промова, наукова доповідь тощо. Поширені і 
проміжні форми: репліка, запитання, короткий виступ, повідомлення, вислов-
лення, відповідь. За способом викладу змісту монологічне іншомовне мов-
лення поділяють на: розповідь, опис, монолог-міркування, монолог-роздум.

До основних цілей процесу навчання монологічного мовлення відносимо: 
практичну – сприяє формуванню умінь професійного монологічного мов-
лення на достатньому для здійснення іншомовного спілкування рівні; 
освітню – полягає в формуванні знань, умінь і навичок з різних дисциплін 
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для поглибленого розуміння суті явищ; розвивальну – сприяє розвитку 
вміння аналізувати одержану інформацію, порівнювати факти з різних галу-
зей знань, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між досліджуваними 
явищами; виховну – полягає в багатоаспектному вивченні предмета, що 
обумовлює багатогранність виховного процесу.

Вправи з розвитку іншомовного монологічного мовлення можна 
розділити на підготовчі і мовні. З їх допомогою виробляються специфічні 
для монологічного мовлення уміння. Підготовчі вправи направлені на на-
вчання компонентів монологічного мовлення: утворенню фраз і поєднанню 
їх між собою відповідно до логіки викладу. При цьому потрібно уміти 
обґрунтовувати правильність своїх висловів, включаючи в свою мову еле-
менти міркувань, аргументування тощо.  Мовні вправи направлені на ви-
роблення умінь послідовно розкрити тему, переказати текст, виступити з 
описом, повідомленням, розповіддю.

Вправи для навчання  підготовленого монологічного мовлення соціально-
педагогічної спрямованості включають в себе: відтворення зв’язних вислов-
лень; складання ситуації чи розповіді;  опис малюнку; відтворення ситуацій; 
переказ; передача інформації декількома фразами; складання плану 
прослуханої розповіді; виклад діалогів у монологічній формі тощо. Впра-
ви для навчання непідготовленого монологічного мовлення:  придумування 
заголовка та його обґрунтування; опис картини, не пов’язаних з темою, що 
вивчається; обґрунтування власного судження чи відношення до фактів; 
оцінка прослуханого чи прочитаного; вираження власної думки; коментар 
та обговорення.

В процесі навчання іншомовного монологічного мовлення можливо 
виокремити три етапи формування монологічних вмінь: І етап – навчити 
студентів об’єднувати зразки мовлення рівня фрази в одну єдність; ІІ етап – 
навчити студентів будувати висловлювання понад фразового рівня; ІІІ етап 
– навчити студентів створювати монологічні висловлювання текстового 
рівня різних функціонально-смислових типів мовлення.

Однією з найважливіших особливостей монологічного мовлення 
соціально-педагогічної спрямованості є його ситуативність, тобто, фак-
тично, зовнішні обставини, в яких відбувається спілкування: місце, час, 
особистість партнера (партнерів), соціальні ролі співрозмовників тощо.

 Результатом процесу монологічного мовлення є текст — сукупність ре-
чень (кількох чи багатьох), послідовно об’єднаних змістом, розгорнутих у 
часі і побудованих за правилами певної мовної системи. Завдяки тексту 
відбувається відтворення усного мовлення [1]. Однак складовою мов-
лення є й підтекст — те, про що не сказано безпосередньо в тексті, але 
що випливає з того, як він інтерпретується і репрезентується. Підтекст є 
могутнім засобом образного втілення і соціально-педагогічного трактуван-
ня матеріалу. Правильне вираження підтексту становить основу ефекту 
“переживання”, вводить у зміст інформації, яка висловлюється. Цілковите 
взаєморозуміння можливе за готовності і здатності слухачів зрозуміти при-
хований зміст мовлення.

У монологічному мовленні соціально-педагогічної спрямованості вико-
ристовують переважно прості речення, поєднані сурядним або підрядним 
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зв’язком, часто – неповні (відсутність певних членів речення компенсується 
жестами, мімікою), оскільки зміст висловлювань часто не вимагає складних 
синтаксичних конструкцій, які відображали б логіко-граматичні зв’язки між їх 
частинами. Роль інтонації при цьому відповідає настанові монологу.

Усне мовлення не допускає виправлень, адже переривання думки, 
повернення до сказаного, виправлення його, заміна одних слів іншими 
ускладнює або й унеможливлює сприйняття змісту висловлювання. В усно-
му мовленні часто домінує імпровізація, помітна недостатня спланованість.

Аналіз ОКХ спеціалістів даної галузі, програми з англійської мови для 
професійного спілкування соціального педагога та тематики текстів на-
вчального підручника «English for social teachers» (Мартинова Р.Ю., Алексє-
єва О.Б., Мулик К.О) дав нам змогу уточнити теми, з яких майбутні фахівці 
мають демонструвати вільний англомовний монолог:

- Сутність поняття соціальної педагогіки, як  академічної дисципліни, 
що займається теорією і практикою цілісної освіти і піклування.

- Характеристика поняття «соціальна педагогіка»,   формулювання її 
цілей та задач, розрізнення поняття «соціологія» та «соціальна педагогіка», 
аналіз зв’язку соціальної педагогіки з іншими науками.

- Основні історичні явища та персоналії, що сприяли становленню та 
розвитку соціальної педагогіки.

- Історичні явища, що сприяли становленню та розвитку соціальної 
педагогіки, а також ступінь впливу історичних персоналій на європейську 
педагогічну думку.  

- Процес навчання соціальної педагогіки та  кваліфікаційні вимоги для 
набуття професії «соціальний педагог» у різних країнах та в Україні.

- Порівняння ефективності процесів навчання та обґрунтування вимог 
для набуття професії «соціальний педагог» у різних країнах та в Україні,  
прогнозування результатів власного навчання професії.

- Перші громадські соціальні служби для молоді в Україні.
- Соціальні служби залучені до роботи з дітьми-інвалідами, молодими 

родинами, що мають проблеми в Україні.
- Ієрархія потреб А.Г. Маслоу.
- Діяльність Л.С. Вигодського у сферах дослідницької психології, ди-

тячого розвитку і освіти.
- Спілкування та рівноправність у родині.
- Девіантність у контексті соціальної педагогіки.
У зв’язку з постійним розвитком міжнародних відносин, організацією 

ділових поїздок, обміну фахівцями, а також участь у різних змаганнях, збо-
рах, конференціях, 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 соціального педагога.

Питання визначення специфіки англійського монологічного мовлен-
ня соціально-педагогічної спрямованості є актуальним з погляду на пи-
тання підвищення мовної активності у студентів соціально-педагогічних 



49

спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови за професійним спря-
муванням. Результативність та ефективність цього виду мовлення зумов-
лена тематикою соціально-педагогічного тексту та його змістом. Специфіка 
монологічного мовлення соціального педагога залежить від ситуацій, які 
виникають у професійній діяльності або спілкуванні.

Перспективу подальшого дослідження бачимо в визначенні специфіки 
аудіювання як виду англійської мовленнєвої діяльності майбутніх фахівців  
соціально-педагогічної сфери.

Список літератури
1. Мартинова Р.Ю. English for social teachers: навч. посібник для студентів педагогічних уні-

верситетів / Р. Ю. Мартинова, О. Б. Алексєєва, К. О. Мулик. — Одеса : видавець Букаєв 
Вадим Вікторович, 2013. — 158 с.

2. Ніколаєва С.Ю., Шерстюк О.М. Сучасні підходи до викладання іноземних мов. // Іноземні 
мови – 2001. – № 1. – С. 50 – 58

3. Ніколаєва С.Ю., Гринюк Г.А. та ін. Ступенева система освіти в Україні та система на-
вчання  іноземних мов. // Іноземні мови – Київ: Ленвіт. – № 1. – 1996. – C. 35-47.

4. Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование. – Липецк: Липецкий гос. пед. 
Інститут. – 1998. – 156 c.

5. Серафимова М.А. Шаевич А.М. Тематические диалоги. – Л.: Просвещение, 1988. –                 
С. 52 – 70

6. Скалкин В.Л. Обучение диалогической речи (на материале английской речи): Пособие 
для учителей. – К.: Рад. Школа. – 1989. – 146 c.

7. Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування навичок і вмінь // Іноземні 
мови. – 199. – № 3 – С. 3 – 8.

References
1. Martynova, R.Iu. (2013). English for social teachers: navch. posibnyk dlia studentiv pedaho-

hichnykh universytetiv. / R. Iu. Martynova, O. B. Aleksieieva, K. O. Mulyk. Odesa : vydavets 
Bukaiev Vadym Viktorovych.

2. Nikolaieva, S.Iu., Sherstiuk, O.M. (2001). Suchasni pidkhody do vykladannia inozemnykh 
mov. In Inozemni movy. 1, 50 – 58.

3. Nikolaieva, S.Iu., Hryniuk, H.A. ta in. (1996). Stupeneva systema osvity v Ukraini ta systema 
navchannia  inozemnykh mov. In Inozemni movy Kyiv. Lenvit. № 1.

4. Passov, E.Y. (1998). Kommunykatyvnoe ynoiazychnoe obrazovanye. Lypetsk. Lypetskyi hos. 
ped. Instytut. 

5. Serafymova, M.A., Shaevych, A.M. (1988). Tematycheskye dyalohy. L., Prosveshchenye, 52 
– 70.

6. Skalkyn, V.L. (1989). Obuchenye dyalohycheskoi rechy (na materyale anhlyiskoi rechy): Po-
sobye dlia uchytelei. K., Rad. Shkola.

7. Skliarenko, N.K. (1999). Suchasni vymohy do vprav dlia formuvannia navychok i vmin. In 
Inozemni movy. 3, 3 – 8.

       Стаття надійшла до редакції 29.09.2016 р.

МУЛИК К.О.   СПЕЦИФІКА АНГЛІЙСЬКОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (37) –  2016

50
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Остапенко С. А.

ВІДТВОРЕННЯ ФІГУР СУБСТИТУЦІЇ У ПРОЦЕСІ 
ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ

Cтаття присвячена дослідженню фігур субституції детективних творів Агати Кріс-
ті та варіативності їх відтворення українською мовою. Автор аналізує різні фігури 
субституції та застосовані трансформації, їх комплексність задля створення 
еквівалентного перекладу. 
Ключові слова: епітет, метафора, контекст, переклад, трансформація.

Остапенко С. А. Передача фигур субституции в процессе художественного 
перевода. Статья посвящена исследованию фигур субституции детективных про-
изведений Агаты Кристи и вариативности их передачи на украинском языке. Автор 
анализирует различные фигуры субституции и использованные трансформации, их 
комплексность для создания эквивалентного перевода.
Ключевые слова: эпитет, метафора, контекст, перевод, трансформация.

Ostapenko S. A. Figures of substitution rendering in the process of literary translation. 
The article is devoted to identification and determination of various figures of substitution in 
the conversational style and transformations, used in their rendering into Ukrainian.
The research has been done on the basis of the detective stories “Nemesis”, “Body in the 
library”, “A Caribbean mystery” by Agatha Christie translation into Ukrainian made by V. Mu-
siienko, V. Khazin, V. Shovkun.There are various stylistic means in literature, which give an 
expressive-emotional colouring. They attract readers’ attention and involve them in reading. 
The need to transfer the images raises a number of difficulties that the translator faces. The 
practical part of the research involves the examples of figures of substitution usage in the 
conversation  style of A. Christie’s characters and ways of their translation. The detective sto-
ries are full of examples of using such stylistic devices as a metaphor and epithet.  In general, 
metaphors are translated into the Ukrainian language as follows: by a dictionary analogue, by 
a metaphorical word with the other image, by a non-metaphoric word with the loss of imagery. 
In most cases, the epithets were translated by adjectives, word-combinations and descriptive 
translation, and nouns. The translators use a huge variety of different transformations trans-
lating the figures of substitution in the characters’ conversation. They are synonymous sub-
stitution, contextual substitution, comprеssion, expressivation, negativation, transposition, 
permutation, decompression. Practically it was proved that translation process isn’t a simple 
replacement of units of one language with units of the other language. On the contrary, it is 
a difficult process including a number of difficulties which the translator needs to overcome. 
Key words: epithet, metaphor, context, translation transformation.

У художній літературі широко застосовуються різноманітні стилістичні 
засоби, які надають мові виразності, експресивно-емоційного забарвлен-
ня. Вони зацікавлюють та залучають читача до світу мистецтва. Стилістич-
ні проблеми перекладу стосуються передачі у процесі перекладу стиліс-
тичних характеристик оригіналу: відповідності стилів і жанрів та передачі 
стилістичних засобів. Оскільки стилістична компетенція становить, так би 
мовити, вищий рівень у порівнянні із знанням граматики та лексики, то сти-
лістичні проблеми перекладу становлять більші труднощі для перекладача.

Художній переклад є одним із найскладніших видів перекладацької ді-
яльності, основним завданням якого є відображення думок і почуттів авто-



51

ра прозового або поетичного першотвору за допомогою іншої мови, пере-
втілення його образів у матеріал іншої мови. Така необхідність передачі 
образів породжує ряд труднощів, які постають перед перекладачем. Так, 
перекладачеві необхідно постійно балансувати між зорієнтованістю на мо-
ву-джерело та мову перекладу, а також максимально точно відтворити кар-
тину світу, закладену автором у творі. Саме різноманіття стилістичних засо-
бів художнього твору дозволяє реконструювати таку картину світу, зрозуміти 
особливості світосприйняття та світовідчуття письменника чи поета, а отже, 
адекватно перекласти такий художній твір. Власне тому неабиякого значен-
ня набуває варіативність відтворення стилістичних засобів оригінального 
твору.

Дана стаття присвячена дослідженню фігур субституції детективних 
творів Агати Крісті та варіативності їх перекладу з англійської мови україн-
ською.

Вивченням фігур субституції займалися такі відомі науковці, як І. Ар-
нольд, І. Гальперін, Л. Єфимов, А. Мороховський та інші.  Переклад фігур 
субституції є предметом численних робіт загального та спеціального харак-
теру. Дослідженням даної проблеми докладно займалися такі видатні до-
слідники-лінгвісти, як І. Алексєєва, В. Карабан, В. Кухаренко, Т. Казакова, 
І. Корунець та багато інших. Питанню вивчення перекладацьких трансфор-
мацій присвячували свої праці О. Бреус, Л. Латишев, А. Наумова та інші 
науковці.

Актуальність роботи визначається недостатнім вивченням перекладу 
фігур субституції, а особливо питання варіативності їх відтворення україн-
ською мовою.

Метою дослідження є виявлення та визначення різних фігур субституції 
у детективних творах Агати Крісті та застосування трансформацій задля 
створення еквівалентного перекладу. 

У ході наукової розвідки були досліджені лексико-семантичні стилістичні 
засоби, а саме фігури субституції, у розмовній мові героїв детективів Агати 
Крісті «Знахідка у бібліотеці» у перекладі В. Мусієнка, «Карибська таємни-
ця» у перекладі В. Хазіна та «Немезида», перекладачем якої був В. Шов-
кун, з метою визначення варіативності їх відтворення українською мовою. У 
процесі роботи було відібрано та досліджено близько 150 фігур субституції 
у розмовній мові героїв детективів. Найвживанішими серед них виявилися 
фігури якості, а саме епітети та метафори.

Як і більшість авторів художніх творів, А. Крісті, намагаючись надати ви-
разності та своєрідності мовленню героїв, використовує метафори різних 
типів.

У ході аналізу перекладу роману було виявлено тенденцію спрощення 
перекладу метафор: заміні з частковою втратою змісту, закладеного авто-
ром, або їх повного вилучення у тих випадках, коли перекладач не зміг піді-
брати гідний авторській метафорі еквівалент у рідній мові. 

Було також виокремлено багато прикладів перекладу нейтральних ви-
разів метафоричними.

Розглянемо детальніше способи відтворення метафор роману україн-
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ською мовою та трансформації, що застосував перекладач задля збере-
ження виразності та емоційності висловлювання.

Загалом, метафори перекладено  українською мовою наступним чином:
• словниковим відповідником з тим же образом: he was ripe – він був 

готовий (6; 2), his is the tune and the others dance to his piping – дудка в його 
руках і під неї всі мають танцювати (6; 2), iron nerves – залізні нерви (6; 2), to 
let off steam – випустити пар (7; 3), an early riser – рання пташка (6; 2);

• метафоричним словом з іншим образом: got no stamina – кишка тонка 
(6; 2), stuffed shirt business – надмірна церемонність (7; 3);

• неметафоричним словом із втратою образності: his own fish to fry – інші 
турботи (6; 2), a dull dog – зануда (6; 2), she was the apple of his eye – вона 
була його втіха (6; 2).

У більшості випадків метафори було перекладено повними відповідни-
ками: 

We weren’t his flesh and blood. – Ми йому не кровні родичі (6; 2).
She saw which way the wind was blowing. – Вона бачила, куди вітер віє 

(6; 2). 
I should say that Mrs Jefferson found it very difficult to make both ends meet. 

– Сказати правду, місіс Джеферсон ледве зводить кінці з кінцями (6; 2).
Слід відзначити те, що еквівалентність перекладу досягається завдяки 

трансформаціям. Незважаючи на те, що трансформації носять комплек-
сний характер, включаючи лексичні, граматичні,  стилістичні та лексико-
стилістичні, у нашій роботі увагу буде зосереджено на двох останніх.

Під лексико-семантичними трансформаціями розуміються усі способи 
перекладу лексичних одиниць, що враховують їхні видозміни у формі та 
значенні порівняно з мовою оригіналу. Розглянемо найбільш типові лекси-
ко-семантичні трансформації, які ми спостерігали, аналізуючи  переклади  
детективів Агати Крісті.

Найчастіше було застосовано такі лексико-семантичні трансформації, 
як вибір варіативного відповідника та контекстуальну заміну, рідше – опи-
совий переклад та компресію.

Вибір варіативного відповідника застосовується під час перекладу бага-
тозначних слів та потребує уточнення контексту.

У ході порівняльного аналізу детективів Агати Крісті з перекладами укра-
їнською мовою, нами було виявлено наступні приклади вибору варіативно-
го відповідника:

Метафору a very fine financial brain було перекладено як геній грошових 
оборудок (5; 1). Як бачимо, у процесі перекладу було застосовано вибір ва-
ріативного відповідника, що зробило переклад більш експресивним.

Таку ж трансформацію простежуємо  у метафоричному виразі I know 
how to play this hand  –  я знаю, як треба вести гру (7; 3) – до виразу to play 
hand  було підібрано відповідник вести гру.

Сутність такого виду трансформації, як контекстуальна заміна, полягає 
у тому, що слово, або словосполучення у тексті оригіналу перекладається 
не його словниковим значенням, а підбирається з урахуванням контексту 
та норм мови перекладу [4].
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Деякі речення були перекладені з контекстуальною заміною слова та 
втратою метафоричності, однак це не позбавило переклад виразності: I’m 
myself completely in the dark as to what I’m doing or supposed to be doing. – Я 
не маю аніякісінького уявлення ані про те, що я тут роблю, ані про те, що 
повинна робити (5; 1).

A mind that has plumbed the depth of human iniquity. – Розум, що пізнав 
усю глибину зла, на яке здатна людина (6; 2).

 Наведене речення є  метафоричним. Якщо звернутися до перекладу, то 
можна зазначити, що для відтворення метафори було застосовано контек-
стуальну заміну  та описовий переклад.

Задля більшої виразності та емоційного забарвлення для перекладу ме-
тафори to produce the rabbits out of the hat перекладач застосував метафо-
ричну контекстуальну заміну показати фокус, замість повного відповідника 
знайти неочікуваний вихід (6; 2).

Наступна лексико-семантична трансформація, яку ми розглянемо на 
прикладі перекладів детективів Агати Крісті, є компресія. Компресією на-
зивають такий спосіб перекладу, який полягає у зменшенні кількості мовних 
знаків у вислові друготвору, або вилученні надмірної інформації у формі 
зайвого слова у мові оригіналу [4].

У процесі перекладу метафоричного виразу insipid and meretricious little 
bag of tricks було застосовано компресію та експресивацію. Перекладач 
об’єднав слова insipid and meretricious та замінив хитрий прийом на ляль-
ку, що надало більшого емоційно-експресивного рівня висловлювання у 
мові перекладу: позбавлена смаку лялька (6; 2).

Під стилістичними трансформаціями, на думку  Л. Науменко та   А. Гор-
дєєвої, розуміють такі способи перекладу, за допомогою яких перекладач 
змішує стилістичні акценти, нейтралізуючи або, навпаки, актуалізуючи ко-
нонотавні відтінки значення, або ж адаптуючи мову перекладу до стилістич-
них норм, прийнятих у мові перекладу [4]. До стилістичних перекладацьких 
трансформацій належать: логізація, експресивація, модернізація та архаї-
зація.

Найчастіше в перекладах детективів А. Крісті була застосована транс-
формація експресивації, рідше – логізації.

Експресивація – цe спосіб перекладу шляхом заміни нейтральної оди-
ниці мови оригіналу її стилістично-маркованим відповідником у мові пере-
кладу, що надає перекладу емоційно-експресивного забарвлення [4].

У процесі  перекладу метафори old crocks було застосовано експресив-
ний вираз старі здохляки (7; 3), що надало виразу більшої образності.

Як бачимо, у мові перекладу було застосовано метафоричну заміну, якої 
немає у мові оригіналу, що надало експресивності вислову: His holdings 
have gone steadily down. –  Гроші танули на очах (6; 2).

Для перекладу метафори not an atom of glamour було застосовано більш 
експресивну заміну: жодної краплі шику (7; 3).

Наступна стилістична трансформація, яка застосовувалася у процесі 
перекладу – логізація. Це спосіб перекладу шляхом заміни емоційно-екс-
пресивної або етномаркованої одиниці мови оригіналу стилістично ней-

ОСТАПЕНКО С. А.   ВІДТВОРЕННЯ ФІГУР СУБСТИТУЦІЇ...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (37) –  2016

54

тральним її відповідником у мові перекладу, що усуває або послаблює ес-
тетичну функцію першотвору [4].

Метафору he’ll retire into his shell було перекладено нейтральним ви-
разом він замкнеться в собі (6; 2). Тим самим автор застосував імплікацію 
та зі стилістичної точки зору – трансформацію логізації (втрату експресив-
ності).

Перекладач застосував прийом негативації, тобто спосіб перекладу 
лексичної одиниці словом із запереченням без формально вираженої семи 
заперечення у мові оригіналу [4] для кращого розуміння вислову, однак зі 
втратою метафори: I’d never say a word to a soul. – Нікому нічого не скажу 
(6; 2). 

Метафоричний вислів to keep up the show in public було перекладено з 
конкретизацією значення, тобто за допомогою лексико-семантичної транс-
формації, внаслідок якої родову назву перекладають видовою, або слово 
із широкою семантикою в мові оригіналу замінюють на слово з вужчою се-
мантикою у мові перекладу, що характеризується більшим стилістичним за-
барвленням: вдавати на людях, що в нас усе гаразд (7; 3).

Досить характерними лексичними показниками неофіційності англій-
ського мовлення виступають слова та словосполучення, що вносять у по-
відомлення елемент невизначеності, розмовної неточності. Серед них імен-
ники із прийменником of: lots of, heaps of, tons of, bags of, oceans of. Їхніми 
українськими аналогами служать такі розмовні слова та словосполучення 
як: чимало, купа, сила, багацько, безліч. Використання цих українських від-
повідників у перекладі певною мірою коригується контекстом. У досліджу-
ваних детективах Агата Крісті використовує такі вирази у метафоричному 
сенсі. Як-от, наприклад, heaps of things – зборів ціла купа.

У більшості випадків епітети було перекладено прикметниками: a 
beautiful blonde – вродлива блондинка (6; 2), cheap finery – дешева пишнота 
(6; 2), odd letters – дивні листи (6; 2), a bad dream – кошмарний сон (6; 2), an 
absorbing game – захоплююча гра (6; 2).

Також перекладачі використовують словосполучення та описовий пере-
клад при передачі епітетів українською мовою: bloodcurdling yell – крик, від 
якого кров у жилах холоне (6; 2), precious snapshot of yours – світлина, яка 
була вам така дорога (7; 3), a very remarkable character – людина, обдарова-
на надзвичайними здібностями (6; 2).

Деякі епітети перекладено іменниками: a poor girl – бідолаха (6; 2), a 
young fellow – молодик (6; 2), noisy crowds – крики (6; 2), an awful thing – жах 
(6; 2), a healthy specimen–міцність (6; 2), dreadful things – жахіття (6; 2).

Іноді при перекладі епітетів перекладач звертається до пошуку варіа-
тивного відповідника. Це відбувається з метою найточнішої передачі екс-
пресивного розмовного мовлення, притаманного головним героям та стилю 
твору в цілому: a good engagement – вигідний контракт (6; 2). Як бачимо, 
до слова good було підібрано український відповідник вигідний, а до слова 
engagement – контракт. Однак, вони не є словниковими відповідниками 
цих слів. Тому, беручи до уваги контекст твору, перекладачеві довелося під-
бирати найвдаліші варіанти самостійно.
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У перекладі словосполучення a good provincial company також підібрано 
варіативний відповідник до слова good: пристойна провінційна трупа (6; 
2).

У процесі перекладу словосполучення frightful old man підібрано відпо-
відник нікчемний стариган (6; 2).

Перекладач застосував цю ж трансформацію для перекладу словоспо-
лучення з епітетом a sound idea – переконлива гіпотеза (5; 1). Як бачимо, 
замість надійна було обрано переконлива.

У досліджуваних детективах Агати Крісті також зустрічаються випадки 
використання інтенсифікаторів епітетів та прислівників: I’m terribly frightened 
– я смертельно налякана (7; 3), it’s getting frightfully late – вже зовсім пізно 
(7; 3), a frightfully important detective – смертельно важний детектив (6; 2). Як 
бачимо, при перекладі цих речень перекладач звернувся до пошуку варіа-
тивного відповідника, замінивши словниковий відповідник слова frightfully 
– страшно на більш емоційний ідіоматичним смертельно, який більш від-
повідає контексту та є елементом розмовного стилю мовлення.

У процесі перекладу деяких епітетів застосовувалася контекстуальна 
заміна, що зробило мову перекладу більш емоційною, розмовною, а також 
більше наблизило її до українського реципієнта: terribly upset – убитий го-
рем (6; 2), heavy hostess – занудна господиня (7; 3).

Для краси перекладу і збереження стилю автора епітет a platinum blonde 
перекладено як яскрава блондинка (6; 2), замість платинова блондинка, як 
то насправді перекладається.

Для передачі словосполучення з епітетом poor little rat також було засто-
совано контекстуальну заміну – нікчемне щуреня (6; 2). Poor перекладено 
нікчемний для виразності розмовного мовлення. Епітет tiny перекладено з 
контекстуальною заміною: a tiny income – скромні дивіденди (6; 2). Як бачи-
мо, крихітний було замінено на скромний.

Цю ж трансформацію було використано у процесі перекладу словоспо-
лучення perplexing murder  – ретельно підготовлене вбивство (7; 3), де ди-
вовижне було замінено на ретельно підготовлене.

Описовий переклад передає значення лексичної одиниці у формі сло-
восполучення, або речення, зазвичай, якщо у мові перекладу не існує її 
лексичного відповідника.

Перекладачі використовують словосполучення та описовий переклад 
при передачі епітетів українською мовою: bloodcurdling yell – крик, від якого 
кров у жилах холоне (6; 2), precious snapshot of yours – світлина, яка була 
вам така дорога (7; 3), a very remarkable character – людина, обдарована 
надзвичайними здібностями (6; 2).

У процесі перекладу словосполучень з епітетами перекладач використо-
вує компресію та суфікси, які роблять мову перекладу більш розмовною та 
зрозумілою читачеві. Компресія – зменшення кількості мовних знаків у ви-
слові друготвору або вилучення надмірної інформації у формі зайвого сло-
ва у мові оригіналу: nasty little shop – злиденна крамничка (6; 2). Як бачимо, 
перекладач використав суфікс –ичк, що надало слову більшої виразності та 
експресивності. Компресію застосовано і при передачі словосполучення з 
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епітетом a fair-hared young lady – блондинка (6; 2).
A black-haired Spanish girl – гарна іспанка (6; 2). У цьому прикладі було 

вилучено слово «чорнява». В оригіналі це звучить як black-haired. Перекла-
дач застосував компресію задля позбавлення тексту надмірної експліцит-
ної інформації.

Для наближення мови перекладу до читача у процесі перекладу епітетів 
використовувалися експресивація та слова, притаманні розмовному мов-
ленню: very tawdry satin  – геть нікудишній атлас (6; 2). Проте, слово tawdry 
перекладається як без смаку, аніж нікудишній. Геть носить більш розмов-
ний характер.

Для перекладу епітету fluffy old girl було обрано експресивний варіант 
приємна старушенція (5; 1). Таким чином, словосполучення стало більш 
виразним.

Словосполучення з епітетом a very nasty eye було перекладено мета-
форично дивитися вовком (6; 2) – було застосовано експресивацію, що 
надало розмовного характеру вислову.

Перекладач використав суфікс –ющ при передачі українською мовою 
епітета poisonous young brute. Це також зробило мову перекладу виразною 
та експресивною: противнющий юний виродок (6; 2).

У процесі перекладу епітетів також було використано негативацію: poor 
quality – ніякого смаку (6; 2).

В перекладах детективів також спостерігаємо транспозицію – заміну од-
нієї частини мови на іншу. A great tragedy було перекладено така трагедія 
(7; 3). Прикметник було замінено займенником. Це надало мові перекладу 
більшої емоційності, що наблизило її до читача.

У процесі передачі словосполучень з епітетами українською мовою пе-
рекладач застосовував пермутацію, тобто лексичну трансформацію, суть 
якої полягає у заміні місць лексем у словосполученні для кращого стиліс-
тичного ефекту: a thin ferrety little face – обличчя худе, витягнуте, маленьке 
(6; 2). Однак, як бачимо, ferrety було замінено на витягнуте, замість як у 
тхора. Проте це не зменшило експресивності виразу. 

При передачі словосполучення a very remarkable woman також відбу-
лася пермутація: жінка чудова (7; 3). Це надало вислову більш розмовного 
характеру.

Таку ж трансформацію застосовано у процесі перекладу словосполу-
чення з епітетом extraordinary business – справа незвичайна (6; 2).

У деяких випадках у мові перекладу було додано слова, тобто засто-
совано трансформацію декомпресії, яка надала перекладу більш оцінного 
колориту: the provincial lady – звичайна собі провінційна дама (5; 1), a very 
simple person – проста і непримітна особа (7; 3), a shrewd eye – розумний і 
проникливий погляд (6; 2), a ruthless man – брутальний і невблаганний чо-
ловік (5; 1).

Відтінок розмовної невизначеності вносять у мовлення української мови 
слова з розмовним суфіксом –ува. Тому, у процесі перекладу деяких епіте-
тів перекладач звертався до цього виражального засобу: elderly chaps – під-
старкуваті ледацюги (7; 3).
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Для того, щоб зробити мову перекладу більш яскравішою перекладач 
використав найвищий ступінь порівняння для передачі деяких епітетів: ex-
pensive wines – найвишуканіше вина (6; 2), an exhaustive lecture – найза-
нудніша лекція (7; 3).

У деяких детективах письменниця використовує інвертовані епітети, які 
урізноманітнюють та збагачують мову героїв. Наприклад, a devil of a woman 
– диявольська жінка (6; 2). Такий епітет, характерний для англійської мови, 
засобами української мови було виражено звичайним епітетом.

Інші фігури субституції, зокрема гіпербола, мейоза, літота, метонімія, си-
некдоха, перифраз, евфемізм, алегорія та іронія майже не зустрічалися ані 
в першотворах, ані в перекладах.

У досліджуваних творах  є декілька  прикладів персоніфікації, що надає 
мові емоційного забарвлення та колориту: 

But Time, as my dear mother used to say, is a great healer. – Але час, як 
казала моя люба матуся, – найкращий лікар (6; 2).

Rosamund was sunshine and laughter and flowers. – Розамунда була мені 
й сонце, й щастя, й радість (6; 2).

Також А. Крісті використовує антономазію, що надає образність, експре-
сивність та емоційність зображенню героїв детективів:

Old cats – старі відьми (6; 2), he’s your pigeon – він – ваш клієнт (6; 2), 
kitten – дівчинка (6; 2).

Як бачимо, для найвдалішої передачі цих слів українською мовою було 
застосовано трансформацію експресивації, що дало змогу українському чи-
тачеві якнайкраще відчути емоційно-експресивне забарвлення мови героїв.

Слід зазначити, що передача у перекладі на належному рівні експре-
сивності літературного тексту є часто нездійсненою задачею. Основне за-
вдання перекладача полягає у тому, аби зберегти як зміст, так і стиль тво-
ру оригіналу. Для досягнення передачі відповідного рівня експресивності у 
українського перекладача є необхідний арсенал прийомів та мовних засо-
бів, хоча  при цьому необхідно постійно слідкувати за мовними процесами, 
що відбиваються у сучасній англомовній літературі. Питання передачі сти-
лістичних фігур у процесі перекладу не може бути вирішено одностайно – у 
кожному конкретному випадку необхідно враховувати характер вживання 
тієї або іншої фігури, її функціональне навантаження і відповідно до цього 
знаходити їй ту або іншу відповідність в мові перекладу.
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УДК 811.11,37,373-116
Прима В.В.

АНГЛОМОВНА ТУРИСТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ
(мотиваційний аспект)

Стаття присвячена розглядові основних аспектів дослідження англомовної турис-
тичної термінології, зокрема, мотиваційного. Розглянуто загальні характерні риси 
англомовних туристичних термінів та їх морфологічні особливості.  
Ключові слова: термінологія, термін, туризм.

Прима В.В. Англоязычная туристическая терминология. Статья посвящена 
рассмотрению основных аспектов исследования англоязычной туристической тер-
минологии, в частности, мотивационного. Рассмотрены общие характерные черты 
англоязычных туристических терминов и их морфологические особенности.
Ключевые слова: терминология, термин, туризм.

Prima V.V. English terminology of tourism (motivation aspect). The article outlines main 
aspects of study of the English tourism terminology, in particular, motivation. General specific 
features of the English tourism terms and their morphological peculiarities have been viewed 
in the article. The research is based on the materials of the English encyclopedias of torism 
terms. The article analyzes main approaches to the study of terms in modern linguistics. It 
also presents main periods of development of the English tourism terminology and its thematic 
classification, studies morphological features of the given terms. 
Key words: terminology, term, tourism.

Одним із основних завдань сучасної лінгвістики є стратифікація слов-
никового масиву певної мови за різними параметрами, зокрема, за сфе-
рою вживання тієї чи іншої лексичної одиниці [7, 280]. Традиційно типами 
функціональних стилів є офіційно-діловий, публіцистичний, науковий, ху-
дожній [там саме]. Для наукової літератури характерна стислість викладу 
матеріалу і чіткість формулювань. Однією з головних відмінностей як на-
укової, так і технічної літератури від художньої є значна насиченість тексту 
спеціальними термінами, які часто відсутні не тільки у звичайних, але й у 
термінологічних словниках. Завдяки розширенню меж людських знань і на-
уково-технічному прогресу росте потреба в нових визначеннях вже освоє-
них понять, а також для понять  у нових галузях науки і техніки, і, відповідно, 
розширюється словниковий склад, причому розширення йде, в значній мірі, 
за рахунок нових термінів.

Надзвичайної ваги набуває вивчення підмов, які обслуговують різнома-
нітні сфери професійної діяльності людини. На сьогодні існують численні 
дослідження як загальнотеоретичних питань термінознавства [2; 3], так і 
окремих терміносистем. Водночас недостатньо дослідженими залишають-
ся терміносистеми порівняно нових галузей діяльності людини, серед яких 
і туристична, що почала формуватися як індустрія лише на початку ХХ сто-
ліття [1, 6]. 

Як показує проведений аналіз теоретичних та практичних аспектів до-
слідження термінології у працях сучасних вітчизняних лінгвістів, найбільш 
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поширеною тенденцією є об’єднання двох аспектів, а саме – функціональ-
ного та системного – для повного висвітлення особливостей тієї чи іншої 
терміносистеми. Серед основних завдань, які вирішуються у даних дослі-
дженнях, відзначимо, зокрема, розробку комплексної моделі аналізу термі-
нів для застосування в лексикографічній практиці; вивчення структурних, 
семантичних та словотвірних особливостей термінів; аналіз системних від-
ношень всередині терміносистеми; систематизація окремих груп термінів 
за семантичною ознакою; встановлення способів виникнення, мотивації й 
періодизації виникнення термінологічної лексики; вивчення функціональних 
характеристик цих одиниць; виявлення зв’язку змістовних та функціональ-
них параметрів термінів; характеристика процесів детермінологізації все-
редині системи; розробка тезауруса термінології певної сфери діяльності 
людини [8; 9].

Для всіх цих розвідок спільною науковою методологічною основою є ан-
тропоцентричний принцип, згідно з яким визначальну роль у мові відіграє 
фактор суб’єкту, а зміст і функція мовного знаку трактується з опорою на 
пізнавальну та комунікативну діяльність людини  (О.С. Кубрякова [6]).

Серед методів дослідження найбільш поширеними є наступні: компо-
нентний аналіз, дефініційний аналіз, польове моделювання (для визна-
чення особливостей семантичної організації досліджуваних груп термінів), 
контекстуально-інтерпретаційний метод, аналіз дискурсу, кількісний метод 
(для вивчення функціональних особливостей термінів), етимологічний, діа-
хронічний та когнітивно-ономасіологічний види аналізу (для виявлення вну-
трішньої форми термінів та висвітлення історії галузевої лексики).

Власне туристична термінологія виступала об’єктом лінгвістичного до-
слідження у  компаративному (порівняння даної терміносистеми в англій-
ській і російській мовах) та в діахронічному аспектах (Е.Т. Бєлан, Л.В. Ви-
ноградова [3; 4]). Проведений діахронічний аналіз досліджуваної лексики 
підтвердив вплив як внутрішньомовних, так і зовнішньомовних чинників 
на зародження і подальше оформлення цієї термінології. Досліджувана 
термінологія має відкритий характер, що обумовлено високою мірою по-
пулярності такої сфери людської діяльності, як міжнародний туризм, і, у 
результаті, перетворенням її на дуже розгалужену і перспективну народно-
господарську галузь. Проведений етимологічний аналіз показав, що домі-
нуючим процесом термінотворення як для англійських, так і для російських 
спеціальних одиниць є синтаксичний спосіб. Термінологія, будучи частиною 
загальнолітературної лексики і значною мірою беручи витоки із загально-
літературної лексики, не може ізолюватися від законів і процесів її розвитку 
і функціонування.

Цікавим доробком зазначених досліджень є періодизація появи турис-
тичних термінів в англійській мові із розвитком туризму як галузі завдяки 
технічно-економічним, соціальним факторам та цільовим функціям туриз-
му, що складається з таких етапів: 

1) прообраз туристичної діяльності (епоха античності – початок ХІХ сто-
ліття) – основними мотивами подорожей була торгівля, паломництво, ліку-
вання, освіта; термінологія туризму складалася із номінацій засобів пере-
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сування та проживання, що позначалися лексичними одиницями із літера-
турної мови (carriage, board, excursion, hotel, resort); 

2) початок розвитку масового туризму (ХІХ століття) – закладення основ 
матеріально-технічної бази, методів роботи та управління туризмом; поява 
термінів tourism, tourist та номінацій, що пов’язані із посередницькими по-
слугами турбюро, перевезенням, проживанням та харчуванням (booking, 
transit, maitre d’hotel, a la carte, buffet); 

3) масовий конвеєрний туризм (початок ХХ століття – кінець Другої сві-
тової війни) – динамічний розвиток транспортних послуг та готельного біз-
несу призвів до появи цілої низки відповідних термінів (airline, airport, motel, 
receptionist, room-service); 

4) масовий диференційований туризм (кінець Другої світової війни – до 
наших днів) – характеризується розмаїттям туристичних послуг, спрямова-
них на задоволення індивідуальних вимог туриста, що знайшло своє відо-
браження в туристичній термінології (nostalgic tourism, rural tourism, flotel, 
honeymoon suite, American plan, last minute tour) [3].

 Крім цього, автори зазначених розвідок відзначають, що англомовна 
термінологія туризму знаходиться на етапі наукового осмислення [4], роз-
вивається та прагне до закінчення свого формування, що також підкреслює 
актуальність обраної теми нашого дослідження. 

Проведений тематичний аналіз англомовної туристичної термінології 
уможливив виокремлення в її структурі п’яти мікрополів, що відображають 
наявні підгалузі  в сфері туризму, а саме: мікрополе «організація туриз-
му», мікрополе «організація проживання», мікрополе «організація пере-
везення», мікрополе «організація харчування», мікрополе «організація 
дозвілля». Ці мікрополя в свою чергу містять певну кількість лексико-се-
мантичних груп (далі – ЛСГ), які об’єднують термінологічні одиниці за більш 
специфічними тематичними ознаками. Таким чином, структура терміноло-
гічного поля «туризм» ґрунтується на гіперо-гіпонімічних відношеннях між 
його конституентами.

 Мікрополе «організація туризму» охоплює базові поняття туризму 
та складається з п’яти ЛСГ: 1) ЛСГ «учасники туризму» (tourist, host, tour 
operator, guide, animator); 2) ЛСГ «види туризму» (gastronomic tourism, last-
minute tour, all-expense tour); 3) ЛСГ «організаційні процедури» (booking, 
tour cancellation, meet and greet); 4) ЛСГ «туристична документація» (visa, 
voucher, traveler’s cheque, accident  insurance); 5) ЛСГ «реклама туристич-
них послуг» (travel catalogue, travel fair). 

Мікрополе «організація проживання» також містить п’ять ЛСГ та  
об’єднує терміни, які стосуються певних нюансів розміщення туристів: 1) 
ЛСГ «типи готелів» (flotel, boutique hotel, hostel);   2) ЛСГ «типи номерів» 
(single room, suite, family suite); 3) ЛСГ «готельні процедури» (check in, early 
arrival, late check-out); 4) ЛСГ «готельні послуги» (room service, wake up call, 
transfer); 5) ЛСГ «типи розміщення» (bed and breakfast, half board, American 
plan, European plan). 

Мікрополе «організація перевезення» поділяється на підгрупи в за-
лежності від застосованого виду транспорту: 1) ЛСГ «повітряне перевезен-
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ня» (domestic flight, baggage claim, charter); 2) ЛСГ «наземне перевезення» 
(car rental, parking lot, buffet car);  3) ЛСГ «водне перевезення» (cruise liner, 
outside cabin). 

Мікрополе «організація харчування» містить дві підгрупи: 1) ЛСГ «типи 
закладів харчування» (singles bar, drive-in restaurant); 2) ЛСГ «типи харчу-
вання» (American breakfast, English breakfast, brunch). 

Останнє мікрополе – «організація дозвілля» – охоплює лексичні оди-
ниці, пов’язані із видом відпочину: 1) ЛСГ «активний відпочинок» (diving, 
bungee-jumping, water skiing); 2) ЛСГ «пасивний відпочинок» (animation, 
variety show, spa).

В рамках семантичного аспекту дослідження проведено також аналіз 
морфологічних особливостей англомовної туристичної термінології, який 
показав, що переважна більшість із розглянутих туристичних термінів є 
іменниками (більше 96 %), набагато меншу репрезентативність мають ді-
єслова та прикметники (3 % та 1% відповідно). Аналіз формального аспекту 
термінів уможливив розгляд їхньої компонентної структури. Так, 32 % англо-
мовних термінів туризму є однокомпонентними, 66 % –  двокомпонентними, 
та 2 %  – трикомпонентними. Найпоширенішою словотвірною моделлю для 
двокомпонентних термінів є N+N (city tourism, shoulder season), що поясню-
ється синтаксичними особливостями англійської мови та функціонуванням 
даної моделі як економного способу передачі інформації. Доволі продук-
тивною моделлю для двокомпонентних термінів є також Adj+N (low season, 
educational tourism). Для трикомпонентних термінів найбільш характерними 
є моделі N+N+N (family table service, country house hotel) та Adj+N+N (daily 
room rate, long distance flight). Таким чином, аналіз словотвірних особли-
востей досліджуваної термінології виявив домінування багатокомпонент-
них термінологічних одиниць, поява яких пояснюється, зокрема, розвитком 
різних підгалузей туризму, що відображується у створенні нових термінів 
на основі вже існуючої термінологічної одиниці, що, у свою чергу, зумовлює 
формування «термінологічного гнізда». Найбільш продуктивними гніздо-
утворювальними термінами в англомовній термінології туризму є tourism, 
tour, season, hotel, room, ticket, flight.

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в детальному аналізі 
лінгвокультурологічних та функціонально-стильових параметрів англомов-
них путівників.
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В статье анализируются особенности влияния британской речи на просодические 
характеристики речи канадцев. 
Ключевые слова: просодия, норма, канадский английский.

Русавська О.О. Вплив просодії британського мовлення на формування просо-
дичної норми канадської англійської. В статті аналізуються особливості впливу 
британського мовлення на просодичні характеристики мовлення канадців.
Ключові слова: просодія, норма, канадська англійська.
 
Rusavskaia O.O. The influence of the British speech prosody on the formation of pro-
sodic norm of Canadian English. The English language in Canada occupies the dominant 
position. Both British and American English influenced the formation of Canadian English, 
which has undergone a long historical process. According to the latest census survey the 
population of contemporary Canada is devided into 3 linguistic groups: anglophones – those 
whose native language is English; frankophones – whose native language is French and al-
lophones – Canadians whose native is some other language. The aim of the given paper is to 
analyse which peculiarities of the British pronouncing system influence and are reflected on 
prosodic characteristics of anglophones’ speech. The tasks of the paper included the distribu-
tion of terminal tones and scales and the character of syntagmatic devision in the speech of 
the  analysed groups of informants. The conducted investigation revealed definite specific 
character of the speech of Anglophones, where the peculiarities of British prosody – the fre-
quency of low falling nuclear tone and Descending Stepping Head influenced  the formation 
of Canadian intonational system.This statement is based on the earlier received data about 
the frequency of intonational Scalеs and terminal tones in the works of native and foreign 
linguists.
Key words: prosody, norm, Canadian English.

Языковая ситуация в Канаде является результатом исторически сло-
жившихся условий. С момента проникновения на территорию Канады но-
сителей английского языка из Великобритании, английский язык занимает 
доминирующее положение.

На формирование канадского национального варианта английского 
языка оказали влияние и британский, и американский варианты языка. 
Однако, исследователи отмечают, что в Канаде, в результате длительного 
исторического взаимодействия британского и американского стандартов 
сложилась своя особая норма [8].

В лингвистической литературе вопросам исследования просодии ка-
надского английского уделялось недостаточно внимания. Некоторые уче-
ные не склонны считать канадский английский самостоятельной языковой 
системой, и рассматривают его в противопоставлении американской либо 
британской норме, как нечто дополнительное к ней [5].

Целью данного исследования является выявление воздействующего  
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влияния просодии британского варианта английского языка на просодиче-
ские характеристики речи канадцев. 

В задачи исследования входило изучение мелодики канадского вари-
анта английского языка и степени влияния британских произносительных 
особенностей  на речь англоязычных канадцев, а также тех просодических 
параметров, которые являются идентифицирующими маркерами канадско-
го английского.

В настоящее время на территории Канады существуют два государ-
ственных языка – английский и французский. Французский стал официаль-
ным  не так давно. Однако для целей данной работы представляется ин-
тересным проследить историю проникновения английского языка в Канаду 
и определить насколько велико влияние британского произносительного 
стандарта на просодию канадского английского. История формирования 
английского языка в Канаде началась с конца ХV века – с момента про-
никновения на территорию будущего канадского государства носителей 
английского языка, выходцев из Великобритании [1, 74]. Английский язык 
в это время существовал в Канаде в виде разрозненных диалектов, пере-
несенных с Британских островов, которые уже в то время приобрели чер-
ты, отличающие их от этих же диалектов у себя на родине. Однако четко 
очерченных диалектных зон на территории Канады не существовало [1, 
75]. В конце ХVIII ст. английский язык занимает доминирующее положение, 
обеспечив себе функции официального языка. В это время происходит 
формирование диалектов английского языка Канады – английский язык на 
острове Ньюфаундленд, в Верхней Канаде. С начала ХIХ века, как отмеча-
ет исследователь канадского английского М. Скаргил, английский язык Ка-
нады начинает развиваться в направлении, отличающемся от направления 
его развития на Британских островах. Источником диалектного развития 
английского языка в Канаде, как отмечает тот же исследователь, является 
английский язык ХVIII века, на котором говорили эмигранты, выходцы из 
Англии, Ирландии, Шотландии.

На протяжении ХIХ века Канаду населяли выходцы из Западной и Вос-
точной Европы. Накануне создания Канадского Доминиона население раз-
говаривало на многих языках, хотя доминирующим, по-прежнему, оставал-
ся английский язык, несмотря на то, что франкоканады по закону имели 
равноправное пользование своим языком.

Согласно переписи населения конца ХХ ст., население современной Ка-
нады делится на три лингвистические группы: англофоны – канадцы, род-
ным языком которых является английский; франкофоны – родным язком 
которых является французский и аллофоны – канадцы, родным языком ко-
торых является какой-либо другой язык [1].

Зарубежные лингвисты М. Оркин, Ч. Дин, Д. Брозович считают англий-
ский язык Канады либо диалектом американского варианта английского 
языка, либо британским, «загрязненным» воздействием американского 
английского, либо же гибридом британского и американского [3; 10; 11]. 
Аналогичной мысли придерживается канадский лингвист У. Эйвис, соглас-
но которому канадский английский – это один из рациональных вариантов 
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английской макросистемы, функционально равнозначный американскому 
и британскому английскому [9].

А.Д. Швейцер не признавал за канадским английским статуса нацио-
нального варианта, и относил его к специфической языковой зоне, т.к. ка-
надский английский проявляет мало своих различительных черт [5]. В то же 
время автор отмечал, что по своим отличительным признакам канадский 
более приближен к американскому варианту.

Таким образом, проанализировав точки зрения исследователей на ста-
тус канадского английского можно утверждать, что данный вариант ан-
глийского языка представляет собой разновидность, сочетающую в себе 
лингвистические особенности американского и британского английского, к 
которым прибавилось много специфических типично канадских черт.

Для цели нашего исследования интерес представляют характерные 
особенности британского произносительного стандарта, которые могут 
проявиться в просодическом оформлении речи англофонов. Для прове-
дения перцептивного анализа были отобраны 30 фрагментов монологиче-
ских высказываний информантов-англофонов, проживающих на террито-
рии Канады.

В задачи перцептивного анализа входило:
– определить специфику синтагматического членения монологических 

высказываний информантов;
– дистрибуцию терминальных тонов;
– тип интонационной шкалы.
Проведенное исследование показало, что речь информантов-англофо-

нов обладает определенной спецификой, которая проявилась в вариатив-
ности терминальных тонов и шкал, а также в особенностях синтагматиче-
ского членения.

Результаты анализа дистрибуции терминальных тонов в речи иссле-
дуемых информантов показали, что наиболее частотным терминальным 
тоном является нисходящий терминальный тон (42%), вторым по частот-
ности является восходящий (36%) и третье место занимает ровный тер-
минальный тон (22%). Использование ровного терминального тона в речи 
исследуемых носителей канадского английского позволяет говорить о том, 
что просодическое оформление речи информантов соответствует традици-
онным представлениям о просодии, типичной для разговорно-информаци-
онного стиля.

Ровный тон чаще всего встречался перед паузами хезитации и перед 
эмфатическими паузами. Данный тон как бы сигнализирует незавершён-
ность мысли и создает у слушателя впечатление продолжения мысли или 
высказывания. Например:

\Neither” |> I have→ no →idea what →I’ll do on →Christmas ||

Ровным тоном оформлены ядерные элементы, присутствует также эм-
фатическая пауза, перед которой используется ровный тон.

В следующем высказывании, оформленном ровным терминальным то-
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ном, информант выделяет межпаузальную группу, где присутствует и эм-
фатическая пауза, и ровный тон.

“As a child |> I ‘enjoyed people watch me | saying →stupid things |> putting 
on stupid \shows ||

На подчеркнутом участке высказывания отмечено также замедление 
скорости, что способствует эффекту выделения  данного отрезка.

Нисходящим терминальным тоном оформлена большая часть исследу-
емых высказываний, что позволяет предположить, что нисходящий терми-
нальный тон является идентифицирующим маркером канадской просоди-
ческой системы. Кроме того, большинство нисходящих тонов отмечены как 
«резкие», «категоричные», «финальные», и как следствие сопровождаются 
повышением громкости. Например:

 |Make |sure you \come. It’s im\portant.
Большинство фонетистов, исследующих британскую просодию, указы-

вали на превалирование нисходящего тона в монологической речи [4]. Нис-
ходящий терминальный тон в сочетании с нисходящей ступенчатой шкалой 
создают эффект «монотона» и являются характерной особенностью ней-
тральной речи. Например:

There is always \somebody | who ‘cares ‘less than \you do ||
Восходящий терминальный тон, который является вторым по частотно-

сти в данном исследовании, представлен в двух разновидностях – низкий 
восходящий и высокий восходящий в коротких высказываниях-переспро-
сах и общих вопросах. Например:

You’ve /seen him there?

‘Did you ‘meet my /wife?
         

Восходящий тон придает высказыванию уточняющий характер, конно-
тативно выражает удивление. В общем вопросе восходящий тон приобре-
тает импликативное значение и, реализуясь на последнем ударном слоге 
фразы, выделяет его, делая смысловым центром.

Исследование особенностей членения речевого потока исследуемых 
информантов показало, что их речь сбивчива, в ней присутствуют  повторы, 
вводные конструкции, самоперебивы, характерные для неподготовленной 
речи. Границы межпаузальных групп продиктованы спонтанным характе-
ром высказываний, длина синтагмы варьирует от 10 до 15 слогов. В речи 
информантов часто используются паузы хезитации, предшествующие им 
синтагмы оформлены ровным тоном, что создает эффект незавершенно-

__ . ∙

. ∙

___ .

___.
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сти, и таким образом способствует привлечению внимания к последующе-
му высказыванию.

В следующем примере информант (мужчина 42 лет) делится своим впе-
чатлением о посещении Парижа. В его речи присутствуют короткие межпа-
узальные группы, паузы хезитации, повторы, вставные конструкции:

На спонтанный характер высказываний информантов также указывает 
наличие коротких и долгих интонационных групп, например:

It’s the greatest view (187 мc) they’ve ever seen.
Пауза в 187 мс делит высказывание на две интонационные группы, что 

обусловлено не логико-структурными характеристиками высказывания, а 
спонтанным характером речи информанта.

Сегментация речевого потока исследованных информантов продикто-
вана, как правило, синтаксическим и логическим членением текста, межпа-
узальные границы составляют в среднем от 3 до 8 слогов. Такое членение 
речевого потока является особенностью речи носителей британского вари-
анта английского языка.

Исследование вариативности интонационных шкал в речи канадцев-ан-
глофонов показало, что наиболее частотным являются три вида шкал – 
постепенно нисходящая (Stepping), ровная (Level) и нисходящая шкала со 
специальным подъемом (Broken Descending). 

Высокая частотность нисходящей шкалы подтверждает общеизвестный 
факт о том, что нисходящее движение частоты основного тона (ЧОТ) явля-
ется одним из характерных признаков британского варианта английского 
языка. Нисходящая и ровная шкалы, которые в нашем исследовании со-
ставляют 51% и 27% являются нейтрально-окрашенными, а нисходящая 
шкала со специальным подъемом (22%) относится к эмоционально-окра-
шенным шкалам.

Полученные данные частично подтверждаются результатами  исследо-
ваний  Т. М. Шевченко, Е. Л. Фрейдиной, О. Я. Присяжнюк [6; 7; 4], соглас-
но которым наиболее высоким коэффициентом частотности в британском 
варианте английского языка со средней и высокой степенью эмоциональ-
ности является постепенно нисходящая и ломаная шкалы. Использование 
ровной шкалы среднего диапазона свидетельствует о нейтральном харак-
тере высказываний информанта.

  В следующем высказывании женщины 27 лет, представительницы ан-
глоговорящей Канады, преобладает постепенно нисходящая шкала в со-
четании с низким нисходящим терминальным тоном:

“Everyone ‘loves the \selfie

I can't remember visiting �.. other cities, so beautiful � I mean…�so architecturaly

beautiful.

___..

___.

.
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Анализ экспериментального материала продемонстрировал возмож-
ности к вариативному сочетанию интонационных шкал и терминальных 
тонов. Наиболее частотным является сочетание постепенно нисходящей 
интонационной шкалы и нисходящего ядерного тона, который в данном ис-
следовании составляет 37,5%. Например:

I |thought it was |done by \mistake
Вторым по частотности является сочетание постепенно нисходящей шка-

лы и восходящего терминального тона (24,6%). Высказывание, оформлен-
ные таким сочетанием выражают незавершенность, удивление. Например:

1. He was ‘right about /her
2. You en’joyed the /view

Ровная интонационная шкала в данном исследовании сочеталась с нис-
ходящим или ровным терминальным тоном, что придавало высказываниям 
сдержанный эмоционально-нейтральный характер.

Таким образом, полученные в ходе просодического анализа данные о 
мелодических характеристиках и синтагматическом членении речи канад-
цев-англофонов, позволили заключить, что произносительные особенно-
сти британского варианта английского языка, в котором наиболее частот-
ными являются постепенно нисходящая шкала и низкий нисходящий тер-
минальный тон, оказали влияние на просодические характеристики канад-
ского английского. Данное утверждение базируется на ранее полученных 
результатах  о частотности интонационных шкал и терминальных тонов 
в работах зарубежных (Т. И. Шевченко, Е. Л. Фрейдина) и отечественных                         
(Т. А. Бровченко, О. Я. Присяжнюк) лингвистов, а также на исследованиях 
автора данной статьи.

Перспективой дальнейшего исследования является изучение влияния 
американского варианта английского языка на формирование произноси-
тельных особенностей канадского английского.
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УДК  811.111’37’42                                                                    
Строченко Л.В.

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ GENIUS В АНГЛОМОВНИХ 
БІОГРАФІЯХ АЛЬБЕРТА ЕЙНШТЕЙНА

Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту GENIUS в ан-
гломовних біографіях Альберта Ейнштейна. В роботі наведено основні аспекти до-
слідження феномену геніальності у філософії та психології; проаналізовано дефініції 
лексичної одиниці genius в англомовних словниках різного функціонального спряму-
вання; виокремлено концептуальні ознаки досліджуваного концепту в англомовному 
мовленні.
Ключові слова: вербалізація, концепт, концептуальна ознака, геніальність.

Строченко Л.В. Вербализация концепта GENIUS в англоязычных биографиях 
Альберта Ейнштейна. Статья посвящена исследованию особенностей вербализа-
ции концепта GENIUS в англоязычных биографиях Альберта Эйнштейна. В работе 
указаны основные аспекты исследования феномена гениальности в философии и 
психологии; проанализированы дефиниции лексической единицы genius в англоязыч-
ных словарях разной функциональной направленности; выделены концептуальные 
признаки исследуемого концепта в английской речи.
Ключевые слова: вербализация, концепт, концептуальный признак, гениальность.

Strochenko L.V. Verbalization of the concept GENIUS in the English biographies of Al-
bert Einstein. The article is dedicated to the investigation of the peculiarities of verbalization 
of the concept GENIUS in the English biographies of Albert Einstein. The research presents 
main aspects of the study of the phenomenon of genius in philosophy and psychology; ana-
lyzes definitions of the lexical unit “genius” in the English dictionaries of different functional 
orientation; singles out conceptual features of the analyzed concept in the English speech The 
etymology of the word “genius” is being studied. The structure of the semantic meaning of the 
analyzed lexical unit consists of four sememes, two of which verbalize the given concept as 
“extraordinary intellectual and creative power; a person of extraordinary intellect and talent”. 
The following conceptual features of GENIUS have been singled out: intellectual power, cre-
ative power, superior / distinguished, new / original. 
Key words: verbalization, concept, conceptual feature, genius.

У сучасних гуманітарних науках широко представлені роботи,  присвя-
чені розглядові філософських та психологічних аспектів геніальності. Се-
ред основних напрямів трактування та дослідження феномену геніальності 
відзначають ірраціональний підхід, який наголошує на божественній приро-
ді геніальності та є тісно пов’язаним з архаїчним і релігійними уявленнями;  
раціональний підхід, в межах якого геніальність розглядається як вроджена 
якість людини, що дозволяє уточняти геніальність як властивість людського 
розуму і робить можливим її дослідження різними напрямками в психології, 
педагогіці і генетиці та визначення біологічних (інстинкти, пам’ять, генетич-
на спадковість, вроджені здібності до творчості) і психологічних (фантазія, 
уява, натхнення, спонтанність) факторів геніальності; емпіричний підхід, з 
точки зору якого геніальність є набутою властивістю людини в процесі її 
розвитку; соціокультурний підхід, який розглядає значимість і разом з тим 
проблематичність взаємодії генія і суспільства [7].
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Сучасна лінгвоконцептологія має великий доробок праць, присвячених 
дослідженню споріднених концептів, зокрема, РОЗУМ, ІНТЕЛЕКТ [див., зо-
крема, 1]. Проте, феномен власне геніальності як найвищого прояву інте-
лектуальної чи творчої діяльності людини зостається поза увагою лінгвістів, 
що увиразнює актуальність даного дослідження, у якому ми потрактовуємо 
GENIUS як антропоконцепт та аналізуємо його мовленнєве  втілення на 
матеріалі англомовних біографій Альберта Ейнштейна. 

Дане дослідження ґрунтується на теоретичному доробку семантико-ког-
нітивного підходу до вивчення концептів, який досліджує співвідношення 
семантики мови з концептосферою народу, співвідношення семантичних 
процесів з когнітивними. Представники цього напряму в когнітивній лінгвіс-
тиці потрактовують концепт як приналежність свідомості людини, глобаль-
ну одиницю розумової діяльності, квант структурованого знання [1, 7-8]. 
Упорядкована сукупність концептів у свідомості людини утворює її концеп-
тосферу. Мова – один із засобів доступу до свідомості людини, його концеп-
тосфери, до змісту та структури концептів як одиниць мислення. Концепт у 
разі комунікативної необхідності може вербалізуватися різними способами 
(лексичними, фразеологічними, синтаксичними та ін.) [там саме]. 

Ще одним аспектом сучасних лінгвокогнітивних студій є теорія картини 
світу. Досліджуваний концепт GENIUS є фрагментом концептуальної кар-
тини світу, яка знаходить своє відображення у мовній картині світу. Лінгвіс-
тичний підхід до вивчення картини світу розрізнює два її типи: наукову, що 
опосередкована науковим знанням, та наївну, яка формується у свідомості 
носія мови в ході безпосереднього пізнання реального світу під впливом і 
в категоріях його національно-мовного, історичного та культурного досвіду. 
«Наївні картини світу, які складаються зі значення слів різних мов, можуть 
в деталях відрізнятися одна від одної, тоді як наукова картина світу не за-
лежить від мови, якою вона описується» [5, 156-157; про це дивись також: 
3, 63].

Таким чином, саме мова є одним із основних інструментів пізнання та 
концептуалізації навколишнього світу, оскільки аналіз мовних засобів до-
зволяє найбільш простим та ефективним способом виявити ознаки концеп-
ту та змоделювати його. Склад того чи іншого концепту виявляється через 
даний концепт, словникові тлумачення мовних одиниць, які репрезентують 
та мовленнєві контексти. 

З огляду на зазначене вище, цілком логічним першим етапом аналізу 
складу будь-якого концепту є розгляд словникових дефініцій його мовних 
репрезентантів, що власне входить до завдань даного дослідження.

Матеріалом дослідження слугували англомовні тлумачні словники, які 
репрезентують наївну картину світу та медичні словники, в яких представ-
лена наукова картина світу.

Насамперед, звернемося до етимології англомовної лексичної одиниці 
genius, яка номінує відповідний концепт.

 “L. genius, prop., the superior or divine nature which is innate in everything, 
the spirit, from genere, gignere, to beget, bring forth” (8).

Як зазначає Р.О. Будагов, латинське genius було маловживаним словом 
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і довго зберігало зв’язки з дієсловами  genere, gignere (народжувати). «Ге-
ній сприймався як дещо вроджене, притаманне людині, сім’ї та навіть міс-
цевості» [2, 160]. Таким чином, внутрішня форма цієї номінації актуалізує 
ірраціональну складову відповідного концепту. Саме в такому ракурсі роз-
глядає концепт ГЕНІЙ Ю.С. Степанов. Учений наголошує, що геній, ангел, 
іпостась, душа є частинами одного понятійного поля – внутрішнього Я 
людини. Геній в античності – це дух, божество життєвої сили, яке з наро-
дження було притаманне лише чоловікам (аналогічним божеством жінок 
вважалась Юнона) [6, 581-584].  

І лише у другій половині XVIII століття відбувається перелом у семантиці 
цієї лексичної одиниці. З того часу genius позначає не тільки особливу зді-
бність, але й саму людину, яка має цю якість. Саме тоді з’являються чис-
ленні трактати   Е. Юнга, Д. Дідро, І. Канта, які дають поштовх для подаль-
ших досліджень цього феномену [2, 160].

Сучасні тлумачні словники англійської мови наводять дефініцію лексе-
ми genius, що містить чотири семеми. Розглянемо кожну із них.

“1. Genius A good or evil spirit, or demon, supposed by the ancients to pre-
side over a man’s destiny in life; a tutelary deity; a supernatural being; a spirit, 
good or bad. Cf. Jinnee. “The unseen genius of the wood. “We talk of genius still, 
but with thought how changed! The genius of Augustus was a tutelary demon, to 
be sworn by and to receive offerings on an altar as a deity” (8).

Як бачимо, перша семема позначає генія-духа, який впливає на долю 
людини чи місцевості, тобто оригінальне значення цієї лексичної одиниці в 
латинській мові зберіглося до наших днів.

“2. Genius A man endowed with uncommon vigor of mind; a man of superior 
intellectual faculties and creativity; as, Shakespeare was a rare genius” (8).

Друга семема позначає людину із надзвичайними здібностями. Ці зді-
бності стосуються інтелекту людини або її творчих здібностей. Такі описові 
семи як uncommon, superior підкреслюють унікальність інтелектуальних та 
творчих можливостей такої людини.

“3. Genius Distinguished mental superiority; uncommon intellectual power; 
especially, superior power of invention or origination of any kind, or of forming 
new combinations; as, a man of genius .”Genius of the highest kind implies an 
unusual intensity of the modifying power” (8).

Третя семема позначає вже саму надзвичайну здібність, власне геніаль-
ність. Знову ж таки виокремлюємо описові семи uncommon, superior, distin-
guished, які підкреслюють новизну відкриття чи винаходу. 

“4. Genius The peculiar structure of mind with which each individual is en-
dowed by nature; that disposition or aptitude of mind which is peculiar to each 
man, and which qualifies him for certain kinds of action or special success in 
any pursuit; special taste, inclination, or disposition; as, a genius for history, for 
poetry, or painting” (8).

І нарешті остання семема позначає природну схильність людини до пев-
ного виду занять – inclination, disposition, яка притаманна кожній людині та 
є індивідуальною рисою – peculiar to each man.

Таким чином, робимо висновок, що англомовний концепт GENIUS / ГЕ-
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НІЙ / ГЕНІАЛЬНІСТЬ вербалізують друга та третя семеми у структурі лек-
сичного значення відповідної лексеми. 

Слід відзначити однаковий семний склад даних семем у різних словни-
ках. Так, порівняймо наведені визначення у New Webster’s Dictionary and 
Thesaurus of the English Language із дефініціями American Heritage Diction-
ary:

“Genius:
a. Extraordinary intellectual and creative power: artistic works of genius.
b. A person of extraordinary intellect and talent” (8).
Як бачимо, наведена дефініція також підкреслює виключність, незви-

чайність інтелекту чи творчих здібностей людини-генія. Подібні семи ви-
окремлюємо і в дефініції Collins English Dictionary:

“Genius:
1. a person with exceptional ability, esp of a highly original kind
2. such ability or capacity: Mozart’s musical genius” (8).
Дефініція у Webster’s College Dictionary містить   також згадку про сфери 

діяльності людини, в яких проявляє себе геній:
“Genius:
1. an exceptional natural capacity of intellect, esp. as shown in creative and   

original work in science, art, music, etc.: the genius of Mozart.
2. a person having such capacity” (8).
Слід відзначити, що використані у дослідженні тлумачні словники за-

значають еталонні приклади геніальних людей – це Шекспір та Моцарт, що 
вказує на прототипний характер постатей цих митців. Ще одним прикладом 
типового представника категорії «геній» є вчений Ейнштейн, прізвище якого 
є синонімом лексичної одиниці «геній». Цей випадок антономазії (einstein) 
закріплений словниками (8).  

Використані у дослідженні тлумачні словники англійської мови відобра-
жають наївну картину світу. Наукова картина світу представлена у нашому 
дослідженні медичними словниками, які дефінують номінацію genius на-
ступним чином: 

“Genius (psychology)
-adjective. Referring to a marked superiority in intellectual power. 
noun.A highly intelligent person,whose IQ is > 140 and/

or in the top 1% of    those subjected to IQ testing” (8).
Як бачимо, ця дефініція відносить номінацію genius до термінів психо-

логії. Головна відмінність дефініцій тлумачних словників та медичних по-
лягає у тому, що в останніх наголошується виключно на інтелектуальних 
надздібностях людини-генія, тоді як тлумачні словники зазначаюсь ще й ви-
датний творчий потенціал. Ще однією особливістю наукового тлумачення 
феномену геніальності є зазначення того, що її можна визначити за допо-
могою тесту на IQ: на переконання психологів, людина вважається генієм, 
якщо рівень її IQ вищий за 140. Згідно з офіційною статистикою, такі люди 
складають всього лише 1 %. 

Отже, проведений компонентний аналіз уможливив виділення таких кон-
цептуальних ознак досліджуваного концепту GENIUS / ГЕНІАЛЬНІСТЬ як
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- інтелект (вербалізується такими лексичними одиницями: intellectual fac-
ulties, intellectual power, intelligent, mental, vigor of mind);

- творчі здібності (вербалізується такими лексичними одиницями: cre-
ative power, talent, creativity);

- видатний / найвищий / надзвичайний (вербалізується такими лексични-
ми одиницями: uncommon, superior, distinguished, highly, exceptional, ex-
traordinary, marked superiority);  

-  новизна / оригінальність (вербалізується такими лексичними одиниця-
ми: power of invention or origination of any kind, or of forming new combina-
tions; original work). 
Мовленнєве втілення досліджуваного концепту розглянуто на матеріалі 

англомовних біографій Альберта Ейнштейна – видатного фізика ХХ століт-
тя, лауреата Нобелівської премії 1921 року.

У сучасному мовознавстві виокремлюють декілька типів біографій, се-
ред яких відзначимо, зокрема, наукову, академічну, художню, документаль-
ну та науково-популярну [2, 142]. Матеріалом даного дослідження слугува-
ли біографії останнього різновиду – науково-популярні, розміщені на різно-
манітних біографічних ресурсах мережі Інтернет. Цільовою аудиторією цих 
публікацій є пересічний «наївний» носій мови, тож аналіз їх лінгвістичних 
особливостей уможливить виокремлення концептуальних ознак концепту 
GENIUS в англомовній наївній картині світу. 

Досліджені науково-популярні біографії Альберта Ейнштейна актуалі-
зують насамперед концептуальну ознаку видатності / надзвичайності. Так, 
зокрема, зазначається, що Ейнштейн є одним із найвпливовіших фізиків ХХ 
століття, що вербалізується лексемами influential, leading, great, наприклад:

“He is considered the most influential physicist of the 20th century” (10).
Наступна концептуальна ознака, виокремлена нами – інтелект, актуалі-

зується у наступному прикладі:
“Most significantly, Einstein’s youth was marked by deep inquisitiveness 

and inquiry” (11); 
“Einstein is considered one of the cleverest scientists of his time” (10).
Концептуальна ознака новизни, оригінальності його досягнень у науці 

часто вербалізується похідними лексемами від номінативної одиниці revo-
lution:

“The German-born American physicist (one who studies matter and energy 
and the relationships between them) Albert Einstein revolutionized the science 
of physics” (10);

  “Although scientists today are comfortable with Einstein’s ideas, in his time, 
they were completely revolutionary” (11);

“His ideas and theories were so shockingly revolutionary, he changed the 
way the Universe was imagined, not just once, but several times” (10).

Лексема discover також актуалізує концептуальну ознаку новизни:
“He discovered the hugely important and iconic equation, E = mc2, which 

showed that energy and matter can be converted into one another” (11).
Зазначимо, що власне лексема genius також зустрічається у дослідже-

них біографіях, наприклад:
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“Albert Einstein’s name has become synonymous with genius but his contri-
butions to science might have been cut short had he stayed in Germany, where 
he was born on March 14, 1879” (10);

“Albert Einstein was proclaimed a genius while still in his 20s” (11).
Таким чином, науково-популярні біографії Альберта Ейнштейна актуа-

лізують такі концептуальні ознаки концепту GENIUS як надзвичайність, но-
визна та інтелект.

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у розглядові особли-
востей вербалізації концепту GENIUS в англомовному різножанровому дис-
курсі.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ МІФОЛОГІЧНИХ РЕАЛІЙ В   
АНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ДРАМИ-ФЕЄРІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

“ЛІСОВА ПІСНЯ”

У статті розглядаються функції міфологічних реалій у драмі-феєрії Лесі Українки “Лі-
сова пісня” та аналізуються способи їх перекладу англійською мовою. У роботі про-
аналізовано перекладацькі стратегії Персіваля Канді.
Ключові слова: міфологічна реалія, фонові знання, перекладацька трансформація, 
еквівалентний переклад.

Удовиченко А. М. Особенности воссоздания мифологических реалий в англий-
ском переводе драмы-феерии Леси Украинки «Лесная песня». В статье рассма-
триваются функции мифологических реалий в драме-феерии Леси Украинки «Лесная 
песня» и анализируются способы их перевода на английский язык. В работе проана-
лизированы переводческие стратегии Персиваля Канди.
Ключевые слова: мифологическая реалия, фоновые знания, переводческая транс-
формация, эквивалентный перевод.

Udovichenko H. Mythological realia rendering features in English translation of Lesya 
Ukrainka’s fairy drama “Lisova Pisnya”. The purpose of this article is to define the “reality” 
notion and to classify ways of realia translation; also to ascertain and to study functional-prag-
matic factors of realia usage in fiction and to compare the level of correspondent rendering of 
connotative national-marked information in the translation. Hence, the actuality of the article 
lies in the fact that the question of mythological realia translation is not yet investigated, de-
spite the fact that it has the remarkable interest for philological researches. Such studies are 
especially important when this typological unity is translated into the language, which cultural 
realia are very different from the original language. The reflection of the national world out-
look of Lesya Ukrainka in her writings always interested English-speaking translators. There 
exist five English interpretations of “The Forest Song”. Drama was translated into English 
by Percival Cundy, Vira Rich, Gladys Evans, Florence Livesay, Virlana Tkacz and Wanda 
Phipps. Therefore, folklore-mythological images, used by Lesya Ukrainka, are a kind of folk 
archetypes of mythological mentality of Ukrainians. Obviously, that folklore-mythological men-
tality of Ukrainian and English nations differ one from another. This indicates the historical 
and genetic difference in their mythological system, which explains the absence of analogues 
of mythological realia in the English language and requires their transformation during the 
translation. That’s why for the adequate reproduction of mythological realia translator must 
use not only his or her linguistic, but also extra-linguistic knowledge (background knowledge). 
That very knowledge helps the translator to accomplish an adequate translation without any 
content deformation of culturological realia. 
Key words: mythological realia, background knowledge, translation transformation, equiva-
lent translation.

Реалії є важливою складовою національної своєрідності, тому їх пере-
клад порушує проблеми пов’язані з її відтворенням, що зумовлює виникнен-
ня теорії перекладу, як самостійної дисципліни.

У сучасному вітчизняному та зарубіжному перекладознавстві досліджен-
ням перекладу реалій займались Л. Бархударова, С. Влахов, Г. Гайдученко, 
Є. Еткінд, Р. Зорівчак, Дж. Кетфорд, А. Лілова, М. Новикова, Д. Островський, 
А. Попович, Я. Рецкер, С. Флорін.
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Метою даної статті є визначення поняття «реалія» та класифікації спо-
собів перекладу реалій; встановлення та вияв функціонально-прагматич-
них факторів використання реалій у художньому творі та порівнянні рівня 
відповідності передачі конотативної національно-маркованої інформації у 
перекладі. Тож актуальність статті полягає в тому, що питання про переклад 
міфологічних реалій наразі не досліджено, хоча воно і становить неабиякий 
інтерес для філологічних досліджень. Такі розвідки є особливо важливими, 
коли ця типологічна єдність перекладена мовою, культурні реалії якої разю-
че відрізняються від мови оригіналу. 

Проблема перекладу реалій є нагальною з точки зору елементів мови, 
що відтворюють поняття, які є незрозумілими з точки зору стилістично зна-
чущих параметрів тексту, імпліцитного світу іншомовних культур. Питання, 
пов’язані з визначенням перекладачем реалій у художньому тексті та їх від-
творенням без втрати їх функцій та художнього забарвлення, та виявлен-
ням найкращих способів їх відтворення. 

Відсутність чіткості в термінології, що вживається перекладачами і тео-
ретиками перекладу, лінгвістами і лінгвокраїнознавцями щодо цього понят-
тя, хиткі кордони між реалією і «нереалією», між реалією в перекладознав-
стві і реалією в літературознавстві та лінгвістиці, між реаліями та іншими 
класами лексики вимагають у першу чергу хоча б приблизного перекладу.

Лексема «реалія» походить від латинського іменника жіночого роду res, 
rei («річ; предмет, факт, подія»). Р. Зорівчак вказує на те, що слово realia за 
походженням є формою множини жіночого роду пізньолатинського прикмет-
ника realis, що перетворився в іменник однини [3, 46]. Згідно словниковим 
визначенням реалія – це предмет, поняття, явище, характерне для історії, 
культури, побуту, укладу того чи іншого народу країни, яка не зустрічаєть-
ся в інших народів, це слово, що позначає такий предмет, поняття, явище, 
також словосполучення (зазвичай – фразеологізм, прислів’я, приказка), що 
включають такі слова. «Словник лінгвістичних термінів» О. Ахманової ви-
значає термін «реалія» (лат. realia – «речовинний», «дійсний») як «1. різно-
манітні фактори, досліджувані зовнішньою лінгвістикою, такі як державний 
устрій даної країни, історія та культура даного народу, мовні контакти носіїв 
даної мови і т. п. з точки зору їх відображення в даній мові; 2. предмети ма-
теріальної культури» [6, 381]. Аналіз наукової літератури дозволяє вказати 
на те, що термін «реалія», в значенні реалії-слова, як знак реалії-предмета 
і як елемент лексики даної мови отримав у лінгвістичній літературі досить 
широке поширення. Це слово у не зовсім точному значенні набуло універ-
сальної чинності у філологічній літературі ХІХ і першої половини ХХ ст., за-
галом для позначення матеріальних предметів і характерних національних 
звичаїв [3, 46].

У перекладознавчих працях слово «реалія» як термін з’явилося у 40 х 
роках ХХ століття. Вперше його вжив відомий фахівець А. Федоров у праці 
«О художественном переводе» (1941). Термін «реалія» А. Федоров вжив, 
щоб позначити не лексему, а національно-специфічний об’єкт. У своїх по-
дальших розвідках вчений залишився вірним такому розумінню терміна 
«реалія». Багато вчених давали визначення реалії, але, на нашу думку, 
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найповнішою і зрозумілою є дефініція болгарських дослідників С. Влахова 
та С. Флоріна: «Реалії – це слова і словосполучення народної мови, які ві-
дображають найменування предметів, понять, явищ, характерних для гео-
графічного середовища, культури, матеріального побуту, або суспільно-іс-
торичних особливостей народу, нації, країни, племені, і які, таким чином, по-
стають носіями національного, місцевого або історичного колориту; точних 
відповідностей на інших мовах, такі слова не мають, а отже, не можуть бути 
перекладені «на загальних підставах», тому що вимагають особливого під-
ходу» [1, 438]. У книзі С. Влахова та С. Флоріна «Непереводимое в перево-
де» вперше викладена цілісна концепція реалії як національно забарвленої 
одиниці мови, специфіка якої проявляється у перекладі. Концепція болгар-
ських вчених істотно поглибила лінгвокраїнознавчу теорію реалії, збагатив-
ши її такими перекладознавчими категоріями, як «місцевий» і «часовий» 
колорит, стирання колориту, «конотативне» (асоціативне) і контекстне / си-
туативне значення реалії, функція реалії в опозиції «свій» / «чужий ».  І, 
хоча, за визнанням авторів, не все в їх теорії «безперечно, не всі питання 
вирішені, та й не всі поставлені», їм вдалося привернути увагу до категорії 
«реалія», яка «виявилася набагато цікавішою і не настільки простою і одно-
значною, якою здавалася спочатку» [1, 10].

Проте не всі вчені дотримуються такої точки зору. Наприклад, А. Федо-
ров звертає увагу на те, що для лінгвістичної загальної теорії перекладу 
інтерес становить питання про способи передачі слів як назв реалій. При 
цьому «мова має йти саме про переклад назв реалій, а зовсім не про «пе-
реклад» самих реалій, оскільки реалія – поняття екстралінгвістичне й не 
може «перекладатися» з однієї мови на іншу як будь-яка існуюча в природі 
річ» [7, 206]. Аналогічної думки дотримується А. Швейцер, який визначає 
реалії як предмети та явища, пов’язані з історією, культурою, економікою й 
побутом. 

Для уточнення терміна спеціалісти пропонують розрізняти, з одного 
боку, реалії як предмети, пов’язані з історією, культурою, економікою, або 
в ширшому смислі – усе, що стосується культури: предмети, функції, зви-
чаї, факти поведінки і т. ін. (В. Гак «Языковые преобразования»), а з іншого 
боку − «слова-реалії» (С. Волков «Безэквивалентная лексика»; В. Гак «Те-
ория и практика перевода»; Г. Томахин «Реалии-американизмы»), «термі-
ни-реалії» (А. Швейцер «Перевод и лингвистика»), «знаки-реалії», «імена-
реалії» (Н. Гарбовский «Теория перевода»). Специфікація терміна відбу-
вається через звернення до його локальної або часової характеристики: 
«національні реалії», «реалії-американізми», «реалії-совєтизми», «реалії-
неологізми», «реалії-історизми» (Р. Миньяр-Белоручев; Г. Томахін «Реалии-
американизмы»). Тобто реалію як предмет об’єктивної дійсності протистав-
ляють одиниці її номінації в системі мови.

Соціокультурні відомості, характерні лише для певної нації або націо-
нальності і відображені в мові даної національної спільноти, В. Виноградов 
називає фоновою інформацією. Остання включає в себе специфічні факти 
історії, особливості державного устрою та географічного середовища націо-
нальної спільноти, характерні предмети матеріальної культури, фольклорні 
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поняття – все те, що в теорії перекладу зазвичай називають реаліями [2, 
63]. 

Таким чином, можна говорити про те, що під реаліями в перекладознав-
стві розуміють не тільки самі факти, явища і предмети, але і їх назви. Понят-
тя, що відображають реалії, носять національний характер і відносяться до 
категорії безеквівалентної лексики, яку Є. Верещагін і В. Костомаров визна-
чають як слова, що служать для вираження понять, відсутніх в іншій культу-
рі і в іншій мові, слова, що відносяться до окремих культурних елементів, а 
також слова, що не мають еквівалентів за межами мови, до якої вони нале-
жать. Проте реалія – це частина вихідного тексту, тому її передача у тексті 
перекладу є однією із умов його адекватності. Реалії нерозривно пов’язані з 
культурою певного народу і є для його мови загальноуживаними і в той же 
час чужими для інших мов. Основною рисою реалії є її колорит. Саме пере-
дача колориту при перекладі реалії з однієї мови на іншу і складає головну 
проблему перекладача.

Слово в тканині художнього твору – складний феномен, у змісті якого 
схрещується багато мовних і позамовних чинників. Це тим більше стосуєть-
ся безеквівалентної лексики, якій притаманний сильний лінгвокраїнознав-
чий фон. Серед безеквівалентної лексики виділяються реалії. Через від-
сутність відповідних денотатів у мові перекладу вони часто виступають як 
своєрідні “підводні камені”, створюючи труднощі перекладачам. 

У драматичній поемі Лесі Українки “Лісова пісня” таких “підводних каме-
нів” знаходимо безліч, адже текст максимально насичений міфологічними 
реаліями, переклад яких вимагає високого рівня мовної компетенції та не-
абияких екстралінгвістичних знань. Ці знання як у країнознавстві, так і в по-
рівняльному мовознавстві та теорії перекладу останнім часом позначають 
таким терміном, як фонові знання. Фонові знання це – “соціокультурні відо-
мості, що притаманні лише певній нації чи національності, які опановані їх 
представниками та відображені у мові цієї спільноти” [8, 200]. 

Специфіка драми-феєрії полягає у використанні фольклорно-міфологіч-
них героїв у творі, які виникли внаслідок синтезу рідної культури, книжної та 
уснопоетичної, світової літератури, а також внутрішньої художньої еволюції 
авторки. 

Відображення національного світобачення Лесі Українки у її творах за-
вжди цікавило англомовних перекладачів. Існує п’ять англомовних інтер-
претацій “Лісової пісні”. Драматичну поему англійською мовою переклада-
ли: Персіваль Канді, Віра Річ, Гледіс Еванс, Флоренс Лайвсей, Вірляна Ткач 
та Ванда Фіпс. 

Загалом, міфологічний колорит “Лісової пісні” представлений міфологіч-
ними реаліями. Проілюструємо декілька прикладів:

1) “Той, що греблі рве” – “ He Who Rends the Dikes”, a destructive sprite   
dwelling in the freshets of spring. 

Той, що греблі рве – це різновид водяного чорта. За снітинським повір’ям, 
“як водяні чорти греблі рвуть, то вони сердяться, що нема їм приходу ніяко-
го, так треба їм коня вкинути у воду в збруї або хоч із возом” [4, 40-41].

Досліджувана міфологічна реалія не має аналога в англійській мові, на-
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томість у фольклорі германських народів є доволі цікаві міфологічні персо-
нажі, які зустрічаються в легендах і дещо нагадують вищезгадану реалію 
– Нікси. Нікси – це різновид водяних фейрі, які з’являються людям у подобі 
привабливого молодого чоловіка із золотавим волоссям, зазвичай в яскра-
вому одязі. Незаміжнім дівчатам та нехрещеним дітям слід його остеріга-
тися. Також має силу здіймати шторми. В англійському фольклорі існують 
водяні фейрі  – дракі. Вони заманюють дівчат та жінок у воду, а потім зму-
шують їх доглядати своїх дітей.

…з лісу вибіг “Той, що греблі рве” – молодий, дуже білявий, синьоокий, 
з буйними і разом плавкими рухами; одежа на йому міниться барвами, від 
каламутно-жовтої до ясно-блакитної, і поблискує гострими злотистими іс-
крами (7, 81).

...out of the forest there comes racing “He Who Rends the Dikes”. He is a 
youth, very blond with blue eyes, who makes expansive motions as though he 
were swimming. His clothing is constantly changing in color from turbid yellow to 
clear blue, and at times be emits swift golden sparks (10, 170).

При перекладі назви українського міфологічного персонажу автор ви-
користав метод калькування, при цьому була використана конкретизація– 
Той – He, та пермутація греблі рве – Rends the Dikes. Цікавим є переклад з 
буйними і разом плавкими рухами, who makes expansive motions as though 
he were swimming. Спостерігаємо лексико-граматичну трансформацію, а 
саме: морфологічну заміну частин мови. Іменниковий складник плавкими 
руками зазнав вербалізації й був замінений на дієслово  to swim – as though 
he were swimming.

2) Потерчата – Lost Babes, water nixe
У народних повір’ях – це душі дітей, що народилися мертвими або по-

мерли нехрещеними і стали болотяними вогниками. Мали вигляд малень-
ких дівчат з довгим лляним волоссям. У народі вірили, що на Трійцю потер-
чата літають у вигляді птахів і просять собі хрещення. Вважалося, що у та-
ких випадках треба кинути якусь хустку і назвати ім’я, промовивши: “Хрещу 
тебе”. Після цього душа немовляти потрапляє в рай. Якщо ж цей обряд не 
здійснити до семи років, то немовля перетворюється на русалку або нявку, 
стає нечистим духом і завдає людям шкоду.

Такі мандрівні вогники існують і в англійському фольклорі під назвою  
Will-o’-the-Wisp. Ось, що ми дізнаємося про цього міфологічного персонажа 
з інтернет-джерел: “A will-o’-the-wisp is a ghostly light seen by travellers at 
night, especially over bogs, swamps or marshes. It resembles a flickering lamp 
and is said to recede if approached, drawing travellers from the safe paths. 
The phenomenon is known by a variety of names, including jack-o’-lantern, 
hinkypunk, and hobby lantern in English folk belief…”. 

Проте, Персіваль Канді вживає цю міфологічну реалію для позначення 
іншого фольклорного персонажа – Перелесника, що теж є доречним, адже 
“у вогненному змієві уособлюються народом  блукаючі вогні, повітряні ме-
теори, падаючі зірки і блискавка” [4,  43].

Дитинчата-Потерчата,
засвітите каганчата! (7, 119).
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Little Lost Babes, in the night,
Kindle now your lanterns bright! (10, 205).
Персіваль Канді використав описовий переклад для відтворення реа-

лії Потерчата. Для перекладу лексеми засвітите перекладач відшукав у 
мові перекладу повний відповідник семантичної структури слова оригіналу 
– kindle. 

Спостерігаємо лексико-граматичну трансформацію: декомпресію in the 
night, bright – внаслідок якої в перекладі збільшується кількість слів з метою 
збереження віршованої форми першотвору та адекватної передачі його 
змісту. 

3) Лісовик – Forest Elf, a woodland sprite
Народна уява змальовує лісовика у вигляді дикого чоловіка, який випа-

сає лісову худобу. Пізнати Лісовика можна з того, що він при всій схожості з 
чоловіком не має тіні. Він любить пожартувати з людиною, завівши далеко в 
ліс і сплутавши дорогу. Проте значної шкоди людині він не робить, навпаки, 
під опікою Лісовика її не чіпає жоден дикий звір у лісі. 

В англійській міфології не існує точного відповідника українській міфо-
логічній реалії Лісовик. Адже Лісовик у творі Лесі Українки – володар лісу, 
а Персіваль Канді ,здається, мав намір наблизити творчість Лесі Україн-
ки до англомовного читача впровадженням образу ельфа зі старогерман-
ського фольклору. Але ж ельф (elf – a diminutive, wandering sprite or fair; an 
imaginary being supposed to exercise magic powers and haunt woods and hills 
[11, 587] – дуже далекий від благородного Лісовика Лесі Українки. Ось як 
змальовує його Леся Українка: “Лісовик виходить з гущавини. Він у довгій 
киреї барви старого золота з темно-червоною габою внизу, навколо шапки 
обвита гілка достиглого хмелю.” (7, 150).

“Forest Elf comes out of the thicket. He is wearing a long gown, the color of 
old gold, with a dark red fringe around the bottom, and round his cap are twined 
sprays of wild hops” (10, 232).

Вдалим перекладом міфологічної реалії Лісовик було б застосування 
комбінованого методу : транскрибування слова з описовим перекладом – 
Lisovyk, king of the forest.

4) Злидні – Starvelings, imps personifying Famine and Want
Злидні (нещастя) є уособленням недолі, біди. Найчастіше народна уява 

змальовувала злиднів у вигляді дідків-жебраків або маленьких, ненаситних, 
невиразно окреслених істот. Злидні, як і домовики, поселяються піп піччю. 
Вважалося, що де поселяться злидні, там надовго запанує крайня бідність.

В англійській міфології не існує аналога українській міфологічній реалії 
Злидні. Натомість є альрауни – маленькі істоти, які живуть у корінні ман-
драгори. Люблять пошуткувати з людьми і переселяються жити у затишні 
оселі. Перед тим як поселитися у будинку вони випробовують людей: роз-
сипають сміття, псують їжу та молоко. Їх практично неможливо прогнати, 
навіть якщо будинок згорів, вони будуть слідкувати за хазяїнами. Ще одним 
доволі цікавим міфологічним персонажем англійської міфології є Боугі – до-
волі шкідливе створіння з холодними довгими пальцями та жовтими очима, 
які світяться вночі. Будить хазяїв будинку, перевертає відра з молоком, псує 
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вершки, розпускає плетіння та плутає пряжу.
Ось як описує Злиднів сама авторка твору: “Малі, заморені істоти, в лах-

мітті, з вічним, гризьким голодом на обличчі, з’являються з-за кутка хатньо-
го” (7, 161).

“Small wizened creatures, in rags, their faces seamed with the signs of eter-
nal hunger, suddenly appear from around the corner of the house” (10, 242).

У ході перекладу було простежено лексико-граматичну трансформацію, 
а саме: 1. часткова пермутація (перестановка лексеми голод у кінець сло-
восполучення); 2. функціональна заміна (розширення перекладу за рахунок 
уточнення signs of); 3. декомпресія (дієслово to seam, яке додає перекладу 
англійського звучання).

5) Перелесник – Will-o’-the-Wisp, a fire sprite (ignis fatuus)
Перелесник в українській міфології – це різновид злого духа, що падаю-

чою зіркою відвідує людей, прибираючи вигляду близьких, рідних, коханих. 
Перелесника (летавицю) можна було “дістати” з великої туги та жалю за 
покійною коханою людиною. У ряді районів сюжети про перелесника змішу-
валися із сюжетами про змія та про упиря. Згідно з цими повір’ями, пере-
лесник висушував людину, з якою мав стосунки, висмоктуючи з неї кров. Він 
міг завдати й іншої шкоди (спалити хату, задушити людину тощо). 

Цікаво, що українську міфологічну реалію Перелесник, відомий в народі 
як вогненний змій, Персіваль Канді переклав як Will-o’-the-Wisp, використо-
вуючи наближений переклад. Перелесник відомий в народі під назвою вог-
ненний змій, в той час як Will-o’-the-Wisp відповідає в українській міфології 
мандрівним вогникам. Та ніякої помилки перекладача тут немає, адже у 
вогненному змієві уособлюються народом і блукаючі вогні, і повітряні ме-
теори, і падаючі зірки. Тож, вжитий автором аналог української реалії, ціл-
ком відповідає задуму першотвору. Ось як описує Перелесника сама Леся 
Українка: 

“В сю мить з неба вогненним змієм-метеором злітає Перелесник і обі-
ймає вербу” (7, 175).

“At that instant, like the flying tail of a meteor, Will-o’-the Wisp swoops down 
from the air above and embraces the tree” (10, 254).

Через відсутність в англійській мові відповідного еквівалента української 
реалії вогненний змій, перекладач використав метод вільного перекладу. 
Він вживає словосполучення flying tail of a meteor, яке не несе в собі такого 
міфологічного навантаження як в першотворі. Також спостерігаємо генера-
лізацію при перекладі словосполучення обіймає вербу, адже перекладач 
замінює лексему верба на tree. А саму міфологічну реалію Перелесник до-
речніше було б перекласти, застосувавши комбінований метод, – трансліте-
рацію і описовий переклад: Perelesnyk, an evil fire spirit (that like a falling star 
comes to people turning into their relatives or loved ones).

Отже, фольклорно-міфологічні образи, які використовує Леся Українка, 
є своєрідними архетипами народного міфологічного мислення українців. 
Очевидно, що фольклорно-міфологічне мислення українського та англій-
ського народів відрізняється одне від одного. А це свідчить про історико-
генетичну відмінність у їхній міфологічній системі, що пояснює відсутність 
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аналогів міфологічних реалій в англійській мові та вимагає трансформацій 
у ході перекладу. Тож для адекватного відтворення міфологічних реалій пе-
рекладач повинен користуватися не лише своїми мовними знаннями, а й 
екстралінгвістичними (фонові знання). Саме ці знання допомагають пере-
кладачеві здійснити адекватний переклад без будь-яких деформацій змісту 
культурологічних реалій.
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УДК 81-139                                                                   
Ящик Н.Р.

СУЧАСНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ 
ЕТНОСИМВОЛІВ

(на матеріалі німецької мови)

Стаття присвячена дослідженню різних аспектів вивчення німецьких етносимволів: 
семіотичного, літературознавчого, когнітивного та лінгвокультурного. Розглянуто 
спільні властивості та основні відмінності етносимволу, мовного знаку, метафори, 
метонімії, алегорії та концепту; обґрунтовано ефективність використання лінгво-
культурного підходу до вивчення зазначеного міждисциплінарного поняття.
Ключові слова: етносимвол, концепт, метафора, метонімія, алегорія, лінгвокульту-
рологія.

Ящик Н.Р. Современные лингвистические подходы к изучению етносимволов 
(на материале немецкого языка). Статья посвящена исследованию различных 
аспектов изучения немецких етносимволов: семиотического, литературоведческо-
го, когнитивного и лингвокультурного. Рассмотрены общие свойства и основные 
отличия етносимвола, языкового знака, метафоры, метонимии, аллегории и концеп-
та; обосновано эффективность использования лингвокультурного подхода к изуче-
нию данного междисциплинарного понятия.
Ключевые слова: етносимвол, концепт, метафора, метонимия, аллегория, лингво-
культурология.

Yashchyk N.R. Modern linguistic approaches to the study of ethnic symbols (based on 
the German language). The article outlines the different aspects of study of German ethnic 
symbols: semiotic, literary, cognitive and lingvocultural. In the article have been viewed the 
common features and basic differences between the ethnic symbols, linguistic sign, meta-
phor, metonymy, allegory and concept and proved the effectiveness of using lingvocultural 
approach to the study of these interdisciplinary units. Each ethno-cultural community has its 
own symbols, which should be called ethnic symbols. Ethnic symbols are the structural and 
semantic units of language, that reflect in their semantics socio-cultural characteristics, stages 
of development, worldview of particular ethnic community and represent the state and trends 
of the language development. The semantics of symbol-words is characterized for implicit: 
the existence of a symbolic background, that indicates the value of the designated ethno-
cultural concepts, and symbolic competence of speakers, which determines the frequency 
of use, interpretation of words of certain lingvo-society. Lingvocultural consideration of ethnic 
symbols makes it possible to understand the relationship of words and other linguistic units, to 
formulate a model of ethno-cultural consciousness of the folk and the role of language in the 
formation of the ethnic mentality, national picture of the world. 
Key words: ethnic symbol, concept, metaphor, metonymy, allegory, lingvoculturology.

Кожна етнокультурна спільнота має свої символи, які доцільно називати 
етносимволами. Етносимвол розглядаємо як структурно-семантичну оди-
ницю мови, що фіксує у своїй семантиці соціокультурні особливості, етапи 
розвитку, світосприйняття певної етнічної спільноти, стан та тенденції роз-
витку мови. У сучасному мовознавстві є декілька підходів до вивчення ет-
носимволів: семіотичний (Ю. М. Лотман, Ч. С. Пірс, Ц. Тодоров, Р. Якобсон), 
літературознавчий (С. С. Авєрінцева, А. Бєлий, О. Ф. Лосєв), когнітивний 
(О. О. Селіванова, О. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, О. В. Шелестюк) та лінг-
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вокультурний (В. А. Маслова, В. М. Телія, Н. Д. Арутюнова, В. І. Карасік, 
А. Вежбицька, О. П. Левченко).

Незважаючи на велику кількість праць зазначеної тематики у сучасних 
лінгвістичних студіях відсутнє однозначне трактування зазначеного поняття 
(на це вказують Ю. С. Степанов, В. О. Сиротіна, Є. В. Шелестюк), як і не-
має одного загальноприйнятого методу дослідження цього мовного явища. 
Вивчення зазначеного аспекту наблизить нас до розуміння особливостей 
символів у мові та дасть можливість встановити спектр ефективних під-
ходів до їх вивчення.  У цьому полягає новизна та актуальність нашого 
дослідження. Об’єктом вивчення нашої роботи стали німецькі етносимво-
ли, а предметом – семіотичний, літературознавчий, когнітивних та лінгво-
культурний підходи вивчення етносимволів. Мета дослідження полягає у 
загальному розгляді існуючих лінгвістичних підходів до вивчення символів; 
аналізі ізо- та аломорфних рис етносимволу та інших понять (мовного зна-
ку, метафори, метонімії, алегорії, концепту) та встановленні ефективного 
методу дослідження цього міждисциплінарного явища.

Семіотика розглядає етносимвол як різновид знаку, проміжний еле-
мент вербальних та невербальних текстів культури. Одним із перших 
взаємозв’язок символу та мовного знака ґрунтовно досліджував Ф. де Со-
ссюр. Він вважав, що символ має білатеральну знакову структуру та є уяв-
ленням про певні предмети, явища дійсності, яке викликає в нашій свідо-
мості його звукова форма. Це уявлення має ментальний характер і базуєть-
ся на асоціативних взаємозв’язках, які і утворюють значення слова.

Відмінність між мовним знаком і символом науковець вбачав у різниці 
між планом вираження та планом змісту. Ф. де Соссюр зазначав, що кожне 
слово є мовним знаком, кожний знак має формальну та змістову сторону. 
Дві сторони знака взаємопов’язані і не можуть існувати одна без одної [12, 
157]. Наприклад, слово «Brot» має формальну сторону, яка відображається 
в його фонетичній складовій: сполучення звуків b-r-o-t, і змістову сторону, 
що вказує на певний об’єкт дійсності (продукт харчування). Змістова сто-
рона символу сама стає знаком, який вказує на зовсім інший абстрактний 
зміст: слово «Brot» стає символом і означає «Gehalt» і «Lebensunterhalt»: 
in hartes/schweres Brot, überall sein Brot finden, er hat sich ehrlich sein Brot 
erworben.

Датський лінгвіст Л. Єльмслев вважав, що тільки мовні знаки можна роз-
ділити на елементарні одиниці (фонетичні, семантичні, синтагматичні), що 
утворюють комплексні знакові структури. Слова-символи навпаки є еле-
ментарними, неподільними одиницями, в яких план вираження відповідає 
певному плану змісту [15, 113-114]. 

Основною ознакою, яка об’єднує мовний знак і етносимвол, є їхня функ-
ція позначати предмети та явища дійсності. Однак саме від типу зв’язку між 
денотатом і сигніфікатом полягає відмінність між цими поняттями, оскільки 
символ у своїй семантиці несе більше смислове навантаження, ніж знак. 
Мовні знаки є відносно сталими частинами семіотичного процесу, даними, 
істинність яких не потребує перевірки. Етносимволи, навпаки, можна по-
рівняти з театралізованими зображеннями, зміст яких кожен розуміє по-
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своєму. Андрій Бєлий порівнює розуміння символу з виноградом, щоб оціни-
ти його смак, потрібно зробити вино [2, 113]. Е. Кассірер зазначав, що знаки 
позначають щось та є елементами фізичного світу, тоді як символи визнача-
ють щось і належать до образної дійсності [14, 381]. Тому значення символу 
не можна зрозуміти раціональним шляхом, наочно-чуттєвим пізнанням світу, 
а лише сприйняти і відчути за допомогою інтуїції, досвіду, розуміння націо-
нального світогляду кожного народу. Крім того, знак і етносимвол виконують 
різні функції: знак вказує, повідомляє про щось, що неодмінно пов’язано з 
певними часовими та просторовими характеристиками, а символ відображає 
та позначає предмети та явища дійсності, які ми часто не можемо безпо-
середньо сприйняти, а тільки зрозуміти за допомогою асоціативного та аб-
страктного мислення. І хоч етносимвол має спільні властивості зі знаком, не 
кожний мовний знак є етносимволом. До знакової природи етносимволу до-
дається етнокультурний компонент, який не є предметом вивчення семіотики.

Літературознавчий підхід передбачає дослідження символу як ху-
дожнього засобу для вираження емоцій та цінностей. Сферою використан-
ня художніх символів є поезія та проза, вони можуть відображати особистий 
досвід письменника, виникати спонтанно та мати символічне значення тіль-
ки для певної групи людей. Тому не кожний художній символ є етносимво-
лом, а також не кожний етносимвол можна зустріти в художній літературі. 
Слова-символи часто ототожнюють з різними видами художніх засобів, зо-
крема з метафорою, алегорією та метонімією. 

Метафорі притаманний оказіональних характер утворення, автор ви-
користовує її для оцінки зовнішніх властивостей предмету, рис характеру 
людини. Етносимвол має усталене значення, яке формується внаслідок 
частого вживання, він позначає певне поняття, не оцінюючи, а констатуючи 
його. Розглянемо слово das Schwein, у семантичній структурі якого поєдна-
лися метафора та символ:

1) wegen seines Fleisches als Haustier gehaltener Paarhufer;
2) unsauberer oder unanständiger, moralisch minderwertiger Mensch; 
3) Symbol der Schmutzigkeit, Unsauberkeit, Unanständigkeit;
4) Symbol des Glückes

З поданого прикладу зрозуміло, що в другому значенні актуалізується 
метафорична транспозиція, слово може вживатися для характеристики не-
охайної та непорядної людину: einen Dreck hat das Schwein hinterlassen!, du 
benimmst dich wie ein Schwein. У третьому значенні das Schwein символізує 
саме поняття «неохайність», «недбалість» та «непорядність» без вказівки 
на особу: Riesenschwein, Schweinhund, schweinisch, Schweinekram. Свиня 
для німців є також символом родючості та щастя: Schwein muss man haben, 
ein Schwein hat der Kerl! Останнє значення пов’язано з давньою німецькою 
традицією, віддавати свиню тій людині, яка програвала змагання. Таким 
чином, особа отримувала «приз», нічого для цього не зробивши. Тому ми 
погоджуємося з думкою Н.Д. Арутюнової, яка зазначала, що в основі ме-
тафори та символу лежить образ, однак, перехід від образу до метафори 
відбувається на семантичному рівні, а перехід до символу пов’язаний з екс-
тралінгвістичними факторами [1, 25].
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Не можна також ототожнювати метонімію та етносимвол. Метонімічна 
транспозиція відбувається внаслідок перенесення одного предмета або 
групи об’єктів на інший предмет або групу на основі суміжності. Метонімія 
використовується автором для підсилення зорового сприйняття твору, як 
засіб непрямої характеристики явища: ein voller Bauch studiert nicht gern у 
значенні ein satter Mensch ist träge und denkfaul.  Символ також може утво-
рюватися на основі метонімічної транспозиції смислів: der Augapfel – S. des 
Wertes, des Kostbaren (etw. wie seinen Augapfel hüten), die Galle – S. für Ärger 
und schlechte Laune, der Bitterkeit Galligkeit (Gallenpatron, Honig und Galle; 
Honig im Munde, im Herzen, gallig), однак символ відрізняється від метонімії 
притаманними йому властивостями та ширшим функціональним призна-
ченням. 

На відміну від етносимволу, ключовим моментом алегоризації є абстрак-
тне поняття, для вираження якого використовуються конкретні мовні засоби 
[9, 205-206], Тому цей процес є «штучним» або довільним, коли план вира-
ження та план змісту між собою не пов’язані. 

Алегорія використовується авторами літературних творів для кращого 
розкриття певного образу та поняття, тому для декодування алегорії вико-
ристовується логічне мислення, її значення має бути чітким та зрозумілим.  
У якості етносимволу може виступати будь-яка річ чи явище навколишньої 
дійсності, зовнішні та фізичні властивості, етнокультурне призначення яких, 
стають основою символізації. Етносимвол є багатозначним поняттям, його 
значення  не можна декодувати  простим зусиллям розуму, в нього потрібно  
«вжитися» [15, 25]. На думку А.В. Ледньова, для символу характерною є 
“повноцінна значущість предметного плану, його матеріальна фактура, чого 
немає і не може бути в алегорії” [7, 30]. У німецькій мові «die Schlange», як 
алегорія, позначає підступну людину: eine Schlange an seinem Busen näh-
ren, дуже часто змія уособлює хитру жінку: sie ist eine listige Schlange, so 
eine gemeine, heimtückische, hinterlistige Schlange!. Символ «die Schlange» 
може мати декілька значень: 
•	 Länge – schlangenförmig, eine lange Schlange von Fahrzeugen; 
•	 Schnelligkeit, Wendigkeit –  sich wie eine Schlange wenden; 
•	 Böse – Schlangengift ist böse genug, eine falsche Zunge hat mehr betrug; 
•	 ewiger Kreislauf – da beist sich die Schlange in den Schwanz.

Образ змії, яка обвила чашу став символом медицини Der Äskulapstab 
mit der Schlange gilt als Symbol ärztlicher Kunst. У цьому прикладі символ 
часто поєднується з персоніфікаціє, порівняймо також образ богині Феміди, 
жінки із зав’язаними очима, терезами в руці, яка стала загальноприйнятим 
символом правосуддя. Однак, не слід категорично протиставляти алегорію 
та символ один одному. Якщо розглядати зазначені поняття у певному кон-
тексті, зокрема у байках, казках про тварин, загадках та притчах, то розріз-
нити ці поняття буде складно, оскільки в основі кожного лежить образ.

Враховуюючи спільні та відмінні риси між етносимволом та іншими ху-
дожніми засобами, ми вважаємо, що символ не є тропом, оскільки діапазон 
його значень значно ширший, він формується не на семантичному рівці, 
а пов’язаний з соціокультурними особливостями певної мовної спільноти. 
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Тому використання виключно латературознавчого підходу до дослідження 
символів не дасть можливості повною мірою встановити етнокультурну спе-
цифіку етносимволів. 

Когнітивний підхід. Когнітивна лінгвістика вивчає не лінгвістичні осо-
бливості лексем, а відображення в них специфіки сприйняття та концептуа-
лізації мовцем навколишньої дійсності, механізми опрацювання та переда-
чі індивідуального та етнокультурного досвіду засобами мови. Етносимвол 
розглядають, як один із багатьох механізмів вербалізації смислів, тому його 
вивчення відбувається принагідно. 

Основне завдання когнітивної лінгвістики полягає у вивченні природи 
концепту. Концепт – це «оперативна змістова одиниця пам’яті, ментально-
го лексикону, концептуальної системи й мови мозку, всієї картини світу, ві-
дображеної в психіці людини» [6, 7]. Незважаючи на те, що  етносимвол і 
концепт є відображеннями універсальних знань про світосприйняття певної 
мовної спільноти та відповідно виступають способами концептуалізації та 
категоризації позамовної дійсності, ці поняття не є тотожними. Ми підтри-
муємо положення В. І. Карасіка [4, 166], І. М. Серебрянської [11, 88-92] та 
О. В. Єлісєєвої [3, 100-105] про те, що концепт є ширшим поняттям, ніж сим-
вол, оскільки символічний компонент може входити до складу концептів. 
В. В. Колесов називає символічний компонент межею концепту, обов’язково 
присутньою в його структурі як елемент, внесений культурою, що реалізу-
ється в певних моментах спілкування [5, 36]. 

Зазначимо, що під час проведення асоціативного експерименту з німець-
кими респондентами, який мав на меті встановити основні етносимволи ні-
мецької культури, опитані віднесли до символів Німеччини слова: Freiheit, 
Qualität, Ordnung, Pünktlichkeit, які, на їхню думку, мають символічне значен-
ня. Однак ці поняття водночас можна кваліфікувати концептами, оскільки 
вони мають широкий етнокультурний контекст і формують концептосферу 
німецького народу. Такі валоративно значущі ментальні утворення, в яких 
відбувається об’єднання концепту та символу, М. Шварц та А. М. Приходько 
називають символічними концептами або концептосимволами [18; 14, 88 ].

Проміжне положення етносимволу між мовним знаком, тропами та кон-
цептом вказує на його лінгвокультурну специфіку.

Лінгвокультурологія визначає етносимвол базовою одиницею культу-
ри; репрезентантом ментальної інформації, відображенням особливостей 
національної мовної свідомості, тому він є одним із способів концептуалі-
зації та структурування дійсності. Етносимволи є своєрідними ретлянслято-
рами історично значимих смислів, архетипних образів, вони передають зна-
чення слова з урахуванням його використання в національних культурних 
контекстах і таким чином слугують формуванню національної свідомості 
народу загалом, та кожного індивіда зокрема. Лінгвокультурологія дослі-
джує місце символу в системі цінностей, історії, традиціях певної мовної 
спільноти. До методів лінгвокультурології традиційно відносять всю сукуп-
ність аналітичних прийомів, операцій та процедур, які використовуються 
для аналізу взаємозв’язку мови та культури [8, 34]. Лінгвокультурний підхід 
до вивчення етносимволів використовується для вирішення таких завдань:
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1. Дослідити вплив культури на формування символічного значення 
слова. Наприклад, die Taube є загальноприйнятим символом миру, але у 
німецькій мові до нього додається значення надмірної поступливості та 
поміркованості, тому die Taube позначає  jemand, der für eine gemäßigte, 
nicht militante, nicht radikale Politik eintritt, der immer kompromissbereit ist. Для 
українців голуб – символ подружньої вірності, кохання: любитися як голу-
би. Декодування зашифрованого в символі повідомлення здійснюється за 
допомогою фантазії, асоціативних взаємозв’язків. Домінантну роль у цьому 
процесі відіграє етнокультурний досвід мовця. О. О. Селіванова у цьому 
аспекті говорить про існування імпліцитної інформації, спільної для співроз-
мовників інформація, що додається до змісту вербального повідомлення й 
дає змогу оптимізувати його сприйняття та розуміння [10, 34]. Тому, процес 
формування семантики етносимволів безпосередньо пов’язаний з особли-
востями соціокультурного життя певної мовної спільноти. 

2. Встановити, до якої частини значення мовного знака прикріплюються 
«культурні символічні смисли». Традиційно в семантичні структурі мовної 
одиниці виокремлюють денотат, сигніфікат та конотат. Аналізуючи сигніфі-
кативну складову етносимволу die Autobahn, можна визначити його основне 
значення (ядерну ознаку) – Schnellstraße, die kreuzungsfrei und zwei- oder 
mehrspurig nur für bestimmte Kraftfahrzeuge zugelassen ist: де гіперсема – 
«Schnellstraße», а гіпосема – всі інші характеристики. Денотат та ядро сигні-
фікату відображають характерні ознаки понять, на основі яких можуть утво-
рюватися нові значення слова, в тому числі символічні семи. Слово die Au-
tobahn імплікує з великою ймовірністю наступні семантичні ознаки: achtspu-
rig, befahren, deutsch, geplant, gesperrt, mautpflichtig, nah, neu, österreichisch, 
parallel, rollend mehrspurig та ін. Відповідно на рівні сильного імплікаціоналу 
сформувалися наступні символічні значення: 
•	 Verkehr:  Autos, Verkehrsanbindung, LKW’s, Transport, Fahrzeuge, Laster, 

Pkw; 
•	 Breite: acht-, zwei- sechs-, vier-, mehrspurig, breit; 
•	 Verbindung: Anschlußstelle, nah, weit; 
•	 Geschwindigkeit: schnell, kein Tempolimit, Tempo, Schnelligkeit, 

Höchstgeschwindigkeit; 
•	 Verkehrsblockierung: Stau, überfüllt, gesperrt, verstopft, blockiert.

Слабкий імплікаціонал містить ознаки предмета, які лежать на перифе-
рії семантичної структури поняття. Ці значення були важливими в певний 
період розвитку суспільства, входили до складу змістового ядра, але з ча-
сом втратили свою домінантність. Будівництво автобану стало важливою 
частиною німецької історії та економічного розвитку, тому його називали 
“größte Arbeitsbeschaffungsmaßnahme nach der Wirtschaftskrise” та “geni-
ale Verkehrsplanung“. Відповідно на рівні слабкого імплікаціоналу сформу-
валося додаткове значення: Entwicklung: Innovation, keine Schlaglöcher 
Infrastruktur, Wachstum, Macht, ausgebaut, dichtes Netz. Baustelle. 

Однак, процес будівництва тісно пов’язаний з націонал-соціалістами,  
автобани часто називали Straßen des Führers  та Kriegsvorbereitungsmaß-
nahme, тому слово отримало негативну семантику Krieg, Hitler.
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Доповнюючи значення слова die Autobahn емотивними семами, варто 
зазначити, що конотація цього слова пов’язана також з таки поняттями як 
Stolz, Sauberkeit, Schönheit та Freiheit: Autobahnen  auch der Welt schön-
ste Straßen sein, der edelste Schmuck der edlen deutschen Landschaften… 
Nicht Straßen sollen entstehen, sondern Kunstwerke (Ameli Winther). А також 
з нещасними випадками та смертями, які часто трапляються на автобані: 
Unfälle – Raser Menschenleben, Massenkarambolage. 

Визначення механізмів утворення символічного значення слова дає 
можливість зрозуміти специфіку світосприйняття мовної спільноти та осо-
бливості формування, розвитку культури.

3. Визначити, чи усвідомлюють носії мови символічні значення слова, 
тобто чи існує насправді культурно-мовна, власне символічна, компетенція: 
природнє володіння мовною особистістю установками культури, процеса-
ми формування та сприйняття мовлення [8, 31] Зазначене завдання можна 
реалізувати за допомогою використання асоціативного експерименту. В 
лінгвістиці цей метод використовують для дослідження асоціативної струк-
тури свідомості індивіда та етносвідомості шляхом виявлення мовних ре-
акцій на слова- чи словосполучення-стимули: «рефлекторних тимчасових 
зв’язків відчуттів, образів, понять та їхніх позначень у ментальному лек-
сиконі носіїв мови»  [10, 34]. Зокрема, в опитаних німців червоний колір, 
крім позначення прапора Flagge (2) асоціюється з: Blut (2), Liebe, Rosen, 
Freude, Kommunismus, Feuerwehr, Teufel, Ferrari, Mütze, Stier; чорний – з 
журбою та смертю: Trauer (2), Tod; вугіллям і Рурською областю: Kohle, 
Feuer, Ruhrpott; ніччю і темрявою: dunkel, Nacht, Farbe; з кавою – Kaffeе та 
настроєм – Stimmung.

На нашу думку, результати, отримані внаслідок проведення такого екс-
перименту, дають можливість не тільки встановити особливості вербальної 
пам’яті, ментального лексикону, культурних стереотипів, а й відобразити 
специфіку світобачення відповідного етносоціуму. 

4) Встановлення особливостей системи символів німецької мови (сукуп-
ність основних символів культури), що передбачає проведення компонент-
ного аналізу словникових дефініцій; когнітивно-семантичного аналізу, який 
полягає у вивченні семантичної структури етносимволів; лексико-семантич-
ного аналізу етносимволів для встановлення їх тематичних груп; морфо-
логічного аналізу з метою визначення частин мови та видів словотвору, які 
актуалізуються в утворенні етносимволів.

Отже, специфіку функціонування етносимволів в конкретному етносо-
ціуму важко встановити лише за допомогою лінгвістичних та літературоз-
навчих методів. Семантика слів-символів характеризується імпліцитністю: 
існуванням символічного фону, який вказує на етнокультурне значення по-
значуваного поняття, та символічної компетенції мовців, від якої залежить 
частота використання, інтерпретації слів-символів певного лінгвосоціуму. 
Розгляд асоціативної реакції носіїв мови дає можливість зрозуміти зв’язок 
слова з іншими мовними одиницями та контекстами, сформулювати модель 
етнокультурної свідомості народу та визначити роль мови в процесі форму-
вання етнічного менталітету, національної картини світу. Тому, лінгвокуль-
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турний підхід, вважаємо, одним із ефективних методів вивчення етносимво-
лів, як засобів маніфестації культури, репрезентаторів національних знань і 
морально-етичних цінностей німецького суспільства
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УДК  81:1                                                                 
Dombrovan T.I.

LINGUISTIC SYNERGETICS:  
ORIGIN, KEY CONCEPTS AND APPLICATION

The article advances linguistic synergetics as a new interdisciplinary research approach to 
language studies. It starts with a brief outline of origin and development of synergetics that 
was to become the methodological basis of linguistic synergetics. Then the article covers ap-
plication of synergetic principles to linguistic research with special emphasis laid on the two 
principal branches – synergetics of language and synergetics of speech. Finally, key concepts 
of synergetics useful for linguistic analysis are listed and regarded in detail. Synergetics is 
seen as a unified approach to various complex systems study that originated within sciences. 
It promotes integrity of methods elaborated in various disciplines and variety of models to 
represent complexity of organic and inorganic systems. Successful application of concepts 
and methods of the synergetic approach to the description of biological, physical, historic, so-
cial, and even economic phenomena has revealed similarity, if not universality of principles of 
evolution of complex systems. As a result, synergetics has made it possible to launch a wide 
variety of interdisciplinary interrelationships. Investigation of language within the synergetic 
paradigm is determined by features of language as an open self-organised synergetic system. 
Multidimensional ontology of language has made it possible to employ synergetic methodol-
ogy in the various studies of language. At the present stage, linguistic synergetics includes 
the following two principal branches – synergetics of language and synergetics of speech. 
The main task of linguistic synergetics is to reveal, describe and explain the mechanism of the 
inner dynamic structure of a language using research principles of synergetics as a paradigm 
of complexity. Key concepts of linguistic synergetics include ‘a closed / open system’, ‘linearity 
/ non-linearity’, ‘self-organisation’, ‘dissipation’, ‘order (control) parameters’, ‘fluctuations’ and 
‘bifurcations’, ‘stability (equilibrium) / instability’, ‘an attractor’, ‘a fractal’.
Key words: synergetics, linguistic synergetics, complex systems, dissipation, non-linearity, 
fractality, self-organisation, order parameters.

Домброван Т.І. Лінгвістична синергетика: витоки, ключові поняття та апліка-
тивність. У статті лінгвосинергетика позиціонується як новий міждисциплінарний 
напрям лінгвістичного пошуку.  Надано короткий історичний огляд виникнення та 
становлення синергетики як концептуально-методологічної бази лінгвосинергети-
ки. Окреслено  основні напрями сучасних досліджень у межах лінгвосинергетичної па-
радигми. Розглянуто ключові концепти лінгвосинергетики.
Ключові слова: синергетика, лінгвосинергетика, складні системи, дисипативність, 
нелінійність, фрактальність, самоорганізація, параметр порядку.

Домброван Т.И. Лингвистическая синергетика: истоки, ключевые понятия 
и аппликативность. В статье лингвосинергетика позиционируется как новое 
междисциплинарное направление лингвистических изысканий. Проводится краткий 
исторический обзор возникновения и становления синергетики как концептуально-
методологической базы лингвосинергетики.  Очерчиваются основные направления 
современных исследований в рамках лингвосинергетической парадигмы. Рассматри-
ваются ключевые концепты лингвосинергетики.
Ключевые слова: синергетика, лингвосинергетика, сложные системы, диссипатив-
ность, нелинейность, фрактальность, самоорганизация, параметр порядка.

A bit of history.  The early years of the 20th century witnessed a revival of the 
concept ‘system’ known since ancient times. It was a great number of scientific 
discoveries, the rise of new scientific disciplines (such as genetics in biology, 
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thermodynamics and quantum mechanics in physics and others),  as well as 
rapid development of new technologies, that brought about significant changes 
into our understanding of the system and its ubiquity. 

The outer world began to be seen as a dynamic conglomeration of systems – 
biological, chemical, physical, social, etc. Researchers were eager to construct 
a comprehensive scientific view of the world based on laws common for both 
organic and inorganic nature, or put differently, to create a new complex sys-
tems paradigm. New scientific theories were suggested (such as General Sys-
tems Theory, Quantum Theory, Irreversible Thermodynamics Theory, Instability 
Theory, Dynamic Chaos Theory, Catastrophe Theory, Phase-Transition Theory, 
the theory of bifurcations, the theory of Autowave Processes, the theory of oscil-
lation, to mention but a few) within which new concepts and methods of investi-
gation were developed, which later on provided a foundation for synergetics as 
a unified approach to various complex systems study.

Cybernetics is also considered a precursor of synergetics. In the words of 
Norbert Wiener (1894-1964), the founder of this interdisciplinary science, cyber-
netics is a theory of ‘control and communication in the animal and the machine’. 
The word is of Greek origin meaning ‘governance, government’. Cybernetics fo-
cused on negative-feedback-based complex systems of causal-chain circularity, 
i.e. automatic systems capable of restoring their stability within a desired range 
regardless any disturbances. It is within cybernetics that the notion of ‘homeo-
stasis’, meaning invariability and balance of states, came to be applied not only 
to living beings, but also to technological systems. This notion is seen as one 
of the most important aspect of a system, necessary for maintaining its stability 
and functioning.

 Unlike cybernetics studying relatively balanced, stable, homeostatic sys-
tems, synergetics focuses its attention on hysteretic, i.e. evolving, positive-
feedback-based complex systems. The notion ‘hysteresis’ (from Greek “lagging 
behind’) means a delay in the production of an effect by a cause [11, 478].  In 
other words, it’s a history dependence of a system. To predict such a system’s 
behaviour, it is necessary to know the ‘history’ of all external influences upon the 
given system.

The term ‘synergetics’ (from Greek ‘coherent action’) was coined by the Ger-
man physicist Hermann Haken in the mid-1970s to name a science of complex-
ity, dealing with principles of emergence, self-organisation and self-regulation 
of complex systems of various ontology – human-made (artificial) or  natural 
(self-organized). 

But what is understood by ‘complex systems’?  
A naïve assumption is based on a description of a complex system as having 

numerous components connected to one another. However, this interpretation is 
insufficient for research purposes: “A modern definition is based on the concept 
of algebraic complexity” [9, 4], i.e. includes a sequence of data describing both 
the interconnected network and cooperativity of the system’s elements and their 
complex behaviour.   

Robert C. Bishop considers it more informative to characterize complex 
systems phenomenologically and lists the following most important features in 
these characterizations: 
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• Many-body systems. Some systems exhibit complex behaviour with as few 
as three constituents, while others require large numbers of constituents.

• Broken symmetry. Various kinds of symmetries, such as homogeneous ar-
rangements in space, may exist before some parameter reaches a critical 
value, but not beyond.

• Hierarchy. There are levels or nested structures that may be distinguished, 
often requiring different descriptions at the different levels (e.g., large-scale 
motions in fluids vs. small-scale fluctuations).

• Irreversibility. Distinguishable hierarchies usually are indicators of or result 
from irreversible processes (e.g., diffusion, effusion).

• Relations. System constituents are coupled to each other via some kinds of 
relations, so are not mere aggregates like sand grain piles.

• Situatedness. The dynamics of the constituents usually depend upon the 
structures in which they are embedded as well as the environment and his-
tory of the system as a whole.

• Integrity. Systems display an organic unity of function which is absent if one 
of the constituents or internal structures is absent or if relations among the 
structures and constituents is broken.

• Integration. Various forms of structural/functional relations, such as feedback 
loops couple the components contributing crucially to maintaining system 
integrity.

• Intricate behaviour. System behaviour lies somewhere between simple order 
and total disorder such that it is difficult to describe and does not merely ex-
hibit randomly produced structures.

• Stability. The organization and relational unity of the system is preserved 
under small perturbations and adaptive under moderate changes in its en-
vironment.

• Observer relativity. The complexity of systems depends on how we observe 
and describe them. Measures of and judgments about complexity are not 
independent of the observer and her choice of measurement apparatus [6,  
111-112].
A complex system manifests its phenomenal richness; consequently, it re-

quires new ways of scientific analysis, as well as a new framework of categories. 
Synergetics promotes integrity of methods elaborated in various disciplines and 
variety of models to represent complexity of organic and inorganic systems.

Successful application of concepts and methods of the synergetic approach 
to the description of biological, physical, historic, social, and even economic 
phenomena has revealed similarity, if not universality of principles of evolution of 
complex systems. As a result, synergetics has made it possible to launch a wide 
variety of interdisciplinary interrelationships, among them mathematical physics, 
mathematical history, social government, neurosynergetics, meteorology, geo-
dynamics, prognostics, to mention but a few. The new disciplines, in their turn, 
require specialists with a profound knowledge of complex systems methodology. 
Otherwise, as Cliff Hooker points out, people whose education does not include 
relevant competency in complex systems are excluded from science, policy and 
large scale business or find themselves increasingly dependent on those who 
have it [10, 6].
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Nowadays, the necessity of integration of different sciences calls for no argu-
ment and most scholars agree that the future of science lies within interdiscipli-
nary research of complex systems. In the words of George Malinetsky, the 21st 
century is bound to become a century of re-establishment of holism and deep 
understanding of common problems [4, 42]. It is interdisciplinary orientation that 
helps scientists think globally, i.e. beyond the borders of particular disciplines.

Synergetics is regarded a new stage in the development of the theory of 
systems with a special emphasis on issues of evolution and phase shifts. Being 
interdisciplinary by its character, it integrates a variety of sciences dealing with 
open, dynamic, self-organising complex systems, developing non-linearly in dif-
ferent environments. Interdisciplinarity of synergetics is in the synthesis of meth-
ods and research techniques elaborated and implemented in natural sciences. 
It is a holistic perception of the world in which everything is interconnected and 
is in a never-stopping change.

Methodological peculiarity of synergetics consists in the study of develop-
ment processes as a multi-stage (self-)regulation of a certain structural unity. 
Synergetics has changed our world outlook by representing reality as open, 
ever-changing, non-linear, and infinite in the choice of alternatives of further de-
velopment.

Scholars agree that synergetic principles set up a heuristic scheme for com-
plex systems modelling both in sciences and in humanities to solve technologi-
cal, ecological, social, political and other problems.  It is seen as a conceptu-
al-methodological basis for interdisciplinary synthesis of knowledge, a sort of 
bridge between various spheres of scientific activity. In the words of Hermann 
Haken, “Synergetics is very much an open-ended field in which we have made 
only the very first steps. In the past one or two decades it has been shown that 
the behaviour of numerous systems is governed by the general laws of syner-
getics, and I am convinced that many more examples will be found in the future. 
On the other hand we must be aware of the possibility that still more laws and 
possibly still more general laws can be found” [9, 14].

The key concepts of synergetics are integration, synthesis, co-operation, co-
herence, non-linearity, dynamism, and evolution. They can be used to describe 
various complex systems, including language. Expansion of synergetic methods 
into new areas of research is effective for highlighting self-development of a sys-
tem – its main stages and phase-shifts, fluctuations, bifurcation zones, and other 
features. Since a human language is an open self-developing complex system, 
a synergetic approach to the study of various aspects of its structure and func-
tioning is not only possible, but seems absolutely necessary.

Linguistic synergetics. Linguistic synergetics emerged in the 1990s as an 
interdisciplinary approach to language studies through the concept network and 
methods of synergetics. The methodological and conceptual basis of linguistic 
synergetics is constituted by philosophy, linguistics, and synergetics, which re-
flects an integrative character of linguistic synergetics, uniting methodologies of 
sciences and humanities. 

Multidimensional ontology of language makes it possible to employ syner-
getic methodology in the various studies of language.
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At the present stage, linguistic synergetics includes the following two prin-
cipal branches – synergetics of language and synergetics of speech. Obvious-
ly, any scheme is sketchy as it aims at simplification and generalisation of the 
information. In other words, it is hardly possible to embrace and/or project all 
possible aspects and paths of investigation. The above mentioned spheres can 
further be detailed. No doubt, new subjects research is underway. 

Synergetics of speech (or performance) can further be subdivided into text 
synergetics, discourse synergetics, idiolect synergetics and synergetics of 
speech deviations.  

Text synergetics aims at establishing the text parameters which enable 
such a complex system as text to spontaneously form its spatial characteristics. 
Among the pioneers of this approach to text studies are Galina Moskalchuk and 
Konstantin Belousov. 

Discourse synergetics is dealt with in the works by Lidia Pikhtovnikova, Ev-
geniya Ponomarenko and very few others. One of the tasks in discourse syner-
getics is to reveal the principles of successful communication and the ways of 
verbal (communicative) influence on human behaviour. 

Idiolect synergetics comes closely to social linguistics and is directed to stud-
ies of peculiarities of language use by a person belonging to a certain social 
group. Within this approach, lie studies of individual styles of writers, poets, play-
wrights and other men-of-letters. In this sphere work Elena Fomenko and Elena 
Semenets.

Synergetics of speech deviations has much in common with psycholinguis-
tics and is to disclose the mechanisms of speech impairment.  Much has been 
done in this field by Raymond Piotrovsky.

Synergetics of language deals with principles of language change and devel-
opment.  It is closely connected with historical linguistics.  It aims at understand-
ing main stages of language evolution, including emergence of language, pe-
culiarities of its non-linear development (gradual at times and sometimes fast), 
coherent behaviour of its components and subsystems, the impact of external 
factors (including language contacts) on language structure, etc. A wide range 
of data has been presented within fascinating research into pidgins and creoles.

Investigation of language within the synergetic paradigm is imperative and 
determined by features of language as an open self-organised synergetic sys-
tem. Here, subdivision into synchronic synergetics (see works by Saniya Yeni-
keyeva) and diachronic synergetics (see my works) is highly conditional and 
merely theoretical, for a language system is permanently dynamic.

Distinguishing between synchronic and diachronic approaches means tem-
porary singling out the study of language system in its dynamic equilibrium (syn-
chrony) and that of in the phase transition state, causing qualitative changes in 
the language’s organisation and functioning (diachrony).  

Synchronic and diachronic approaches represent the two indispensible, 
complementary interrelated planes of research process. And it is hardly possible 
to show a preference for one at the expense of the other. 

No doubt, it is essential to know the contemporary condition and the ways 
of functioning of the analysed system or its subsystem(s). However, it seems 
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considerably important to penetrate into the history of the system’s  emergence 
and changes, to disclose principles of its organisation, to account for its ‘behav-
iour’ at such and such stage of development, to outline tendencies and possible 
ways of its development in future.  As I see it, diachrony represents a paradigm 
of synchronic (vertical) sections, thus resembling a kind of genealogic tree of 
the system’s states. Diachronic synergetics is sure to offer a new angle on the 
dynamic language system, while implementing new principles of the synergetic 
analysis and synthesis will make it possible to contribute to the theory of com-
plex systems evolution. 

Linguistic synergetics is a new stage in the investigation of language as an 
open self-regulating system. The system’s equilibria are fully described within 
conventional linguistics and its branches, while linguistic synergetics aims at 
the study of language at the change point, in the situations of restructuring and 
reorganisation caused by external influence.

Language is known to undergo changes constantly; however, its various lev-
els and subsystems are changing at a different rate. In spite of any changes, lan-
guage remains capable of performing its communicative functions in a society 
not only among contemporaries, but also between generations.

Consequently, the main task of linguistic synergetics is to reveal, describe 
and explain the mechanism of the inner dynamic structure of a language using 
research principles of synergetics as a paradigm of complexity. Diachronic syn-
ergetics, in particular, aims at modelling and interpretation of phase-shifts of the 
system, as well as at projecting possible variants of its change depending upon 
many-directional bifurcations and a variety of potential attractors.

Key concepts of linguistic synergetics. A new approach to the study of 
complex open dynamic systems facilitates the introduction of new terminology, 
as well as reconsideration of ‘old’ concepts and notions.

Below are given key concepts of linguistic synergetics which were introduced 
into it from synergetics. However, they do not make up a comprehensive list 
but include only the notions widely employed in linguistic synergetics, namely: 
a closed / open system, linearity / non-linearity, self-organisation, dissipation, 
order (control) parameters, fluctuations and bifurcations, stability (equilibrium) / 
instability, an attractor, a fractal.

Let us consider them in brief, in order of appearance.
A closed / open system.  A system is usually defined as a set of hierarchically 

organized components (elements, parts, subsystems, etc.), having spatial and 
temporal boundaries and existing in a certain environment.  If a system interacts 
with its environment by exchanging information, energy and matter with the lat-
ter, then such a system is called open. An open system is only able to function 
due to energy input from its environment. On the contrary, a closed (or isolated) 
system does not exchange energy or matter with its environment. Most natural 
systems are open.  So are social systems.  

A human language is an open system as well. The open character of lan-
guage manifests itself in reflecting the social, economic, political and cultural 
life of the society, as well as the scientific and technological advances of the 
time. Besides reflecting, language transmits the new notions by saving them 
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in its lexical depository. Language contacts, as a rule, result in various borrow-
ings. Nowadays, mass media and the global net have considerably accelerated 
information exchange. Under the conditions of multinational society and global 
migrations of the population language cannot but change,  but only to a certain 
degree, for any system, including language, seeks self-preservation. To retain 
its form and functioning, the system may only allow insignificant fluctuations, i.e. 
such deviations in the dynamics of its components that do not lead to disorder 
and chaos but preserve the subordination of the system’s components. 

Linearity / non-linearity. In the paradigm of stability and equilibrium linearity 
was an idealistic image of simplicity and cause-consequence determination dis-
played in the system’s proportional reaction to the external disturbance.  It deals 
with homeostasis of a system and agrees with the superposition principle. The 
word ‘linear’ comes from Latin linearis meaning resembling a line, as a straight 
line is a graphical representation of mathematical solution of the relevant dif-
ferential equations. Designed, i.e. human-made, systems, for instance telecom-
munication and signal processing, hydrodynamic models, electricity and optics 
models, are all linear and can be represented by linear equations.

However, most systems of the world are non-linear, chaotic and hardly pre-
dictable. In other words, their behaviour is not determined by certain initial condi-
tions, nor can it be defined by the familiar principle “If X.., then Y...”. The behav-
iour of such systems can be described algebraically by specific equations with a 
few or many unknowns. The graphical representation of mathematical solution 
of such differential equations is a curve.  

The synergetic paradigm focuses on non-linearity as a more important notion 
out of the two in the opposition ‘linear’/’non-linear’. Non-linearity is recognized to 
be primary as compared with linearity. It helps us see the world as much more 
complex from view of systems’ behaviour patterns. It also allows defining a hier-
archy of complexity levels, as well as envisages investigations into asymmetry, 
regularity and irregularity.

The term ‘non-linearity’ came into the conceptual network of synergetics from 
mathematics where it is defined as a particular type of equations with numer-
ous variables and unknowns, which widens the spectrum of possible solutions 
depending upon the variables and/ or coefficients. 

The synergetic paradigm outlines a philosophical aspect of non-linearity 
which is revealed in the set of alternatives of evolution routes and change rates 
depending upon the environment characteristics, as well as irreversibility of evo-
lution [1, 50]. As is seen, the notion non-linearity has widened its meaning from 
the narrow, specialized term to a philosophical concept. Nowadays, non-linearity 
is a conceptual nucleus of the synergetic paradigm which is also referred to as 
a paradigm of non-linearity [ibidem, 48]. 

Non-linearity of a language system is revealed in dependency of features 
and functions of the system on behaviour of each of its component. The notion of 
linearity is probably applicable if we want to denote order of language elements 
in a speech chain.

Self-organisation. A non-linear environment is considered a necessary con-
dition for self-organisation of a synergetic system.  Sequences of acts of self-
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organisation of a complex system constitute a ‘history of life’ of the given system, 
its evolution. 

In synergetics, self-organisation is both a process and a result of coherent 
interaction of numerous components and parts of a system aimed at regulating 
the inner structure of this system. Self-organisation is characterized by spatial, 
temporal, spatial-temporal and/or functional shifts and rearrangement of the giv-
en system. Correspondingly, systems which can acquire macroscopic spatial, 
temporal, or spatio-temporal structures by means of internal processes without 
specific interference from the outside, are called self-organising systems [9, 69]. 
Self-organising systems are found both in organic and inorganic matter. 

The phenomenon of self-organisation of complex systems has been suc-
cessfully studied in physics, chemistry and biology.  While researching complex 
self-organising systems, a Belgian physical chemist  Ilya Prigogine defined dis-
sipative structures and formulated Dissipative Structure Theory,  and a German 
physicist Hermann Haken introduced the notions ‘order parameters’ and ‘slaving 
principle’.

Language is also a self-organized system that changes and develops in 
compliance with the universal principles of the complex system’s behaviour re-
vealed within the theory of synergetics. Like any synergetic system, language is 
a  multi-component system characterized by complex behaviour of its parts and 
sub-systems.

The term ‘dissipation’ is used to designate irreversible processes of internal 
energy degradation and /or transformation in thermodynamic open systems. A 
dissipative system exchanges energy and matter with its environment.  Exam-
ples of dissipative systems are diffusion, friction, emanation, cyclones, hurri-
canes, turbulent flows, lasers, and so on. Ilya Prigogine also coined the term 
‘dissipative structure’ to denote a dissipative system having dynamic regimes 
and characterised by anisotropy. Language is a dissipative system as well, which 
is clearly seen in the dynamic character of its vocabulary – new words constantly 
come into the word-stock, and at the same time other words and expressions 
become obsolete and come out of use.

Scientists working in the synergetic paradigm distinguish between micro-
scopic and macroscopic levels of description of a system. The microscopic level 
includes investigating into elementary components and their behaviour within 
the given system, while the macroscopic level is a description of the whole sys-
tem’s dynamics as a result of its external interactions with the outer world. Need-
less to say, macroscopic changes of a complex system, whereby new structures 
or new functions occur, are the focus of special attention: “This restriction to 
qualitative, macroscopic changes is the price to be paid in order to find general 
principles” [9, 13]. 

H. Haken suggests describing the macroscopic pattern of a system with the 
help of certain macroscopic variables called the order parameters. The latter 
govern the behaviour of the microscopic elements and parts by the ‘slaving prin-
ciple’: “In this way the occurrence of order parameters and their ability to enslave 
allows the system to find its own structure” [ibidem]. 

Order parameters are not abstract mathematical notions; they are physical 
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characteristics of a certain complex system. Changes within the parameter pat-
tern may signal a structural change of the complex system, and vice versa.  Or-
der parameters are considered the key to explanation of the system’s behaviour, 
for they allow  reducing complexity of the system under study, which makes it 
easier to understand the ways of a complex system.  In a language, order pa-
rameters are grammatical categories of morphology and syntax. The history of 
the English language shows that language development is based on changes 
within parameter pattern of the linguistic mega-system.

Fluctuations and Bifurcations. A fluctuation is understood as a temporary 
stochastic change of a characteristic of a system or continual switching from one 
point to another, which may cause a certain variety in the system’s dynamics, 
including even the loss of stability.

Fluctuations can bring the system to a critical point called ‘bifurcation’, i.e. a 
peculiar branching or junction of the system’s possible regimes of existence. The 
term ‘bifurcation’ was introduced by the French mathematician and philosopher 
of science Henri Poincare in 1885. 

Bifurcations are of two main groups – local and global, leading the system 
to local or global changes, correspondingly. “There are many dynamically dif-
ferent ways in which this can occur, broadly classified as either local — where 
the form changes continuously as some dynamical parameter or parameters 
continuously vary — or global changes that involve more complex shifts. Among 
the latter are phase transitions (e.g. gas to liquid, liquid to solid, or reverse), in-
cluding critical point transitions (e.g. simultaneous transitions among gas, liquid 
and solid states), where changes can be discontinuous and incomputable, es-
sentially because fluctuations on every scale up to that of the whole system are 
simultaneously possible” [10, 26-7].

Bifurcations are called ‘soft’ if they lead the system to a new state smoothly 
and steadily; and ‘catastrophic’ if the transition occurs suddenly. In any way, bi-
furcations characterize the instability of the system’s state.

Stability / Instability. Instability is a peculiar state of an evolving complex  
system in which it reveals sensitivity to external disturbances. On the contrary, 
stability is a state of equilibrium of a system. 

Scientists distinguish between static and dynamic equilibria: “Static equilibria 
require no energy input or output to persist, e.g. a crystal at rest. Dynamical equi-
libria typically require an irreversible ordered energy (negentropy) flow to sustain 
them, e.g. water flow to sustain the wave structure of river rapids, together with 
appropriate waste (degraded or entropic) outputs, e.g. turbulent water. For living 
systems there is water, food and hydrogen or oxygen input flow to sustain them 
and heat and chemicals as waste outputs” [10, 23].

If a system is instable, then slightest fluctuations may lead through irrevers-
ible bifurcations to drastic changes in the structural organisation of the system 
and, thus, to an increasing complexity of the system’s dynamics on the whole [3, 
131]. However, the same fluctuation may be ignored by the system if the latter 
is at equilibrium.  

Attractor. An attractor is another concept that came to synergetics from natu-
ral sciences and is widely used in description of evolving open systems.  It de-
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notes a state or a behaviour pattern toward which a dynamic system tends to 
evolve, regardless of the starting conditions of the system and represented as a 
point or orbit in the system’s phase space [5]. 

James A. Coffman  suggests the following interpretation of this notion: “The 
total set of positive (activating) and negative (inhibitory) interactions within a sys-
tem can be described as a ‘regulatory network’ that constrains the development 
of information in a logical (and hence predictable) manner. An important property 
of such networks is that they often are the source of self-organizing ‘attractors’. 
An attractor, which is a stable state toward which a developmental trajectory is 
inexorably drawn (e.g., the phenotype of an organism), is established by the 
regulatory network architecture; that is, by the set of logical rules (positive and 
negative interactions) that regulate the development of information within a self-
organizing system. In essence, an attractor is a final cause accessed by the 
regulatory network, which is in turn a formal cause established by organization 
that developed via the selective agency of autocatalytic cycles” [7, 300]. 

It is assumed that an open non-linear environment conceals in itself a set of 
certain structural types (attractors). Once a system has chosen one of the possi-
ble trajectories of evolution, the other routes, so to say, are closing down. Since 
the environment itself is subject to changes, then the whole set of potential ways 
of development can change, too. That is why certain attractors may never come 
to life [see: 2, 110].

The theory of dynamic systems distinguishes the following three types of 
attractors: 1) point; 2) periodic, and 3) strange, or chaotic. A point attractor is a 
single-state attractor.  A periodic attractor includes a set of states with definite or-
bits. A strange attractor is characterized by a chaotic, never-repeated behaviour.

Fractals. The term ‘fractal’ was introduced by the French and American math-
ematician Benoit Mandelbrot (1924-2010) in 1975 to describe a pattern of self-
similarity at every level and/or scale of the structural organisation of a complex 
system. The word is of Latin origin meaning ‘broken’. 

The concept of self-similarity is usually illustrated using analogy to zooming 
in with a lens on digital images to uncover finer, previously invisible, new struc-
tures. Within fractals, zooming in reveals the same pattern, not a new structure: 
a segment of a fractal-scaled structure is a replica of the whole structure. In 
other words, one and the same pattern is repeated at various levels of the struc-
tural organization. 

Scholars agree that fractals are difficult to define in an exact way, although 
self-similarity is recognised as the basic feature of fractals.  However, self-sim-
ilarity is not a homogeneous phenomenon. Kenneth Falconer (2003) points at 
the following types of self-similarity:
•	 Exact self-similarity that is identical at all scales; e.g. geometrical fractals, 

such as Koch snowflake; 
•	 Quasi self-similarity that approximates the same pattern at different scales 

or may contain small copies of the entire fractal in distorted and degenerate 
forms; e.g. the Mandelbrot set’s satellites are approximations of the entire 
set, but not exact copies.

•	 Statistical self-similarity that repeats a pattern stochastically across scales; 
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e.g. randomly generated fractals, or natural fractals, such as the coastline 
of Britain. 

•	 Qualitative self-similarity is revealed in a time series. 
•	 Multifractal scaling that is characterized by more than one fractal dimension 

or scaling rule [8].
There are several types of fractals, among them being mathematical (geo-

metrical) and natural. Mathematical, or geometrical, fractals are abstract, comput-
er-generated and practically infinite. B. Mandelbrot (1983) described geometric 
fractals as being ‘a rough or fragmented geometric shape that can be split into 
parts, each of which is (at least approximately) a reduced-size copy of the whole’.

Why are fractals so numerous in the outer world? 
To find an answer to the question, scientists focussed their attention on a 

most important peculiarity of fractals, namely their ability to considerably com-
press the volume of the object having a self-similar structure. In other words, a 
fractal-patterned object takes up a smaller space but at the same time its length 
tends to infinity (for example, a coastline can be measured with the help of frac-
tal geometry).

One of the ways to cognize various phenomena of the outer world is so-
called ‘fractal analogy’ with the help of which synergetics explains the fact that 
certain structures are repeated at different stages of the system’s evolution.

What about the language? Has a language system a fractal type of organi-
sation?  The answer is  positive. I argue that the similarity patterns within the 
language system (I mean here English as the subject of my special analysis) are 
represented by the Subject-Predicate structure (S–P) which verbalizes a propo-
sition as a unit of knowledge. A proposition represented by an S–P structure can 
be found not only on the level of the sentence, but also in formation of words and 
word combinations.

Language system is based on the fractal principle: elements of one level of 
a language are the building material for more complicated combinations of an-
other level of a language and, in their turn, serve as foundation for even more 
complex configurations on a  next level of organisation, and so on and so forth. 
Thus, phonemes are united into morphemes, the later are joined into lexemes 
(or words). Words are combined into collocations and sentences, and then a text 
emerges. It is noteworthy that the higher is the level of combinations, the wider 
is the range of possible alternatives. 

Let me explain what I mean.
Any human language (here, only languages of the Indo-European family are 

considered) uses a limited number of letters, e.g. the English alphabet contains 
26 letters, while the Russian alphabet has 33 letters, etc. The number of letters 
of this or that  language is always hundreds of thousands times less than the 
amount of words formed out of these letters. At the same time, a language word-
stock serves for constructing, in fact, an infinite number of sentences. While it 
is possible (although not at all easy!) to count and collect words in dictionaries 
or to create an enormous corpus, like The British National Corpus, it is far from 
possible to do the same with sentences and texts, even in the modern age of 
technology and computers.
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Obviously, the notion of fractality is applicable to language as an evolving, 
developing, changing and ever dynamic complex system. Using terms of syn-
ergetics, it is possible to state that a language structure is based on a fractality 
principle where a fragment resembles the whole.

Conclusion. Linguistic synergetics is a new multidisciplinary research ap-
proach to language studies. It has already revealed the synergetic features of 
language and has made it possible to widen our understanding of a human 
language. A human language can be defined as an open, dynamic, non-linear, 
self-organizing system with all its hierarchical subsystems and elements coher-
ently interconnected and controlled by governing parameters. It is a complex 
synergetic megasystem that changes and develops in compliance with the uni-
versal principles of the complex system’s behavior revealed within the theory 
of synergetics. The heuristic potential of linguistic synergetics has not yet been 
fully revealed. No doubt, new and most interesting investigations into language 
as a synergetic system are coming soon.
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УДК 81’25:81’38                                                              
Kharlay O.

CULTURE-SPECIFIC CONCEPTUALISATIONS OF BEAUTY
She that is born a beauty is half married.

(English proverb)

From the perspective of cultural linguistics, this paper a) investigates and compares the 
conceptualisations of beauty in the Chinese, English and Slavonic (Polish and Ukrainian), 
b) analyses the cultural contexts of in which beauty conceptualises and c) reveals the crucial 
peculiarities of the human’s perception and evaluation of beauty in the appointed languages. 
Based on the theory that language is an activity the character and structure of which express 
the culture and individuality of speakers (Humboldt 1907), attention is mainly focused on 
the interrelationship of language and culture pointing out ontological features of Chinese, 
Polish, English and Ukrainian worldview and perception of beauty. A suffient number of 
examples demonstrate the ontological features and the empirical generalizations embedded 
in conceptual images of beauty in the analysed languages. Furthermore, the findings of 
the paper may assist in learning the axiological value of beauty and its origin in the chosen 
languages and cultures.
Key words: cultural linguistics, conceptualisation, semantic feature, cross-cultural research, 
beauty.

Харлай О.В. Культурноспецифічні концептуалізації краси. Стаття присвячена 
дослідженню та порівнянню особливостей концептуалізації краси у китайській, 
англійській, українській та польській мовах.
Ключові слова: лінгвокультурологія, концептуалізація, семантична ознака, крос-
культурне дослідження, краса.

Харлай О.В. Культурноспецифические концептуализации красоты. Статья 
посвящена исследованию и сравнению особенностей концептуализации красоты в 
китайском, английском, украинском и польском языках.
Ключевые слова: лынгвокультурология, концептуалызация, семантический признак, 
кросс-культурное исследование, красота. 

Beauty has long been considered an integral part of human perception of 
the world. Despite being a broad notion, it is typically associated with a quality 
of people, places, or things that makes them very attractive to look at.1 Its con-
templation gives pleasure and enjoyment. Distinguished philosophers and sci-
entists in the whole world took an interest in values and importance of beauty for 
humanity in different eras. However, its understanding is deeper, more aesthetic 
and superb than one can imagine. The perception of beauty is known to vary 
and modify throughout epochs. For instance, the medieval art aimed to eulogize 
inner, spiritual beauty in contrast to the epoch of Renaissance during which an 
individual, their appearance and perfection were prioritized. 

It is noteworthy that culture does not exist in isolation, but is transmitted 
through material objects, rituals, institutions, and art, from one generation to 
another. The culture is embodied not only in the physical and spiritual world but 
also in the language. Every culture seems to be wrapped up in the language and 
1 Longman Dictionary of Contemporary English (English-Chinese). (2000). 4th ed., Pearson, 162.
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it continuously ‘communicates’ with people [13]. It is universal means of concept 
production. At the same time the vocabulary of any language is determined by 
the social consciousness of the nation that uses it. Saussure observed, that ‘the 
culture of a nation exerts an influence on its language, and the language, on the 
other hand, is largely responsible for the nation’ [6, 20]. That is every language 
has its hidden contents because cultural information often exists in the latent 
form so the scholar’s task lies in finding a ‘key’ in order to decode the hidden 
meanings. 

The dominant tasks of this research is a) to investigate and compare the 
conceptualisations of beauty in the Chinese, English and Slavonic (Polish and 
Ukrainian) languages, b) to analyse the cultural contexts of in which beauty 
tereotypyzat, c) to reveal the crucial peculiarities of the human’s perception and 
evaluation of beauty in the appointed languages.

The paper contrasts cultural conceptualisations of beauty in the Chinese, 
Polish, English and Ukrainian languages. The exploration is done from a cultural-
linguistics perspective and the related field that of ethnosemantics. The choice 
of the theoretical background is determined by the fact that there is, as Sharifian 
[8] states, ‘a close relationship between language, cultural tereotypyzation, and 
cultural cognition’. Many scholars maintain this idea [4; 8]. According to Sapir-
Whorf’s hypothesis, the varying concepts and categories inherent in different 
languages affect the cognitive classification of the experienced world in such a 
way that speakers of different languages think and behave differently because 
of it [5]. Brown [1] holds the view that ‘a language is a part of a culture and a cul-
ture is a part of a language; the two are intricately interwoven so that one cannot 
separate the two without losing the significance of either language or culture.’ 
Nida [15] concurs that ‘language and culture are two language items symbolic 
systems. […]. Every language form we use has meanings, carries meanings 
that are not in the same sense because it is associated with culture and culture 
is more extensive that language.’ This paper studies the features of the realities 
chosen by a cultural community to represent conceptualisations of beauty in its 
language throughout the years.

In the theoretical framework of cultural linguistics, language forms the centre 
of cultural cognition of a group and serves its ‘collective memory bank’ [9, 476]. It 
is believed to express the deep meaning of life, to accumulate ethno-cultural in-
formation that is everything that belongs to the people as a kind of historical and 
anthropological formation. Although language changes in the course of history, it 
is also stored in these altered forms with more or less permanent characteristics.  

In its turn, cultural cognition is understood as ‘the collective cognition that 
tereotypyza a cultural group. Due to its dynamic nature, it is constantly being 
negotiated and renegotiated within and across the generations of the relevant 
cultural group, as well as in response to the contact that members of that group 
have with other languages and cultures’ [9, 476].

Conceptualisations are defined by Sharifian [9] as ‘products of human cogni-
tion collectively’. They develop through interactions between the members of a 
cultural group and enable them to think as if in one mind, somehow more or less 
in a similar fashion. 
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Having accepted this theory, the paper aims to identify and compare specific 
characteristics of the conceptualisations of beauty as ‘a cultural phenomenon 
which reflects people’s cultural understanding of the real world’ [11], employed 
by different languages in order to capture the uniqueness of every language 
analysed in particular. Based on the premise that ‘language does not reflect 
the world directly: it reflects human tereotypyzation, human interpretation of the 
world’ [12, 7], this research attemps to see what key features of beauty are 
shaped by ‘human nature’ and to what extent they are determined by culture in 
the appointed languages. 

The conceptualisations of beauty in the Chinese, English and Slavonic (Pol-
ish and Ukrainian) languages are illustrated by the examples taken from a selec-
tion of printed and electronic dictionaries along with the sources that offer insight 
into the specific context usage. 

In this research, the conceptualisations of beauty have been compared in 
terms of cross-cultural approach. Such an approach opens entirely new ave-
nues of research [3, 11] and attempts to explore the limits and possibilities of hu-
man language by comparing the structures of a range of diverse languages [10]. 
It allows revealing important distinctions as well as similarities embedded in the 
cultures chosen for the analysis and represented in the languages respectively.

Thus, the findings of this research emerging from the semantic analysis can 
be used in a range of comparative and contrast disciplines such as General 
Linguistics, Comparative Linguistics, Cognitive Linguistics, Cross-cultural Com-
munication, Linguistic Typology, etc.

For centuries, in Chinese culture the proper place for a woman was at home, 
where she was largely responsible for the upbringing and education of children. 
The chief virtue proper to these roles was obedience: first to her father, then to 
her husband, and finally to her adult son.2 Even the character 女 (nǚ ‘woman’) 
traditionally depicts an outline of a woman kneeling on the floor, showing her 
obedience to a man.3 The Chinese idiom 嫁雞隨雞，嫁狗隨狗 (jià jī suí jī, jià gǒu 
suí gǒu) lit. ‘If you marry a chicken follow the chicken, if you marry a dog follow 
the dog’4 vividly confirms this idea. Nevertheless, if the girl was physically at-
tractive she had a chance to marry into money, get status in the social hierarchy 
and lead relatively ‘easilier’ life. Thus, beautiful girls were mostly preferred by 
the potential ‘wealthy’ husbands. Similarly, Ukrainians used to say Личко дівку 
віддає lit. ‘Face marries a girl.’5 It is worth mentioning that marriages in Chi-
nese families were always arranged by parents basing on the social status and 
prosperity of the candidates and no feeings of love or sympathy were taken into 
consideration. 

Myth, history, and legend provide evidence of ancient women whose beauty 
was considered undoubtedly phenomenal. These are the women considered to 

2 Adler, J. A. Daughter/Wife/Mother or Sage/Immortal/Bodhisattva? Women in the Teaching of Chinese Reli-
gions. Teaching about Asia 11-16, Retrieved from http://www2.kenyon.edu 
3 ShaoLan Hsueh. (2014). Chineasy: The New Way to Read Chinese. United Kingdom: 46.
4 Traduction de Proverbes Chinois (Expressions et Chengyu). (2014). Retrieved from http://www.regine-traduc-
tion.com/proverbes-chinois.php 
5 Українські традиції. Прислів’я та приказки про красу та її цінність. Retrieved from http://traditions.org.
ua/usna-narodna-tvorchist/pryslivia-ta-prykazky/1563-pryslivia-ta-prykazky-pro-krasu-i-vrodu
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be the most beautiful either on the basis of their sexual power over men or their 
physical attractiveness. Cleopatra, Helen of Troy, Venus up to this day are still 
the popular figures in Western culture. Their legacy survives in numerous works 
of art and numerous dramatizations of their stories in literature and other media.

In the ancient China, there were four women who all left a large footprint in 
the long course of Chinese history. One of them was XiShi 西施 (497 BC) – a 
legendary beauty of ancient China. Xi Shi’s beauty was said to be so outstanding 
that when she leaned over a balcony to look at the fish in the pond –…. the fish 
would be so dazzled that they forgot to swim and sank away from the surface, 
thus winning her the title of ‘the one who sinks the fishes’: 沉魚 (chén yú), 
means ‘sank fish.’6 She is often depicted in Chinese paintings as a beautiful lady 
kneeling by the riverside, washing gauze.7

This description serves as the first two characters of Chinese idiom                                   
沉魚落雁 (chén yú luò yàn), which literally means ‘fish sink and goose aligts’ and 
is used to compliment someone’s beauty.

The name of Xi Shi is indirectly related to another Chinese idiom:                                              
東施效顰 (dōng shī xiào pín), where 東施 is the name of a fictional person in the 
Spring and Autumn Period in Chinese history. 效 means ‘imitate,’ and 顰 means 
‘knit brows, frown.’ A literal translation of the whole idiom is ‘Dong Shi imitates 
(the famous beauty Xi Shi) in knitting her eyebrows (and ends up looking even 
uglier).’ This is the metaphor for ‘blindly imitate others to benefit from it, but end 
up with the negative result.’8

The story says that everyone admired Xi Shi whenever she left the house. 
Another girl in the village, Dong Shi, was extremely ugly – no matter what hair 
styles she tried and what clothes she wore, she never got the attention Xi Shi 
enjoyed. One day, Xi Shi’s chest hurt and she frowned and held her hand by her 
breast to ease the pain. All the people in the village were worried about her and 
gave her even more attention. Dong Shi noticed that, got even more jealous and 
started doing the same. But when the people in the village saw the ugly Dong 
Shi frowning and holding her chest in pain, the mere sight got them so sick that 
they ran home and locked their doors tightly. The equivalent of the idiom is found 
in the English language: Ugly women, finely dressed, are uglier.9  

Taking into consideration the conception of beauty and its criteria that exist 
in the social consciousness of every ethnic group analysed in our paper, we can 
say that beauty is one of the key characteristics of a woman. It takes her life to 
a new level and sometimes assigns a new meaning. Beauty is considered to be 
generally acceptable and it can be equally appreciated by the representatives of 
various age categories as well as national, racial and ideological groups. One of 
the main features of beauty is that it can be detected in any of the temporal and 
spatial dimensions, in different historical and social conditions.

6西施 (Xi Shi) – A Chinese beauty’s legend. (18 July 2012). Retrieved from http://lang-8.com/276806/jour-
nals/1584822 
7Four Greatest Beauties of China: Xi Shi (西施). (13 September 2012). Retrieved from http://theirhistory.
blogspot.com/2012/09/four-greatest-beauties-of-china-xi-shi.html 
8Jiao L., Kubler C. C., Zhang, W. (2011). 500 Common Chinese Idioms. An annotated Frequency Dictionary. 
Routledge, 159.
9 Ibid., 99.
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Thus, the ‘power’ of feminine beauty and its strength are recognized by 
various linguistic communities. For instance, in Polish the evidenced sayings 
are: Gdzie uroda, tam i siła ‘Where beauty is, there is strength’ (compare with 
Ukrainian proverb Де врода, там і сила ‘Where beauty is, there is strength’)10, 
Uroda wielki orator, wielki mocarz ‘Beauty is great speaker, great potantate’, the 
influence of which is so strong that it can even capture: Uroda każdego zniewoli 
‘Beauty can captivate anyone’11 In the Russian language there are eloquent 
expressions found in the novels ‘The Brothers Karamazov’ and ‘The Idiot’ of 
the outstanding Russian classic Fyodor Dostoevsky, where the characters of 
novels reflecting on the beauty believe it can save the world: Красота спасет 
мир ‘Beauty will save the world’, they call it ‘terrible’ and provide it with the 
characteristics of mystery and mysticism: Ужасно то, что красота есть не 
только страшная, но и таинственная вещь. Тут диавол с Богом борется, а 
поле битвы – сердца людей ‘The terrible thing is that beauty is not only fearful 
but also mysterious. Here the devil is struggling with God, and the battlefield is 
the human heart.’12 In the Chinese language, the stunning beauty of a woman is 
endowed with a destructive force that is capable of capturing cities and states. 
Thus, an exceedingly beautiful woman is called 傾國傾城 (qīng guó qīng chéng) 
which means ‘lovely enough to cause the fall of a state and the collapse of a 
city.’13

The importance of beauty becomes apparent when a girl is deprived of 
natural appeal. As evidence for this, Slavic people tend to mock at such girls: 
Pol. Grunt uroda, komu tej jednej nie dostaje, nie dadzą jej bogactwa ani 
obyczaje ‘Beauty is the foundation, someone who does not get it, will not get it 
by means of wealth or in any other way’14; Ukr. Нічого дзеркало винить, коли 
пика погана ‘If your face is ugly, don’t blame the mirror,’ Така хороша, що не 
варт і гроша ‘So good-looking that is not worth a penny’;15 Pol. Taka uroda 
jak u Żyda broda ‘So beautiful as a Jew beard’16 (stereotypically red and thin), 
they were scorned, emphasizing the impossibility of changing the appearance: 
Pol. Nie pomoże mydło, woda, kiedy brzydka uroda ‘Soap and water will not 
help if the beauty is ugly’17; Ukr. Не допоможе панні мило, коли чорна, як 
кадило ‘Soap will not help if the girl is as black as incense’, Те, що природа 
дала, милом не одмиєш ‘The fact that nature has given no soap can wash 
away’18, and were partly openly insulted, using images of animals (frogs, dogs 
etc.) and their unexpected reaction to unattractive girls: Ukr. Така погана, що й 
жаби б не їли ‘So bad even the frog would not eat’, Така ладна, що як на двір 
вийде, то всі пси брешуть ‘So good-looking that when she goes outside, all the 
dogs start barking’; Як вигляне у вікно, то три дні собаки брешуть, а одна, як 
10Українські традиції...
11Nowa Księga Przysłów i Wyrażeń Przysłowiowych Polskich. (1969-1972). Tom I–III. J. Krzyżanowski (red.). 
Warszawa, 598.
12Достоевский Ф.М. (1972-1990). Полное собрание сочинений: в 30 томах. Ленинград: Наука, 100.
13Jiao, L. et al., 104.
14Nowa Księga Przysłów i Wyrażeń…, (Tom III), 598.
15Українські традиції...
16Nowa Księga Przysłów i Wyrażeń…, (Tom III), 598.
17Ibid., 598.
18Українські традиції...
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придивилась, так і сказилась! ‘When she looks out of the window, dogs bark 
without a break for three days, when one dog looked closer, it went bezerk.’19

It is interesting to note that the Chinese used to analyse very picky girl’s 
looks before calling her a beauty: 品頭論足 (pǐn tóu lùn zú) ‘criticise head and 
feet’ means ‘make critical remarks about a woman’ physical appearance trying 
to find fault.’20 

By contrast, it is believed that attractive girls go through life easier, because 
they cause a greater degree of confidence and trust: Pol. Na urodę brać, 
dawać (na kredyt, bez poręczenia) ‘Beauty gets, sells without guarantee’21, Ukr. 
Пригожому все гоже ‘An attractive person looks beautiful in any outfit,’22 it is 
easier for them to find a husband: Eng. She that is born a beauty is half married23, 
Ukr. Личко дівку віддає ‘Face sells the girl’, Гарний цвіт не буде довго стояти 
при дорозі ‘A beautiful flower will not stand directly in the path’24; Pol. Gdzie 
jest miód, tam będą i pszczoły, gdzie piękna dziewczyna, tam będą i chłopcy 
‘Where there is honey, there will be the bees, where a beautiful girl, there will be 
the boys.’25 It is interesting to learn that in the Chinese equivalent of this idiom, 
the main feature for a successful marriage is modesty, not beauty: 窈窕淑女，
君子好逑 (yǎo tiǎo shū nǚ, jūn zĭ hào qíu)26 which means ‘modest, retiring young 
ladies are sorted by gentlemen.’ However, proverbs in different languages warn 
girls from getting a lot of admirers, because ultimately the choice of the husband 
may be the worst: Chinese: 千揀萬揀，揀了個爛燈盞 (qiān jiǎn wàn jiǎn, jiǎn 
le gè làn dēng zhǎn) ‘choosing thousand and ten thousand times, eventually 
choose a broken lamp’, English: A maiden with many woers often chooses the 
worst.27

In the Slavic cultures, it is necessary to have certain virtues for a girl to be 
considered beautiful. Generally, these are girl’s decency and virginity: Pol. Uroda 
bez cnoty nie może w sławę iść ‘Beauty without virtue cannot get any fame’, 
Uroda cnotę krasi (zdobi) ‘Beauty garnishes virginity’, pleasant to talk: Uroda 
bez przyjemności nic przyciągnie wiele gości ‘Beauty without agreeableness 
does not attract many guests.’28 For the Ukrainians, a girl’s natural intelligence 
and savvy are significant: Ukr. Краса минеться, а розум пригодиться ‘Beauty 
ends up, wit comes useful’, На красуню дивитись любо, а з розумною жити 
добре ‘Beautiful girl is pleasant to look at, but a wise one is good to live with’,29 
her kindness: Не шукай красоти, а шукай доброти ‘Don’t look for beauty, but 
look for kindliness’,30 as well as her industriousness: Ukr. Не дивися на личко, а 
питай про роботу ‘Don’t look at the face, but ask for the work done.’31 In English 
19Ibid.
20Ibid., 97.
21Nowa Księga Przysłów i Wyrażeń…, (Tom III), 597.
22Українські традиції...
23Jiao, L. et al., 520.
24Українські традиції...
25Nowa Księga Przysłów i Wyrażeń…, (Tom II), 491.
26Jiao, L. et al.,  520.
27Ibid., 315.
28Nowa Księga Przysłów i Wyrażeń…, (Tom III), 598.
29Українські традиції...
30Ibid.
31Ibid.
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thinking, Beauty is only skin-deep, which suggests that how someone looks is 
not as important as a good character32. It is interesting to know that in Chinese 
culture, the emphasis on pre-marital abstinence and virginity also results in a 
continuous sex segregation, which is one of the characteristics of traditional 
Chinese gender culture rooted in the concept of virginity. For instance, in the 
Song and Ming Dynasties, a woman was expected to be loyal to her husband 
before she gets married and after her husband dies.33 If a girl happened to violate 
the rules and lost her virginity before the marriage she was strongly condemned 
by the society and given offensive names: for example, such a girl could be 
called 破鞋 (pò xié) which literally means ‘broken shoe,’ that is a loose woman.34

Eventually, feminine beauty is fleeting and short-lived, as evidenced by the 
following expressions – peculiar warnings for young beauties that are verbalized 
in idioms and sayings in different languages: Chinese: 紅顏易老 (hóng yán yì 
lăo) means ‘pretty face easily turns old,’ Eng.: The fairest silk is soonest stained 
or The fairest rose at last is withered,35 Pol. Uroda rzecz nietrwała ‘Beauty is 
not long-lasting’,36 Ukr. Три речі скоро минають: луна, веселка і дівоча краса 
‘Three things flow away fast: moon, rainbow and girl’s beauty’, Як була я 
молода, була в мене врода, а тепер на виду і в дзеркалі не найду ‘When I 
was young, I was a beauty, now when I stay in the daylight, I cannot find it in the 
mirror.’37 However, Chinese demonstrated pejorative attitude to the women, who 
not being young any longer, were trying to attract the opposite sex and compared 
them to Lady Xu: 半老徐娘 (bàn lǎo xú niáng).38 The idiom means ‘flirtations 
of a middle-aged woman who still remains traces of her erstwhile beauty.’ 
Lady Xu was a concubine of Emperor Yuan of the Liang Dynasty. She carried 
amorous affairs even when she was getting old. In the Russian language, there 
is a playfully ironic utterance женщина бальзаковского возраста ‘the woman 
of Balzacian age’ which is used to mark a woman in her thirties. The saying 
became commonly used after the publication of the novel ‘A Woman of Thirty’ 
(1829-1842) by the French writer Honore de Balzac. The heroine of the novel, 
viscountess d’Aiglemont, was distinguished by independence of judgment and 
freedom in revealing her feelings. Indeed, in the 19th century socialite, a lady 
older than thirty had to be married because at that time girls got married at 
the age of 14-16. Therefore, it was thought that a 30-year-old woman had no 
right to love. Initially, this expression ironically denoted women who wanted to 
resemble the main character of the novel; with the lapse of time, the meaning 
of the expression has changed and now stands for a woman aged 30-40 years.

It is known that every nation has its beauty criteria. If in the Slavonic cultures 
they are basically similar, it turns out interesting to consider some of them in 

32Longman Dictionary of Contemporary English (English-Chinese). (2000). (4th ed.). Pearson: Longman, 163.
33Zhang, Y. 張宇蓮. (1996). Marriage, living apart and reunion: experience of Chinese immigrant wives. Mas-
ter’s thesis, the University of Hong Kong, China. Retrieved from http://hdl.handle.net/10722/33788, hnp. 
34Mair, V. (6 August 2012). Chinese terms of address for single ladies. Retrieved from http://languagelog.ldc.
upenn.edu/nll/?p=4116
35Jiao, L. et al., 160.
36Nowa Księga Przysłów i Wyrażeń…, (Tom III), 598.
37Українські традиції...
38Ibid., 130.



115

Chinese culture, compare and trace their cultural conceptualisations and 
linguistic verbalization. 

On the one hand, the Chinese recognize the existence of various types 
of beauty. Describing the range of the types of beauties, the Chinese use the 
idiom 燕瘦環肥 (yàn shòu húan féi) which means ‘Yáng Yùhuán was plump 
while Zhaò Feiyàn was skinny.’ The idiom mentions Empress Xiaocheng (孝成
皇后), an empress during the Han Dynasty. Her husband was Emperor Cheng. 
Xiaocheng was often compared and contrasted with Yang Guifei (the real name 
is Yang Yuhuan), the beautiful concubine of Emperor Xuanzong of Tang and one 
of the four Chinese beauties, because she was known for her slender build while 
Yang was known for her full build. Thus, it means that every beautiful woman is 
attractive in her own way.39 

It is worth mentioning that in ancient times, a woman’s stoutness showed 
the well-being and social status of her family. It meant she did not do any heavy 
manual job, could afford better and tastier food and, respectively, was considered 
attractive and was called 秀色可餐 (xiù sè kě cān) ‘Beauty that is the feast of the 
eye.’40 Two Chinese beauties, namely Xi Shi 西施 and Yang Guifei 楊玉環, were 
weity and ample. For comparison, in the Slavonic cultures, a plump woman was 
an illustration of health. She could perform physical work on the farm and in the 
field, and give birth to healthy children.  

By contrast, there is another Chinese idiom which states different beauty 
criteria, so that a fair-complexioned, rich, and pretty single female in her twenties 
or thirties is extolled as白富美 (bái fù měi) lit. ‘white [not ethnically] – wealthy – 
beautiful’).

Although the Slavs call a physically attractive girl білолиця lit. ‘with white 
face colour’, for them the skin color does not play a major role as a setting of 
beauty compared to Chinese culture. Many Chinese people believe the white 
will be more beautiful. There is an ancient Chinese saying: 一白遮百醜 (yī baí 
zhē baí chŏu) which in the English equivalent is A white complexion is powerful 
enough to hide seven faults (faults in your body type, face, demeanour and 
many others.)41. It means no matter what flaws your appearance has, but if your 
skin is of white colour – you are a beauty. 

On the other hand, beautiful women in Chisene culture were believed to be 
slim and graceful. The proof of it is the following idiom: 婷婷玉立 (ting ting yù lì) 
‘Slim and graceful.’42 Moreover, the description of slim and delicate woman’s 
body can be found in classical Chinese poetry:

娉娉裊裊十三餘 ,  ‘Slender, she’s just thirteen,
荳蔻梢頭二月初  the tip of a cardamom bud

in early spring.’43 
不堪盈手贈  ‘Alas, I cannot hold the moonlight 

in my slender hand.’44 
39English translation for “環肥燕瘦”. Retrieved from http://en.ichacha.net/chinese-english/%E7%8E%AF%E8
%82%A5%E7%87%95%E7%98%A6 
40 Jiao, L. et al., 130.
41百度一下，你就知道, Retrieved from http://zhidao.baidu.com/question/485870679.html 
42Jiao, L. et al., 117.
43100 Classic Chinese Poems, 131.
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纖手破新橙    ‘she cuts for him a fresh orange
in her slender fingers.’45 

Delianating attractive woman’s appearance Chinese tend to appeal to 
the auspicious symbols in their culture. For instance, Chinese often compare 
physically attractive and elegantly dressed women to flowers and actualize the 
phytonimic images of hibiscus and lotus: 芙蓉 (蓮花) 出水 (fú róng (lián huā) chū 
shuǐ) ‘Hibiscus (lotus) rises out of water’46 talking about a graceful woman (in 
Chinese culture hibiscus symbolizes glory, fame, splendor and lotus-flower is a 
sacred Buddhist symbol of the evolution. To the Chinese, it symbolizes ultimate 
purity and perfection because it rises untainted and beautiful from the mud [2]. 
The idioms錦簇花團 (jǐn cù huā tuán) lit. ‘Bouquet of flowers and piles of silks’ 
and花枝招展 (huā zhī zhāo zhǎn) lit. ‘The flowering branches sway’ are used to 
describe richly-attired and gorgeously dressed women.47 

In the Chinese culture, jade is another symbol of beauty. It is a highly treasured 
gem, which represents goodness, preciousness and physical attractiveness. 
The example of comparing an elegant woman to jade can be found in traditional 
Chinese poetry: 玲瓏如玉 (líng ling rú yù) ‘Exquisite as jade’, 玉人何處教吹簫 (yù 
rén hé chù jīao chūi dí) ‘A jade-like beauty’.48

The moon is till today one of the most prominent and potent symbols 
amongst the vast collection of Chinese characters. In Chinese minds, the moon 
is associated with gentleness and brightness, expressing the beautiful yearnings 
of the Chinese. Traditionally, the Chinese have always associated the moon with 
the female beauty deriving their inspiration from the natural cycle of the moon: 
纖纖月 (qīan qīan yuè) ‘As graceful as the new moon’49, 花容月貌 (huā róng yuè 
mào) lit. ‘Countenance of a flower, face like the moon’. 

In some Chinese idioms, the semantics of beauty is greatly hyperbolized to 
show its exclusivity 閉月羞花 (bì yuè xiū huā) lit. ‘Hiding the moon, shaming the 
flowers’ meaning fig. ‘Female beauty exceeding even that of the natural world’, 
國色天香 (guó sè tiān xiāng) lit. ‘National grace, divine fragrance’, 絕代佳人 (jué 
dài jiā rén) lit. ‘Beauty unmatched in her generation’, 絕世佳人 (jué shì jiā rén) lit. 
‘A woman of unmatched beauty.’

It is interesting to note that representatives of such distant cultures like 
Chinese, Polish and Ukrainian almost equally agree that being beautiful to a 
girl is not the equivalent of the happy fate and easy life. The Chenese idiom        
紅顏薄命 (hóng yán bó mìng) lit. ‘Beautiful women suffer unhappy fates’50 
evidences it. In the Polish language there are idioms with the synonymous 
meaning: Uroda często abo wielom szkodliwa ‘Beauty is often harmful to many,’51 
as well as in Ukrainian: Не будь красива, а будь щаслива ‘Do not be beautiful, 
but be happy.’52

44Ibid., 025.
45Ibid., 217.
46Jiao, L. et al., 47.
47Ibid., 61.
48100 Classic Chinese Poems,  041, 135.
49Ibid., 231.
50Traduction de Proverbes Chinois (Expressions et Chengyu). (2014). Retrieved from http://www.regine-traduction.com/
proverbes-chinois.php 
51Nowa Księga Przysłów i Wyrażeń…, (Tom III), 598.
52Українські традиції...
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At the same time, representatives of different in kind cultures such as 
Chinese and English agree that if a man is in love, the appearance of his beloved 
seems flawless, the most attractive and elegant to him. In this case, the Chinese 
describe the girl placing her on the same footing as Xi Shi. The following Chinese 
and English idioms illustrate it: 情人眼裏出西施 (qíng rén yăn lǐ chū xī shī) lit. ‘In 
the lover’s eye, there is Xi Shi’, If Jack’s in love, he’s no judge of Jill’s beauty, Every 
lover sees a thousand graces in the beloved object, Beauty lies in lover’s eyes.53

A summary of the features that underlie the tereotypyzation of beauty can be 
seen in the table below:

The accomplished analysis revealed that the importance of the category of 
beauty and physical attractiveness differs in the analysed cultures. The sources 
of the features that underlie the conceptualisations of beauty and are inherent to 
the Chinese, English, Polish and Ukrainian languages are as follows: traditional 
national culture, cultural symbolism, social and gender stereotypes. The leading 
role of the latter is especially notable in such a patriarchal society as Chinese. 

Beauty was one of the crucial factors of a successful marriage in a hierachi-
cal Chinese society in contrast to the Slavonic ones in which physical attractive-
ness is considered as an addition to the girl’s virtues: innocence (Ch., Pol., Ukr.), 
industriousness (Ukr.), and decency (Pol.).

Similar positively and negatively marked features in the compared concep-
tualisations are ‘beauty – power’ (Ch., Pol., Ukr.), ‘beauty – easy life’ (Pol., Ukr., 
53Chinese Idioms…, 327.
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Eng.), ‘beauty – transient’ (Ch., Pol., Ukr., Eng.), ‘beauty – pejorative attitude’ 
(Pol., Ukr.).

In the Chinese culture, the girls with white skin color and of slim body type 
are mostly preferred and this feature is represented in the language respectively. 
In the Chinese language, tereotypyzation of woman’s beauty is symbolic, and it 
is expressed by means of phytonymic images (flower, lotus, hibiscus) and signs 
identified with nature objects (moon, jade). 

The perspective of the further research lies in defying and comparing of 
other culturally marked categories and concepts (e.g. manhood – womanhood) 
in various languages and cultures. 
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УДК  811.111’37’42                                                                
Kolegaeva I.M.

SEMIOTIC AND COMMUNICATIVE STATUS 
OF PICTORIAL AND  VERBAL TEXT 

(transformation, translation, coexistence)

The article highlights the problem of inter-code relations and transformations of two different 
types of messages: verbal and pictorial. We presume that: first, both a picture and a verbal 
message are texts; second, they can share a common message either functioning by itself 
each, or citing each other, or translating each other; and third, a complete message can be 
a visual translation of a verbal message while a pictorial message can be verbally translated 
and incorporated into a verbal text only as a part of it. Narrative painting is treated as cases of 
visual translations, mainly of Biblical and mythological verbal texts. The opposite process of 
transforming a pictorial text into its verbal description is regarded on the material of museum 
catalogue articles and belles-lettres text with pictures as sources of plot development (such 
as J.Wilde’s “The Picture of Dorian Gray”). Coexistence of each of the discussed types of 
messages and their mutual impact upon the communicative result of polycode messages are 
analyzed on  the material of illustrated texts, guide books, academic writing. The issue of ad-
dressee’s different activities in the abovementioned types of polycode messages is touched 
upon as well.
Key words: verbal message, pictorial message, polycode text.

Колегаєва І.М. Семіотичний та комунікативний статус піктографічного і вер-
бального тектсу (трансформація, переклад, співіснування). В статті висвітлю-
ється проблема міжкодових взаємозв’язків і трансформацій двох різних типів повідо-
млень: вербальних і піктографічних. Стверджується, що як піктографічне, так і вер-
бальне повідомлення є текстами, вони можуть співіснувати в межах спільного тек-
сту, можуть цитувати один одного або перекладати один одного. Досліджуються 
особливості комунікативного впливу на адресата і загальний комунікативний ефект 
таких текстових повідомлень.
Ключові слова: вербальне повідомлення, піктографічне повідомлення, полікодовий 
текст.

Колегаева И.М. Семиотический и коммуникативный статус пиктографиче-
ского и вербального текста (трансформация, перевод, сосуществование). В 
статье освещается проблема межкодовых взаимосвязей и трансформаций двух раз-
личных типов сообщений: вербальных и пиктографических. Утверждается, что как 
пиктографическое, так и вербальное сообщения являются текстами, они могут со-
существовать в пределах общего текста, могут цитировать друг друга либо пере-
водить друг друга. Исследуются особенности коммуникативного влияния на адреса-
та и общий коммуникативный эффект таких текстовых сообщений.
Ключевые слова: вербальное сообщение, пиктографическое сообщение, поликодо-
вый текст.
 
To begin with let us answer the following question: 
Can a piece of painting (namely a picture, or a fresco, or a waterco-

lour) be treated as a text? Can we regard some flat surface, with colours 
and lines on it, as a message encoding certain information about the out-
side world? The world is three-dimensional and dynamic, while a picture is 
two-dimensional and static. Yet, the colours and lines on a flat surface cre-
ate an illusion of a fragment of the three-dimensional dynamic world which 
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the on-looker is presumably viewing through the frame of the picture. “West-
ern art had been, from the Renaissence up to the middle of the 19th century, 
underpinned by the logic of perspective and an attempt to reproduce an illusion 
of visible reality” [6]. The illusion mentioned is true at least when we deal with                                                                                                                                            
a piece of figurative painting. Whether it is true of a piece of abstract, surrealistic, 
cubistic or any such type of painting is yet to be discussed, so much so as “ab-
stract art, non-figurative art, non-objective art, and nonrepresentational art bear 
no trace of any reference to anything recognizable” [ibid.]. Marion Boddy-Evans 
emphasizes that  “realism is the art style where the subject of the painting looks 
very much like it appears in real life, (while)  pure  abstract art  does not try to 
look like anything from the real world» [5]. 

Meanwhile let us ruminate about the figurative painting only and regard its 
semiotic and communicative potential. One of the founders of semiotics Charles 
Morris believed that painting as much as speech should be regarded as a sign 
system. Thus, a picture should be regarded as a semiotic phenomenon, namely 
a text [4].   

Yuri Lotman  while meditating upon semiotics of culture was adamant about 
differentiating and even opposing to each other the two types of semiotic mes-
sages (texts in his terminology), namely, discrete verbal texts on the one hand  
and non-discrete, continual texts like pictures. He believed that translations from 
one type of text into the other (from a picture into a verbal text) or vice versa 
were impossible. But as far as they happen once and again, Yu. Lotman con-
cluded that such attempts result not in translations but in equivalent versions of 
each other [3]. In my humble opinion, it is more the issue of terminology than the 
essential difference.

My view point is the following.
 First: both a picture and a verbal message are texts. 
 Second: they can share a common message, 
 a) either functioning by itself each, 
 b) or citing each other, 
 d) or translating each other.
Third: a complete message can be a visual translation of a verbal mes-

sage. A pictorial message can be verbally translated and incorporated into a 
verbal text as a part of it. 

Let us begin not from the beginning but from the end of the list.
A complete message can be a visual translation of a verbal message. 

The samples of such are numerous pictures which visualize a certain episode 
from The Bible or from ancient mythology.

 For example, everybody remembers The Biblical episode “Adoration of the 
Magi” (sometimes “Gifts of the Magi”). It was re-created, visualized, or in our 
terms “translated” into dozens and dozens of pictorial versions of the message. 
Just to name the most outstanding painters (in alphabetical order – to make it 
neutral): Hieronymus Bosch, Sandro Botticelli, Peter Breugel the elder, Albrecht 
Dürer, Giorgione, Peter Paul Rubens, Diego Velázques, Lenardo da Vinci, and 
many others.

The episode from ancient mythology narrating about Hercules who had to 
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chose between Vice and Virtue “Hercules at the Crossroads” is translated into 
quite a number of pictures (in historical perspective): the XVc. – Girolamo di 
Benvenuto; the XVIc.– Johann Liss, Annibale Caracci; the XVIIc. – Peter Paul 
Rubens, Jan van den Hoecke; the XVIIIc. – Paolo de Matteis, Benjamin West. 

The pictures mentioned of course differ from one another in everything but 
the narrative plot, the system of personages, the collision visualized. There are 
no verbal links between the “initial” verbal text (the Bible, mythology) and its vi-
sual translation upon the canvas except the title of the picture. Thus we observe 
the case of multiple inter-code translations of a single complete verbal message.

Part of a verbal message turns to be a translation of a pictorial mes-
sage.

Belles-lettres texts readily include a picture not only as a detail of interior 
description, but as sort of a “character” or at least some “source of plot develop-
ment”. To mention but some of them: O.Wilde’s famous “The Picture of  Dorian 
Gray” and his less famous “The Portrait of  W H”, D. du Murray’s “Rebecca”, 
S. Maughm’s “The Moon and Sixpence”, the shortlist Booker Prize nominee of 
1999 M. Fray’s “Headlong” and many others. The pictures in those books are 
treated as messages with vitally important content, iconically encoded by ficti-
tious artists, and “translated” into verbal messages by the authors of the novels. 

Obviously, no picture is presented to the reader, yet he/she is “looking” at the 
picture, “examining” its minute details. But unlike the real on-looker who grasps 
the visual message holistically and simultaneously, the reader-on-looker per-
ceives the picture, in a linear succession of one by one details chosen for him 
by the writer. Such are the inevitable limitations of translating a pictorial, iconic 
message into a verbal message. The reader-on-looker can “see” what is shown 
to him. And it is not his selection: which of the picture’s aspects  should be in-
spected more scrupulously than the others (for more details see [2]).

A visual and a verbal phenomenon share “the territory” of a common 
message. This is the so called polycode text. This can happen in two variants.

Variant A. Each heterogeneous component of a polycode text functions 
on its own.

Usually it is a verbal text with incorporated pictures, schemes, maps etc. We 
meet such in academic writing, in travel and adventure stories, and guide books. 
Pictorial messages here may function as citations: narration tells about some let-
ter or map, and the letter or the map is presented to the reader in their authentic 
or imaginary authentic form. 

Each heterogeneous component of a polycode text might as well function 
completely on its own. The overwhelming prevalence of a pictorial component 
over a verbal component brings out a comic strip (sometimes even a comic 
book). The point to be emphasized here is that each of the messages functions 
“on their own”, transferring their own pack of information and eventually creating 
the common communicative whole. 

Variant B. The heterogeneous components of a polycode text function 
as translations of each other.

The example is a book with illustrations, each illustration repeating what was 
already told in words, this time “re–telling” the episode from the book in pictorial 
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form. To name the brightest examples: John Tenniel’s illustrations to L.Carrol’s 
“Alice’s Adventures in Wonderland” and “Through the Looking-glass” or Ernest 
Shepard’s illustrations to A.Milne’s “Winnie-the-Pooh”. 

It should be emphasized that pictorial translations of the book’s episodes are 
communicatively “one way road”: the text has no explicit references to the illus-
trations. The only connectors are captions (sometimes a phrase from the text, 
sometimes just a general nomination of the situation) which might follow the il-
lustrations. The presence of illustration enhances the communication (especially 
in children’s reading community). But definitely, the absence of illustrations does 
not deteriorate the communication, to say nothing of communicative failure. 

The situation differs dramatically in a specific type of polycode text, i.e. the 
text of a museum catalogue. 

The analysis of a picture gallery catalogue [7] showed that an article in a 
catalogue is a very interesting semiotic and communicative phenomenon. The 
readers of such text can be qualified as “pampered” addressees. They find 
themselves constantly switching their function from that of a reader to that of 
an on-looker, in either case being assisted through all sorts of clues and hints, 
which improve their communicative activity (for more details see [1]).

A catalogue article is a twofold message, comprising an iconic and a verbal 
component. The former being a reproduction of some famous picture, the lat-
ter being approximately 150–200 word long annotation commenting upon the 
painting, the artist, sometimes the history of the picture, its artistic and literary 
background.

The two components are unequal as to the degree of self-sufficiency in the 
process of their perception. The iconic component might function independently, 
though with certain loss of its informative potential. The verbal component is 
nearly useless in case it is devoid of the corresponding iconic support. In other 
words, an addressee may more or less successfully leaf through the catalogue 
without reading the textual messages, but an addressee cannot just read the 
annotations and skip the illustrations. The result will be a communicative failure.

The point is to show how each of the components enhances the informa-
tive impact of the polycode text upon its addressee. I have already mentioned 
about clues and hints that the addressee gets, if he/she thoroughly perceives the 
catalogue article. To begin with, the reproduction that catches the eye first and 
foremost does not contain exact information of the picture size, which is by far 
different from what the addressee sees in the catalogue. 

Our research proved that the size of a picture is decreased drastically: a 
reproduction sometimes equals as little as 0.2% of the space which the original 
canvas occupies. For sure, the impact upon the on-looker is manifolding weaker. 
The reader of the catalogue is usually quite unaware of this difference.

The verbal component of the article informs the reader about the original 
dimensions of the reproduced picture, giving the exact figures. Such piece of 
information is a must in the “passport” of the picture, containing the name of the 
artist, the years of his life, the title of the picture, its dimensions and qualifica-
tion of the technique (oil, tempera etc.) and material of the support on which it 
is painted (canvas, paper, wood etc.) Sometimes the dry figures are “revived” in 
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the annotation through a descriptive commentary. 
For instance, “The Still-life” by France Snyders is nearly 2 meters high and 

more than 3 meters long, its reproduction is more than 200 times smaller. The 
annotation revives the largeness of the canvas, saying: “The huge size of the 
still-life indicates a certain type of client with large rooms available, like nobil-
ity with castles and large dining-rooms” [7, 48]. The descriptive details like 
“huge size” “large dining-rooms”, “castles” help the reader visualize the huge-
ness of the original painting, enhancing the precise data of the passport: “1,97m 
X 3,25m”.

In some cases the cues that help the addressee imagine the real dimen-
sions of a picture are given in the annotation indirectly, through a detail. Titian’s 
famous picture “The Tribute Money” is commented upon as following: ”Titian 
painted this magnificent painting of Christ… on a wardrobe door in the castle 
of Ferrara” [7,15], thus highlighting  the passport information: “75cm X 56cm, Oil 
on poplar wood”. It is much easier for the addressee to visualize the size of the 
picture knowing that it used to be a part of a wooden wardrobe.

Another way of “pampering” the addressee of a museum catalogue is ex-
plaining to him/her what the reproduced picture is about, especially if the picture 
belongs to the so called “narrative painting”. The addressee, functioning as an 
on-looker, has to guess who is who in the picture and what’s happening in the 
imaginary world of the painted message. Much depends on the addressee’s cul-
tural thesaurus. In case of certain deficiency of cultural knowledge, the informa-
tive impact of the picture upon the on-looker is considerably weakened.  A help-
ing hand is thrust forward by the annotation author, who provides the addressee 
with all the information required for adequately perceiving the visual message. 

For instance, Nicolas Poussin’s picture “The Kingdom of Flora” is a visual 
“translation” of literary texts by the antique Roman poet Ovid. The annotation 
explains, that “the flower goddess is dancing in the centre, surrounded by figures 
which were transformed after death into flowers” [7, 41], then each of the 7 char-
acters is named (they are Klytia, Narcissus, Smilax and Crocus, Adonis, Hya-
cinth and Ajaks), their position in the picture is defined, as well as the position of 
the flowers, into which they will be transformed after death, and the names of the 
flowers are also given (correspondingly, they are heliotrope, daffodil, bindweed 
and crocus, anemone, hyacinth and pink). The amount of additional information 
encoded verbally and offered to the addressee of the museum catalogue is very 
big. It is unlikely that many visitors of Dresden Old Masters gallery, while looking 
at Poussin’s picture, can enjoy as large scope of information as the addressee 
of the catalogue “Old Masters”. 

In fact, part of the annotation is a verbal translation of the visual message 
(reproduction of the picture). Besides re-telling “what is going on” in the picture, 
annotation also comments upon certain features of the painting: its symbolic 
details, its colour range, its composition and the like. Each commentary of such 
type makes the reader turn his gaze upon the picture reproduction.

For instance, the commentary of Pieter Glaesz’s “Still-Life” explains to the 
addressee that “The pocket watch with opened lid was meant as a hint to the 
inexorable passing of time” [7, 52]. The passage induces the reader to look again 
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at the reproduction and find the symbolic detail which he might have missed be-
fore. 

Comments like the following: “his colours are elegant and very delicate”, “the 
tendency to monochromatic painting… with uniform hues”; “delightful bloom-
ing colour” make the reader turn his eyes to the picture and   see for himself 
whether the colours are blooming, elegant and delicate and what are the hues of  
monochromatic painting. What is important – the colour nominations per se are 
not used: green, red, yellow are superfluous, as the picture is at hand and the 
colours are exposed to the on-looker.  Meanwhile, the annotation offers qualifi-
cations of the colours (fresh colours, subtle hues, surprisingly colourful), thus 
suggesting certain interpretation of the picture.

The effect of perspective is one of the means of creating the optic illusion of 
three-dimensional world on a two-dimensional flat surface of a picture. Annota-
tion helps the reader comprehend this peculiarity of painting, drawing his atten-
tion to the correspondence of foreground and background, as is in Jan Wildens’s 
“Winter Landscape with Huntsman”:   “the figure of the hunter is the main focus; 
the landscape stands in the background…a great suspense exists between 
things of the foreground level and the expanse of the wintry space which is 
lost in the depth” [7, 46]. This is another reason for the addressee to look back 
at the reproduction and see for himself whether the effect of depth is created by 
the painter.

Summing up the performed investigation we come to the following conclu-
sion. Both a pictorial and a verbal message possess the semiotic status of a text, 
each of them having certain potential of coexisting side by side in a common 
polycode text, or transforming into each other, which might result either in visual-
ization, i.e. “translation” of a verbal text into a picture or, vice versa, verbalization 
of a pictorial message, i.e. verbal explanation and description of the form and/or 
content of the picture. Communicative impact of either of those combinations is 
certainly beneficial. 
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ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ

Шановні колеги! Просимо взяти до уваги наступне: редакційна колегія приймає 
до публікації у збірнику статті, що містять теоретично вагомі й достовірні результа-
ти наукових досліджень, які виконані на високому професійному рівні із залучен-
ням останніх досягнень вітчизняної та зарубіжної філології.

1. Приймаються статті, що написані українською, російською або будь-якою 
з робочих мов факультету РГФ ОНУ імені І.І. Мечникова (англійською, німецькою, 
французькою, іспанською).

2. За вимогами ДСТУ 7152:2010 «Інформація та документація. Видання.  
Оформлення публікацій у журналах і збірниках»: публікації у фахових виданнях 
повинні супроводжуватися УДК та анотацією (3-5 рядків) і переліком ключових слів 
(3-5) українською, російською та англійською мовами. Анотація і ключові слова на-
водяться перед текстом статті, кегль 12, міжрядковий інтервал 1, курсив, ключові 
слова напівжирним (див. зразок анотації). Анотація англійською мовою має бути 
розширеною (150-200 слів).

3. Статті повинні мати такі необхідні елементи: (1) постановка проблеми у за-
гальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 
(2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор, зазначення невирішених частин загальної про-
блеми, котрим присвячується стаття; (3) формулювання цілей і завдань статті; (4) 
виклад основного дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
(5) висновки з даного дослідження і перспективи подальших наукових розвідок (По-
станова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1).

4. Посилання на теоретичні джерела подаються в тексті згідно переліку 
літератури у квадратних дужках наступним чином: [№ джерела, цитована сторінка; 
№ наступного джерела, цитована сторінка] або [№ джерела; № джерела], якщо не 
наведені сторінки джерела. Наприклад: [4, 154; 6, 768] або [4; 6], де 4; 6 – номери 
джерел, 154; 768 – номери сторінок. Посилання на матеріал, що досліджується, 
наводяться у круглих дужках.

5. Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми тощо) нумеруються у межах статті і су-
проводжуються підмалюнковими підписами, наприклад: Рис.1. Графік залежності 
показника a від показника b. Цифровий матеріал може оформлюватись у таблиці, 
які теж нумеруються в межах статті і супроводжуються назвою над таблицею по 
центру.

6. Окремі слова латиницею, що включені в кириличний текст, а також 
ілюстративні приклади виділяються курсивом, наприклад: Д. Артрідж свого часу за-
пропонував термінопоняття “culturally and ideologically situated reader”.  Приклади, 
що складаються більше, ніж з одного речення, виокремлюються у абзац та друку-
ються із відступом 10-15 мм від лівого берегу, наприклад:

Tune in Web radio stations from across town or round the globe. Download music 
from the Internet, search for and complete information about tunes and artists, and 
do even more (14, 653).
У разі наявності перекладу ілюстративної цитати він друкується з таким саме 

відступом.
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7. Перелік цитованих джерел під назвою Список літератури друкується 12 
кеглем, міжрядковий інтервал 1 одразу після тексту статті: спочатку подають-
ся теоретичні роботи, написані кирилицею, потім ті, що написані латиницею, у 
алфавітному порядку згідно вимог державних бібліографічних стандартів, потім по-
даються словники та довідкова література, потім матеріал дослідження. Нумерація 
наскрізна. Список використаних джерел відповідно до ДСТУ можна оформити ав-
томатично: http://vak.in.ua/do.php

Далі наводиться перелік цитованих джерел латиницею під назвою References. 
Онлайнові транслітератори:

• Стандартна українська транслітерація (Паспортна КМУ 2010) 
(http://www.slovnyk.ua/services/translit.php) 
• Стандартна російська транслітерація
 (http://ru.translit.net/?account=zagranpasport)
Блок References має бути оформлений відповідно до міжнародного стан-

дарту APA (American Psychological Association (APA) Style), що можна зробити 
на сайтах автоматичного формування посилань: 

• Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book) 
• http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual
8. Обсяг статті (разом із ілюстраціями і переліком літератури) має складати 

10-12 сторінок. Рукопис має бути представлений до редакції у роздрукованому 
вигляді (1 примірник) та надісланий за електронною адресою lesiastrochenko@
gmail.com у форматі *.doc (MS Word), або *.rtf : гарнітура Times New Roman, кегль 
14, міжрядковий інтервал 1,5, поля – 2 см; сторінки мають бути нумеровані.

9. На окремому аркуші надаються дані про автора:
1) прізвище, ім’я, по-батькові (українською мовою згідно паспорту),
2) науковий ступінь,
3) вчене звання,
4) статус аспіранта, докторанта, пошукача (в разі наявності такого),
5) місце роботи і посада,
6) номер телефону, адреса, e-mail.

10. Статті обов’язково підлягають перевірці системою Антиплагіат, редакційному 
рецензуванню і редагуванню. У разі невідповідності заявленим стандартам стат-
тя не публікується і може бути повернена автору для доопрацювання. Статті, що 
виконані аспірантами або пошукачами, мають супроводжуватися рекомендацією 
до друку, підписаною науковим керівником.

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            
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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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