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ОСОБЕННОСТИ ТЕМПОРАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
ПОБУДИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ЛЕКЦИОННОМ 

И ПРОПОВЕДНИЧЕСКОМ ДИСКУРСАХ
Бондаренко Е. А.

аспирант, Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

Статья посвящена исследованию темпоральной организации побудительных кон-
струкций в проповедническом и лекционном дискурсе. Исходя из наличия общих интен-
циональных критериев лекционного и проповеднического дискурсов (передача знаний и 
формирование точки зрения/верования), эти дискурсы в статье рассматриваются как 
особый вид институционального поучающего дискурса с единой композиционной струк-
турой. В реализации операциональных стратегий лектора и проповедника немало-
важную роль играют способы побуждения аудитории к коммуникативным действиям, 
осуществляемые, в частности, побудительными конструкциями. Среди просодических 
средств, участвующих в реализации побуждения, огромная роль принадлежит характе-
ру изменения темпа и особенностям паузации. Для определения степени участия тем-
порального компонента интонации в оформлении устного текста проповеди и лекции 
проведен комплексный фонетический анализ, целью которого явилось выявление общей 
тенденции временно́й организации исследуемых дискурсов. В результате перцептивно-
го и электроакустического анализа выявлены основные темпоральные характеристики 
исследуемых побудительных конструкций. Инструментальным путем зафиксировано, 
что темп произнесения побудительных конструкций во введении во всех исследуемых 
видах текста варьируется от замедленного до нормального. Анализ текстовой пауза-
ции показал наличие различий (хотя и несущественных) между лекцией и проповедью, 
которые заключаются не столько в характере использования в тексте пауз различ-
ной длительности, сколько в процентном соотношении распределения пауз различной 
длительности по тексту. Частота встречаемости пауз различной длительности при 
произнесении побудительных конструкций напрямую связана со структурой текста. Ин-
струментальный анализ темпоральных характеристик устных англоязычных побуди-
тельных конструкций в лекционном и проповедническом дискурсах позволяет сделать 
вывод о наличии интегральных и дистинктивных темпоральных параметров исследу-
емых конструкций. Наличие интегральных характеристик доказывает правомочность 
отнесения исследуемых типов дискурсов к институциональному устному дискурсу по-
учающего типа.

Ключевые слова: темпоральные характеристики, побудительные конструкции, 
проповеднический/лекционный дискурс, средняя длительность слога, объем межсинтаг-
менной/внутрисинтагменной паузации.

ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПОРАЛЬНОГО 
ОФОРМЛЕННЯ СПОНУКАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

У ЛЕКЦІЙНОМУ І ПРОПОВІДНИЦЬКОМУ ДИСКУРСАХ
Бондаренко К. А. 

аспірант,  Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Стаття присвячена дослідженню темпоральної організації спонукальних конструкцій 
у проповідницькому і лекційному дискурсі. Виходячи з наявності загальних інтенціональних 
критеріїв лекційного і проповідницького дискурсів (передача знань і формування точки 
зору/вірування), ці дискурси в статті розглядаються як особливий вид інституційного 
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повчаючого дискурсу з єдиною композиційною структурою. У реалізації операціональних 
стратегій лектора і проповідника важливу роль відіграють способи спонукання аудиторії 
до комунікативних дій, які здійснюються, зокрема, спонукальними конструкціями. Серед 
просодичних засобів, що беруть участь у реалізації спонукання, величезна роль нале-
жить характеру зміни темпу і особливостям паузаціі. Для визначення ступеня участі 
темпорального компоненту інтонації в оформленні усного тексту проповіді і лекції про-
ведено комплексний фонетичний аналіз, метою якого було виявлення загальної тенденції 
тимчасової організації досліджуваних дискурсів. У результаті перцептивного та елек-
троакустичного аналізу виявлені основні темпоральні характеристики досліджуваних 
спонукальних конструкцій. Інструментальним шляхом зафіксовано, що темп проголошен-
ня спонукальних конструкцій у вступі в усіх досліджуваних видах тексту варіюється від 
уповільненого до нормального. Аналіз текстової паузаціі показав наявність відмінностей 
(хоча і несуттєвих) між лекцією і проповіддю, які полягають не стільки в характері ви-
користання в тексті пауз різної тривалості, скільки в процентному співвідношенні 
розподілу пауз різної тривалості за текстом. Частота вживання пауз різної тривалості 
при вимові спонукальних конструкцій безпосередньо пов’язана зі структурою тексту. 
Інструментальний аналіз темпоральних характеристик усних англомовних спонукаль-
них конструкцій у лекційному та проповідницькому дискурсах дозволяє зробити висновок 
про наявність інтегральних та дистинктивних темпоральних параметрів досліджуваних 
конструкцій. Наявність інтегральних характеристик доводить можливість віднесення 
досліджуваних типів дискурсів до інституціонального усного дискурсу повчаючого типу.

Ключові слова: темпоральні характеристики, спонукальні конструкції, проповід-
ницький / лекційний дискурс, середня тривалість складу, обсяг межсинтагменної/ 
внутрісинтагменної паузаціі.

THE PECULIARITIES OF THE IMPERATIVE STRUCTURES 
TEMPORAL ORGANISATION IN LECTURE 

AND SERMON DISCOURSES
Bondarenko К.

postgraduate, Odessa I.I. Mechnikov national university
 

The article is devoted to the study of the imperative constructions temporal organization in 
the sermon and lecture discourses. Based on the presence of common intentional criteria for 
lecture and sermon discourses (transfer of knowledge and the point of view / belief formation), 
these discourses are considered in the article as a special kind of institutional instructive discourse 
with a common compositional structure. In the implementation of the lecturer and the preacher’s 
operational strategies, an important role is played by the ways of encouraging the audience to 
communicate, carried out, in particular, by the imperative constructions. Among the prosodic 
means involved in the imperatives implementation, a huge role belongs to the tempo changes 
nature and the pause features. To determine the degree of the intonation temporal component 
participation in the design of the sermon and lecture oral text, a complex phonetic analysis was 
conducted, the purpose of which was to identify the general trend of the discourses under study 
temporal organization. As a result of perceptual and electroacoustic analysis, the main temporal 
characteristics of the investigated imperative structures were revealed. Instrumentally, it is 
found out that imperative constructions tempo in the introduction of all the investigated types 
of text varies from slow to normal. An analysis of the textual pauses showed differences (minor 
ones) between the lecture and the sermon, which consist not so much in the use of pauses in 
various texts, but in the percentage distribution of the different duration pauses in the text. The 
frequency of various duration pauses occurrences when pronouncing imperative constructions is 
directly related to the structure of the text. The instrumental analysis of the oral English-speaking 
imperative constructions temporal characteristics in the lecture and sermon discourses allows us 
to conclude that there are integral and distinctive temporal parameters of the constructions under 
study. The presence of the integral characteristics proves the validity of attributing the investigated 
types of discourses to institutional oral discourse of an instructive type.

Key words: temporal characteristics, imperative constructions, sermon/ lecture discourse, 
average duration of a syllable, pause volume.

БОНДАРЕНКО Е. А.   ОСОБЕННОСТИ ТЕМПОРАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (41) –  2018

6

Введение
Институциональный дискурс представляет собой общение в заданных 

рамках статусно-ролевых отношений. Применительно к современному со-
стоянию дел в социолингвистике выделяются следующие виды институ-
ционального дискурса: политический, дипломатический, административ-
ный, юридический, военный, педагогический, религиозный, мистический, 
медицинский, деловой, рекламный, спортивный, научный, сценический и 
массово-информационный (Воротникова 2009).  При этом отмечается, что 
этот список можно изменить или расширить, поскольку общественные ин-
ституты существенно отличаются друг от друга и не могут рассматриваться 
как однородные явления, кроме того, они исторически изменчивы, могут 
сливаться друг с другом и возникать в качестве разновидностей в рамках 
того или другого типа. 

Целью настоящей статьи является описание результатов перцептив-
ного и электроакустического анализа темпоральной организации побуди-
тельных конструкций в двух видах институционального дискурса – пропо-
веднического (религиозного) и лекционного (академического, аудиторного). 
Поставленная цель предусматривает выполнение следующих задач: рас-
смотреть и сопоставить основные компоненты проповеднического дискур-
са и дискурса лекции, выявить дифференциальные и интегральные про-
содические (в частности, временны́е) характеристики побудительных кон-
струкций в исследуемых дискурсах.  

Прежде всего, необходимо отметить, что ценностная составляющая 
лекционного дискурса представлена триадой – истина, знание, исследова-
ние. Главной ценностью проповеднического дискурса является вера. Отсю-
да 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 сво-
ей целью передачу знаний об основах вероучения, однако не только и не 
столько знания, сколько укрепление веры являются основной интенцией 
проповедника. Реализация этой интенции осуществляется посредством 
разъяснения, наставления, рекомендации должного поведения в соответ-
ствии с ценностной базой религиозных постулатов. То есть, не только орга-
низация восприятия адресатом передаваемой информации, но и побужде-
ние его к совершению посткоммуникативных действий или формирование 
готовности к ней преследуются проповедническим дискурсом (Кравченко, 
2002: 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» (Ван Дейк 1989: 274).  
В зависимости от задач выделяются макро- и микростратегии. Коммуни-
кативные макростратегии отражают логическую, этическую и психологиче-
скую установку говорящего в течение всего процесса порождения текста 
(дискурса). Микростратегии, в свою очередь, делятся на 2 группы: операци-
ональные и текстовые. Операциональные микростратегии соответствуют 
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более детально сформулированной психологической установке, а тексто-
вые микростратегии представляют собой неограниченный, но в принципе 
обозримый набор конкретных языковых (стилистических, риторических и 
т.д.) способов, ориентированных на придание тексту большей убедитель-
ности (Ван Дейк 1989: 133).

В реализации операциональных стратегий лектора и проповедника не-
маловажную роль играют способы побуждения аудитории к коммуникатив-
ным действиям, осуществляемые, в частности, побудительными конструк-
циями.

Методы исследования
При исследовании устных англоязычных побудительных конструкций 

в вышеозначенных институциональных дискурсах использовались как об-
щенаучные, так и специальные методы исследования. В рамках функци-
онального метода в статье использовались элементы контекстуально-ин-
терпретационного анализа, который дал возможность идентифицировать и 
пояснить смысловую динамику выделенных языковых единиц в анализиру-
емом дискурсивном сегменте; элементы конверсационного анализа приме-
нялись в процессе реконструкции комплекса составляющих исследуемой 
коммуникативной сферы в проекции на экстралингвальную ситуацию. 

Среди специальных фонетических методов прежде всего использова-
ны слуховой и аудиторский анализы, которые дали возможность выявить 
субъективные воспринимаемые просодические характеристики речи; ин-
струментальный анализ, который дал возможность описать объективные 
физические характеристики исследуемых речевых произведений; метод 
интерпретационного  анализа данных, полученных эмпирическим путем 
во время аудиторского и инструментального анализа,  дал возможность 
выявить релевантные просодические параметры исследуемых объектов и 
определить роль просодии в оптимизации передачи речевого сообщения.

Результаты и обсуждение
Изучение побудительных высказываний лекционного и проповедниче-

ского дискурсов проводилось на материале записей и транскриптов англо-
язычных лекций и проповедей. В корпус исследования входили традицион-
ные (аудиторные) и дистанционные (онлайн) лекции, а также традицион-
ные (церковные) и альтернативные (телевизионные) проповеди:
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Следует отметить, что независимо от принадлежности к определенно-
му виду, проповедническому и лекционному дискурсу в целом свойственно 
следование классической композиционной структуре риторического произ-
ведения:

•	 Введение
•	 Основная часть
•	 Заключение.
Отметим также, что основная часть лекции в свою очередь состоит из 

изложения основного материала и аргументации, в проповеди же состав-
ными компонентами основной части являются наррация и трактовка. Учи-
тывая, что по своим интенциональным критериям эти части практически 
идентичны, в дальнейшем исследовании будем оперировать объединяю-
щими терминами изложение и пояснение при номинации компонентов ос-
новной части как проповеди, так и лекции. 

Среди просодических средств, участвующих в реализации побуждения, 
огромная роль принадлежит характеру изменения темпа и особенностям 
паузации. Для определения степени участия темпорального компонента 
интонации в оформлении устного текста проповеди и лекции был проведен 
аудиторский анализ, целью которого было, в частности, выявить общую 
тенденцию временно́й организации исследуемых дискурсов.

Данные по восприятию темпа речи в прослушанных аудиторами отрыв-
ках представлены в таблице1.

Таблица 1
Восприятие аудиторами темпа в тексте лекции и проповеди (%)

Как свидетельствуют данные таблицы, существует общая тенденция 
превалирования определенного темпа в зависимости от типа проповеди 
или лекции: дистантные проповеди и лекции характеризуются достаточ-
но высоким процентом употребления убыстренного темпа (около 26%) во 
фразах, содержащих в себе побудительные конструкции. Для публичной 
аудиторной/церковной речи употребление убыстренного темпа характер-
но в существенно меньшей степени (около 15%). Это свидетельствует о 
том, что непосредственное публичное выступление, предполагающее не-
медленную реакцию аудитории, рассчитано на донесение информации в 
доступной манере, при помощи нормального (в среднем 55%) или замед-
ленного (около 30%) темпа. Контрастное употребление убыстренного и 
замедленного темпа при непосредственном общении с аудиторией может 
привести к созданию эффекта «рваного» ритма, существенно осложняю-
щего восприятие. 
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Для получения объективных данных о характере изменения темпо-
ральных характеристик побудительных конструкций в исследуемых дискур-
сах был проведен электроакустический анализ по следующим параметрам:

- средняя длительность слога по тексту в целом;
- средняя длительность слога в сверхфразовом единстве;
- средняя длительность слога во фразе;
- длительность межсинтагменных, внутрисинтагменных,    

межфразовых пауз.
Результаты анализа среднеслоговой длительности сверхфразовых 

единств, входящих в различные части каждой проповеди и лекции, пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 2
Усредненные значения среднеслоговой длительности СФЕ, 

входящих в различные части проповеди и лекции (мс) 

Как следует из таблицы 2, несмотря на определенные различия в темпе 
произнесения, можно говорить об общей закономерности временной орга-
низации частей проповеди и лекции.

Наибольшими значениями исследуемого параметра во всех видах дис-
курса отличаются побудительные конструкции в заключительной части, что 
объясняется высокой концентрацией семантически значимых побуждений 
к посткоммуникативным действиям в этой части текста, произносимых ора-
торами с замедленным темпом.

Наименьшие значения среднеслоговой длительности наблюдаются в 
наиболее динамической части лекции и проповеди – изложении, что яв-
ляется следствием коммуникативной задачи этой части текста – переда-
чи фактической информации. В этой части дискурсов побудительные кон-
струкции в большей степени носят операционный характер – побуждение к 
немедленным действиям адресата.  На следующем этапе – этапе поясне-
ние, зафиксированы более высокие показатели исследуемого параметра, 
то есть более замедленный темп произнесения побудительных конструк-
ций. Это объясняется необходимостью подчеркнуть важность представ-
ленных к осмыслению положений проповеди/лекции. 

Темп произнесения побудительных конструкций во введении во всех 4-х 
исследуемых видах текста варьируется от замедленного до нормального, 
что в цифровом отношении выражается в достаточно высоких показателях 
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временного параметра. В первую очередь это касается дистантной лекции, 
где значения среднеслоговой длительности во введении превышают соот-
ветствующие значения в среднем по тексту.

В организации текста проповеди и лекции, как и любого устного текста, 
немаловажную роль играют различного рода паузы.

Рассматривая паузу как одну из важнейших темпоральных характери-
стик, представляется целесообразным подробнее остановиться на опреде-
лении понятия паузы и ее основных функциях.

Традиционно под паузой понимается перерыв в звучании определенной 
длительности (Антипова, 1984: 46). Современные исследователи трактуют 
паузу как основу смыслового членения речи на синтагмы, фразы, сверх-
фразовые единства в тестах различных функциональных стилей и наделя-
ют ее независимым статусом в просодической системе языка.

Паузация способствует выделению семантического центра высказыва-
ния и, следовательно, привлечению к нему внимания слушателя. Исполь-
зование пауз, варьирование их долготы прямым образом влияет на выра-
зительность речи.

В рамках настоящего исследования нами рассматривались синтакси-
ческие паузы – внутрисинтагменные, межсинтагменные. Для выявления 
роли паузации в организации речи лектора и проповедника нами был ис-
пользован параметр объема паузации ω, впервые использованный в рабо-
те  Н.А. Кравченко (Кравченко, 1993: 88), представляющий собой модифи-
кацию параметра информационной длительности:

где Тп  –  длительность паузы,
       Тр – длительность фонационной части высказывания

Результаты расчетов объема межсинтагменной паузации представле-
ны в таблице 3.

Таблица 3
Объем межсинтагменной паузации в различных частях лекции 

и проповеди (относительные единицы)

Из таблицы 3 видно, что значение параметра ω в лекции в целом и во 
всех случаях в отдельности незначительно превышают соответствующие в 
проповеди.
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При этом общая тенденция изменения значения параметра ω во всех  
4-х видах текста совпадает. Наибольшие значения исследуемого параметра 
зафиксированы во введении. Наименьшие значения параметра ω наблюда-
ются в основной части текста, особенно в изложении, что можно объяснить 
необходимостью увеличения скорости передачи фактической информации 
в данной части речевого произведения за счет сокращения количества или 
длительности пауз для создания более динамического нарратива. 

Объем внутрисинтагменной паузации также рассчитывается по выше-
приведенной формуле; результаты расчетов представлены в таблице 4.

Таблица 4
Объем внутрисинтагменной паузации в различных частях лекции 

и проповеди (относительные единицы).

Как показывают данные таблицы, существенных различий в значении 
параметра объема внутрисинтагменной паузации по всем четырем видам 
текста не наблюдается. Наибольшие значения параметра ω зафиксирова-
ны в изложении, что объясняется наличием в этой части речи большого 
количества двух- и трехсинтагменных побудительных конструкций, части 
которых разделяются внутрисинтагменными паузами. Наименьшими зна-
чениями исследуемого параметра характеризуется заключение. В этой ча-
сти текста, как уже выяснилось ранее, бо́льшую роль играют межсинтаг-
менные, а не внутрисинтагменные паузы.

Таким образом, анализ текстовой паузации показал наличие различий 
(хотя и несущественных) между лекцией и проповедью, которые заключают-
ся не столько в характере использования в тексте пауз различной длитель-
ности, сколько в процентном соотношении распределения пауз различной 
длительности по тексту. Частота встречаемости пауз различной длитель-
ности при произнесении побудительных конструкций напрямую связана со 
структурой текста. Если введение характеризуется преобладанием длин-
ных пауз и малым количеством коротких пауз, пояснение – преобладани-
ем пауз средней длительности, то изложению свойственно использование 
всех видов пауз с небольшим перевесом средних.

Выводы
Инструментальный анализ темпоральных характеристик устных англо-

язычных побудительных конструкций в лекционном и проповедническом 
дискурсах позволяет сделать вывод о наличии интегральных и дистин-
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ктивных темпоральных параметров исследуемых конструкций. Наличие 
интегральных характеристик доказывает правомочность отнесения иссле-
дуемых типов дискурсов к особому институциональному устному дискурсу 
поучающего типа. Перспективным представляется комплексное исследо-
вание просодических средств реализации побудительных конструкций в 
текстах проповеди и лекции. 
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В данной статье рассматриваются условия реализации митигативной стратегии 
в испанской и итальянской деловой письменной коммуникации. Делается попытка опре-
делить, является ли митигация стратегией или тактикой в деловом общении. В этой 
связи рассматриваются эти два понятия, заимствованные многими науками, в том 
числе и лингвистической, из военной терминологии. В данной работе митигация рас-
сматривается как коммуникативная стратегия, предполагающая использование ряда 
тактических приемов, для реализации которых задействуются языковые средства. 
Коммуникативная категория митигации рассматривается как элемент коммуникатив-
ного сознания, регулирующий коммуникативное поведение участников коммуникации. 
Исследуется прагматическая категория категоричности высказывания и языковые 
средства ее смягчения, реализующие коммуникативную митигацию. Коммуникативная 
категория митигации (от латинского глагола ‘mitigare’ - смягчать) связана с уменьше-
нием иллокутивной силы воздействия на адресата в особых коммуникативных ситуаци-
ях, а именно, в потенциально конфликтных ситуациях, достаточно часто возникающих 
в деловом общении. Стратегии митигации, как и тактические приемы ее реализации, 
являются предметом исследования также и в науках, связанных с менеджментом. Они 
представляют значительный интерес для политиков, журналистов и т.д. С одной сто-
роны, митигативные стратегии рассматриваются в связи с категориями сотрудниче-
ства, вежливости, доверия, толерантности, не доминирования и равенства, с другой, 
конфликтности и соперничества, доминирования и неравенства. В статье отмечается, 
что, будучи связанной с вежливостью и смягчением категоричности, митигация тем 
не менее не является их синонимом. Митигация – это стратегия, средства выражения 
вежливости и смягчения категоричности – лишь некоторые из ряда средств, приемов 
и ходов, которые тактически используются при этой коммуникативной стратегии. Ис-
следуются лингвистические характеристики и прагматические инструменты речевого 
взаимодействия коммуникантов в процессе актуализации их коммуникативных намере-
ний. Речевое поведение участников деловой переписки выстраивается посредством ре-
ализации коммуникативной стратегии, которая определяется как комплекс прагмаори-
ентированных речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели с 
использованием речевых тактик, способствующих реализации этой стратегии. В ходе 
исследования делаются выводы относительно роли прагмалингвистических инструмен-
тов реализации коммуникативной стратегии митигации в достижении успешности де-
ловой коммуникации и перлокутивного эффекта. 

 Ключевые слова: митигация, коммуникативное смягчение, коммуникативные 
стратегии, уменьшение иллокутивной силы, конфликтная ситуация, смягчение кате-
горичности высказывания.
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ЗАСОБИ ПОМ’ЯКШЕННЯ КАТЕГОРИЧНОСТІ                               
ВИСЛОВЛЮВАННЯ  І СТРАТЕГІЇ МІТІГАЦІІ В ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ 

(на матеріалі іспанського та італійського ділового листування)
Гринько Л. В.

кандидат філологічних наук, доцент,
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

У даній статті розглядаються умови реалізації мітігативної стратегії в іспанській 
і італійській діловій письмовій комунікації. Робиться спроба визначити, чи є мітігація 
стратегією чи тактикою у діловому спілкуванні. У зв'язку з цим розглядаються ці 
два поняття, запозичені багатьма науками, в тому числі і лінгвістичною, з військової 
термінології. У даній роботі мітігація розуміється як комунікативна стратегія, що 
передбачає використання низки тактичних прийомів, для реалізації яких залучаються 
мовні засоби. Комунікативна категорія мітігаціі розглядається як елемент комунікативної 
свідомості, що регулює комунікативну поведінку учасників комунікації. Досліджується 
прагматична  категорія категоричності висловлювання і мовні засоби її пом'якшення, що 
реалізують комунікативну мітігацію. Комунікативна категорія мітігаціі (від латинсько-
го дієслова 'mitigare' - пом'якшувати) пов'язана зі зменшенням іллокутивної сили впливу 
на адресата в особливих комунікативних ситуаціях, а саме, в потенційно конфліктних 
ситуаціях, що досить часто виникають в діловому спілкуванні. Стратегії мітігаціі, як 
і тактичні прийоми її реалізації, є предметом дослідження також і в науках, пов'язаних 
з менеджментом. Вони становлять значний інтерес для політиків, журналістів і т.д. 
З одного боку, мітігативні стратегії розглядаються у зв'язку з категоріями співпраці, 
ввічливості, довіри, толерантності,  не домінування і рівності, з іншого, конфліктності і 
суперництва, домінування і нерівності. У статті наголошується, що, будучи пов'язаною 
з ввічливістю і пом'якшенням категоричності, мітігація проте не є їхнім синонімом. 
Мітігація - це стратегія, а засоби вираження ввічливості і пом'якшення категоричності 
– це лише деякі з ряду засобів, прийомів і ходів, які тактично використовуються при цій 
комунікативній стратегії. Досліджуються лінгвістичні характеристики і прагматичні 
інструменти мовної взаємодії комунікантів у процесі актуалізації їх комунікативних 
намірів. Мовна поведінка учасників ділового листування вибудовується за допомогою 
реалізації комунікативної стратегії, яка визначається як комплекс прагмаоріентованих 
мовних дій, спрямованих на досягнення комунікативної мети з використанням мовних 
тактик, що сприяють реалізації цієї стратегії. В ході дослідження робляться висновки 
щодо ролі прагмалінгвістичних інструментів реалізації комунікативної стратегії мітігаціі 
в досягненні успішності ділової комунікації та перлокутивного ефекту.

Ключові слова: мітігація, комунікативне пом'якшення, комунікативні стратегії, 
зменшення іллокутивної сили, конфліктна ситуація, пом'якшення категоричності вис-
ловлювання.

MEANS OF SOFTENING OF CATEGORICAL EXPRESSIONS 
AND MITIGATING STRATEGIES IN BUSINESS COMMUNICATION

(based on Italian and Spanish business correspondence)
GRУNKO L.

Ph.D., associate professor,
 Odessa National I.I. Mechnikov University

This article examines the conditions for the implementation of the mixing strategy in Spanish 
and Italian business writing communications. An attempt is being made to determine whether 
mitigation is a strategy or tactic in business communication. In this regard, these two concepts 
borrowed from many sciences, including linguistic, from military terminology are considered. In 
this paper, the mitigation is considered as a communicative strategy involving the use of a number 
of tactical techniques for the implementation of which language means are involved. 
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Communicative category of mitigation considered as an element of communicative 
consciousness, which regulates the communicative behavior of communication participants. The 
linguistic pragmatics category of categorical utterance and linguistic means of its softening that 
realize communicative mitigation are investigated. The communicative category of mitigation 
(from the Latin verb 'mitigare' - to mitigate) is associated with a decrease in the illocutionary 
force of influence on the addressee in special communicative situations, namely, in potentially 
conflicting situations that often arise in business communication. Strategy mitigation, as well as 
tactical techniques of its implementation, is also the subject of research in the sciences related to 
management. They are of considerable interest to politicians, journalists, etc. On the one hand, 
the mixing strategies are considered in connection with the categories of cooperation, courtesy, 
trust, tolerance, non-domination and equality, on the other, conflict and rivalry, domination and 
inequality. The article states that, being associated with courtesy and mitigation of categoricality, 
tying however not their synonym is. Mitigation is a strategy, a means of expressing courtesy and 
softening categorical manner of statement - just some of the number of tools, techniques and 
moves tactically used in this communicative strategy. The linguistic characteristics and pragmatic 
tools of communicative language interaction in the process of updating their communicative 
intentions are studied. The linguistic behavior of participants in business correspondence is 
structured through the implementation of a communicative strategy, which is defined as a complex 
of pragmatically oriented speech actions aimed at achieving a communicative goal with the use of 
language tactics that contribute to the implementation of this strategy. In the course of the study, 
we draw conclusions about the role of pragmalinguistic tools for realizing the communicative 
strategy of mitigation in achieving success in business communication and the perlocutive effect.

Key words: mitigation, communicative mitigation, communicative strategies, reduction of 
illocutive force, conflict situation, softening of categorical expression.

Введение
Менеджеры предприятия, занимающиеся внешнеэкономической дея-

тельностью, постоянно сталкиваются с необходимостью отстаивания инте-
ресов фирмы и решения вопросов, касающихся, например, сроков, и цены 
поставки товара, качества товара, снижения бюджетов закупки, снижения 
процентов по залогам за заказанный товар, отсрочки платежей за постав-
ленный товар и т.д. Это требует от них множества разнообразных знаний и 
навыков, в том числе и умения вести продуктивные переговоры и деловую 
переписку. Деловое общение, кроме коммуникативного сотрудничества, 
предполагает также и опасность возникновения конфликтных ситуаций, 
коммуникативное соперничество. При этом не исключается возникновение 
болезненного и конфликтного соперничества. Однако, в отличие от ком-
муникативного конфликта, коммуникативное соперничество направлено 
на достижение согласия, а не на прекращение коммуникации (Селиванова 
2004: 75).

Одним из инструментов достижения цели сохранения коммуникации 
является митигация. Этот термин был введен в прагматику Б.Фрейзером 
(Fraser 1980: 341). Он соотнес митигацию с рядом речевых разноуровневых 
средств, которыми пользуются участники коммуникации для того, чтобы 
оградить себя от нежелательных интерактивных рисков, модифицировать 
опасные речевые действия и снизить нежелательные эффекты. Джоном 
Холмсом фрейзеровская идея возможности коммуникативных модифика-
ций была подхвачена и реализована в идее о двух стратегиях речеактовой 
модификации: усилении и ослаблении иллокутивной силы. Частный слу-
чай второй стратегии, направленной на ослабление иллокутивной силы – 
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митигация (Holmes 1984: 348).  К. Каффи определяет митигацию как праг-
матическую категорию, включающую в себя широкий набор стратегий, ко-
торые позволяют участникам коммуникации повысить эффективность их 
речи, смягчая некоторые ее аспекты (Caffi 1999: 881). В исследованиях по 
митигации (митигаторам) последних лет укрепилась точка зрения о том, что 
действие митигации направлено на уменьшение иллокутивной силы и, как 
следствие, перлокутивного эффекта речевого действия (Криворучко 2016: 
68). Встречается также и мнение о том, что митигация – это тактика, или 
стратегия и тактика одновременно (стратегия –это общий,  план  деятель-
ности, на долгий срок, а тактика – это инструмент достижения поставлен-
ных целей, согласованный с общей стратегией и являющийся ее частью) 
(Тахтарова 2010).        

Цель исследования – обозначить категориальный статус митигации,   
определить некоторые тактики и арсенал языковых средств, реализующих 
стратегию преобразования интерактивных рисков  и коммуникативного 
смягчения в деловой переписке.

Материалом для исследования послужили документы деловой пере-
писки на испанском и итальянском языках менеджеров украинских, испан-
ских и итальянских предприятий, производящих и реализующих обувь и 
одежду.

Результаты и обуждение    
Деловое общение в устной или письменной форме предполагает по-

стоянную необходимость интерактивного взаимодействия коммуникантов. 
При этом, избегая коммуникативных конфликтов или коммуникативного 
цейтнота, участники коммуникативного процесса стремятся достичь своих 
целей и отстоять свои позиции или позиции своего предприятия, используя 
определенные коммуникативные стратегии для достижения некоего требу-
емого кооперативного результата. 

В этой связи весьма актуальным представляется новый виток интере-
са к изучению митигации (термин восходит к древнеримской риториче-
ской традиции и впервые вводится в Rhetorica ad Неrenпiит в 86-82 гг. до                     
н. э.) в современной лингвистической науке, в частности, лингвопрагматике 
(Селиванова 2004: 74). Е.В.Тарасова считает, что «митигация обозначает 
широкий спектр обусловленных метапрагматическими стимулами комму-
никативных стратегий, позволяющих говорящему повысить эффективность 
своих речевых действий» и представляет собой «одну из форм управления 
дискурсом» (Тарасова 2000: 5). 

Рассмотрим сказанное на следующем примере. Менеджер итальян-
ского предприятия на просьбу о сокращении бюджета закупки европей-
ского товара украинским предприятием - (в связи со сложной экономи-
ческой ситуацией в Украине и резким падением спроса и покупательской 
активности), -  ответил следующим образом: «[ ... ] Le confermo сhе siamo 
pienamente consapevoli delle grandi difficoltá сhе state affrontando in Ucraina, 
e quindi nostra intenzione supportarvi per quanto nelle nostre possibilita. In 
tal senso аbbiamo mantenuto il BDG in linea соn la scorsa stagione, non ci é 
quindi possibile accordare un’ulteriore riduzione. Tuttavia possiamo concedere 
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di bilanciare le categorie in linea соn le Vostre esigenze, spaltando sulle altre 
categorie il valore in eccedenza sulle shoes”.

В первую очередь, он показал, что обладает знаниями о больших труд-
ностях, которые переживает Украина, и проявил желание оказать украин-
скому предприятию максимальную помощь. Она заключается в том, что-
бы дать возможность при заказе товара быть максимально свободными 
и сбалансировать бюджет по желанию и усмотрению клиента по разным 
товарным категориям (альтруистическая, согласно Б. Фрейзера, митигация 
в пользу адресата, направленная на смягчение эффекта высказывания 
для собеседника) (Селиванова 2004: 75). При этом интересы собственного 
предприятия он ставит во главу угла: он сохранил бюджет прошлого года 
non ci é quindi possibile accordare un’ulteriore riduzione и, соответственно, ни 
о каком снижении бюджета закупки речи идти не может (эгоистическая, со-
гласно Б. Фрейзера, митигация) (Селиванова 2004: 75).  Он смягчил ком-
муникативные риски также относительно себя (а не только своего пред-
приятия), так как менеджер, который допустил сокращение бюджета, обя-
зательно пострадает: он либо будет смещен со своей должности, либо по-
несет материальные потери.  Основной аргумент, обеспечивающий лично 
для него и для его предприятия эгоистическую функцию его коммуникации, 
– недопустимость снижения бюджета по сезону. Успешный менеджер ис-
пользует контактоустанавливающие элементы и стремится вникнуть в пси-
хологию и цели адресата, и это обусловлено его собственными целями как 
коммуниканта: «Аllа luce di quanto sopra vi anticipo che, in questi primi giomi 
di Саmраgnа Vendite Меn 2016, аbbiamо avuto un’ottima reazione da parte dei 
nostri раrtnеr. La collezione é commerciale е molto sviluppata, соn un’ottima 
rappresentativitá del nostro Marchio. Sono quindi fiducioso che in showroom, 
avendo la collezione соmе punto di riferimento, non faticherete а raggiungere i 
ragionevoli valori di BDG previsti” . 

Иначе говоря, чтобы достичь своей цели, он должен приложить все уси-
лия, чтобы адекватно понять собеседника и гармонизировать свое и чужое 
сознание: “Sicuri сhе apprezzerete la nostra disponibilita, resto in attesa di un 
vostro gentile riscontro”. При этом прагматическое желание быть понятым 
трансформируется в когнитивную стратегию понять того, кто должен по-
нять тебя, что вполне соотносится с одной из позиций лингвопрагматики, а 
именно, интерактивностью коммуникантов (Селиванова 2004: 71). 

В приведенном примере стратегия смягчения отказа осуществляется 
при помощи использовании тактики непрямой/неличной формы оформле-
ния адресанта: мы, предприятие, персонал шоу-рума, т.е. заменой первого 
лица единственного числа адресанта, первым лицом множественного чис-
ла или    существительными, которые соответствуют третьему лицу множе-
ственного числа (например, персонал).

Выводы
Основным выводом к работе стало определение митигации как комму-

никативной стратегии, направленной на уменьшение иллокутивной силы 
негативного воздействия на коммуниканта при возникновении конфликт-
ных ситуаций в деловом испанском и итальянском общении. Стратегия 
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митигации достигается за счет языковых средств, в частности,  средств 
смягчения категоричности высказывания, например, использования форм 
Subjuntivo (sería de provecho) в испанском языке и Congiuntivo (andrebbe 
bene)  в итальянском языке. Широкого использования особого пласта лек-
сических средств: possiamo concedere, nostra intenzione supportarvi, per 
quanto nelle nostre possibilita, apprezzerete la nostra  disponibilita. Стратегия 
митигации осуществляется за счет применения тактических приемов, таких 
как, например, непрямая, неличная форма вербализации комуникативного 
намерения смягчения отказа посредством использования личного место-
имения мы (а не я), фирма (а не я), персонал шоу-рума (а не я).  Митига-
ция осуществляется в интерактивном процессе, а не соотносится только с 
адресатом или адресантом. Это коммуникативно стратегическое приспосо-
бление адресата и адресанта друг к другу.

Перcпектива исследования. Значительный интерес  представляет 
дальнейшее исследование различных тактик для достижения стратегии 
митигации, равно как и речевых средств их реализации. Заслуживает осо-
бого внимания  исследование митигативных пресуппозиций аргументации, 
антиконфликтности, неимпозитивности или ненавязывания своего мнения.
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ФЕНОМЕН ЕТИКЕТНОГО ПРОСТОРУ ТА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ
Деревянко Ю.М.

аспірант, Запорізький національний університет

Культурний простір, у центрі якого знаходиться людина, складають простори куль-
тури, що утворюються в процесі соціальних взаємодій. У статті розглянуто феномен 
етикетного простору й визначено його структурні елементи. Етикетний простір скла-
дають: суб’єкти етикетної комунікації, сталий набір етикетних ситуацій, постійний 
набір етикетних знаків, етикетні норми та комунікативні цінності. Приділено увагу кож-
ному елементу етикетного простору, що має свою специфіку та свою функціональну 
цінність у системі цілого. Форма етикетного спілкування та її вербальне/невербальне 
наповнення визначається суб’єктами комунікації залежно від їх соціального статусу. 
Частотність уживання, комунікативна спрямованість етикетного висловлювання та 
ступінь ритуалізованості дозволяють встановити різні типи етикетних ситуацій. Ети-
кетна ситуація завжди регламентована та актуалізується за визначеним сценарієм. У 
статті наголошується на існуванні набору етикетних знаків, що реалізуються в межах 
сценарію. Дублювання, посилення, протиставлення, заміщення знаків в комунікації зале-
жить від ілокутивного призначення вживаних знаків. На основі культурних домінант фор-
муються комунікативні цінності  від конкретних комунікативних одиниць до чітко вста-
новлених унікальних жанрів комунікації. Ігнорування певної цінності в етикетній взаємодії 
оцінюється негативно. У статті також обґрунтовано доцільність поліаспектного 
вивчення етикетного простору, що передбачає поєднання лінгвокогнітивного, 
культурологічного, семіотичного та лінгвістичного підходів. Лінгвокогнітивний аспект 
дослідження дозволяє виявити особливості ментальних структур комунікантів та вияви-
ти унікальні риси фреймів-сценарій у межах конкретної культури. Культурно-специфічні 
комунікативні цінності, на які орієнтуються комуніканти в етикетній взаємодії, мож-
ливо визначити в межах культурологічного аспекту дослідження. Аналіз етикетних 
знаків, що наповнюють сталі етикетні ситуації, передбачається семіотичним аспектом 
дослідження етикетного простору. 

Ключові слова: культурний простір, етикетний простір, етикетний знак, фрейм, 
фрейм-сценарій, культурна специфічність.

ФЕНОМЕН ЭТИКЕТНОГО ПРОСТРАНСТВА И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ
Деревянко Ю.

аспирант, Запорожский национальный университет 

Культурное пространство, в центре которого находится человек, составляют про-
странства культуры, образующиеся в процессе социальных взаимодействий. В статье 
рассмотрен феномен этикетного пространства и определены его структурные эле-
менты. Этикетное пространство составляют субъекты этикетной коммуникации, 
устойчивый набор этикетных ситуаций, постоянный набор этикетных знаков, этикет-
ные нормы и коммуникативные ценности. Уделено внимание каждому элементу этикет-
ного пространства, который имеет свою специфику и свою функциональную ценность 
в системе целого. Форма этикетного общения и ее вербальное / невербальное напол-
нение определяется субъектами коммуникации в зависимости от их социального ста-
туса. Частотность употребления, коммуникативная направленность етикетного вы-
сказывания и степень ритуализованости позволяют установить различные типы эти-
кетных ситуаций. Этикетная ситуация всегда регламентирована и актуализируется 
по определенному сценарию. В статье отмечается существование набора этикетных 
знаков, реализуемых в рамках сценария. Дублирование, усиление, противопоставление, 
замещение знаков в коммуникации зависит от иллокутивного назначения применяемых 
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знаков. На основе культурных доминант формируются коммуникативные ценности от 
конкретных коммуникативных единиц до четко установленных уникальных жанров ком-
муникации. Игнорирование определенной ценности в этикетном взаимодействии оцени-
вается отрицательно. В статье также обоснована целесообразность полиаспектного 
изучения етикетного пространства, предусматривающего сочетание лингвокогнитив-
ного, культурологического, семиотического и лингвистического подходов. Лингвокогни-
тивный аспект исследования позволяет выявить особенности ментальных структур 
коммуникантов и выявить уникальные черты фреймов-сценариев в рамках конкретной 
культуры. Культурно-специфические коммуникативные ценности, на которые ориенти-
руются коммуниканты в этикетных взаимодействиях, можно определить в рамках куль-
турологического аспекта исследования. Анализ этикетных знаков, которые наполняют 
устойчивые этикетные ситуации, предусмотрен семиотическим аспектом исследова-
ния етикетного пространства.

Ключевые слова: культурное пространство, этикетное пространство, этикет-
ный знак, фрейм, фрейм-сценарий, культурная специфичность.

THE PHENOMENON OF ETIQUETTE SPACE AND ITS STRUCTURE
Dereviyanko J.

postgraduate student, Zaporizhzhia National University

The article considers the phenomenon of etiquette space and defines its structural elements. 
Etiquette space consists of communicators, a stable set of etiquette situations, a permanent set 
of etiquette signs, etiquette norms and communicative values. Special attention is paid to every 
element of the etiquette space, which has its own specificity and its functional value in the whole 
system. The form of etiquette communication and its verbal / non-verbal content is determined 
by the communicators depending on their social status. Frequency of use, the communicative 
orientation of the etiquette expression and the degree of ritualization allow us to establish different 
types of etiquette situations. The etiquette situation is always regulated and follow a certain script. 
The article emphasizes the existence of a set of etiquette signs that is implemented within the 
script. The communicative values, which   are formed on the basis of culture dominantes, create 
stable unique communication genres. Ignoring a certain value in etiquette interaction is evaluated 
negatively. The article reveals the expediency of all-round study of etiquette space, which 
involves a combination of linguo-cognitive, culturological, semiotic and linguistic approaches. The 
linguo-cognitive aspect of the study allows us to identify the peculiarities of mental structures of 
communicators and to identify the unique features of the frame-scripts within a specific culture. 
Cultural-specific communicative values, which communicators are guided by in etiquette interaction, 
can be defined within the culturological aspect of the research. The analysis of etiquette signs can 
be done within the semiotic aspect of the study of etiquette space.

Key words: cultural space, etiquette space, etiquette sign, frame, frame-script, cultural 
specificity.

Вступ
Культурний простір, що передбачає різні духовні, ціннісні, етнічні 

та соціальні феномени, є предметом філософських (Д. Бідні, А.Г. Букін, 
П.С. Гуревич), психологічних (В. Вундт, К. Левін, Е. Сепір) і соціокультурних 
(А.С. Кармін, А.С. Тельманова, В.Ю. Степанов) досліджень. Культурний 
простір у колективній свідомості людей втілюється у вигляді ментальної 
карти: уявлення про минуле країни, її головні духовно-моральні цінності, 
основи єдності, організуючі засади. На переконання А.Г. Букіна (Букін 2006: 
5), людина знаходиться в центрі культурного простору і створює множинні 
простори культури, що виникають у процесі  діяльності. 

Одним з організуючих елементів культурного простору є етикетний 
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простір. У сучасній науці не існує стійкого й однозначного визначення цього 
поняття, але насамперед його розглядають як частину загального культур-
ного простору, а не феномен, що утворює навколо себе новий простір. Ети-
кет досліджують як локальне та історично-перехідне явище культурного про-
стору (Стошкус 1988), невіддільну складову системи культурних цінностей 
(Воронецкая 2005), феномен, що пов’язує зовнішній культурний простір, у 
якому існує комунікант, із його внутрішнім (емоційно-вольовим) простором 
(Скородумова 2009; Лунева 2011). Етикет вважають провідником у культур-
ному просторі, оскільки він допомагає визначитися з референтною групою, 
знайти місце в соціальній ієрархії, набути певної соціальної ролі (Лихачева, 
2000), підтримати сформовані культурні цінності (Формановская 1989: 64).

Лінгвістичний підхід дозволяє розкрити особливості етикетної комунікації 
в межах культурного простору, адже етикет є засобом, що покликаний за-
безпечити продуктивне та коректне спілкування нерівних партнерів (Стернін 
1996: 9). Мовленнєвий етикет віддзеркалює культурний рівень народу, 
збагачує комунікацію (Формановська 1989: 73). В.В. Лунєва наголошує на 
тому, що етикет кожної культури, з урахуванням національної специфіки, 
створює національні етикетні системи, а «сукупність систем створюють за-
гальний простір мовленнєвого етикету» (Лунєва 2011: 41). Унікальність та 
самостійність етикетного простору, його структура й складники залишають-
ся недостатньо вивченими.

Мета статті: розкрити поняття етикетного простору, розглянути при-
роду та особливості структури цього феномену.

Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань: виявити струк-
туру етикетного простору; проаналізувати його складові елементи; окресли-
ти можливі підходи до вивчення цього феномену.

Результати та обговорення
Загальнодоступні, зрозумілі кожній людині знання й навички, на які лю-

дина спирається як на встановлені норми, що є соціально прийнятними, 
формують простір повсякденності (Лотман 1996), де людина максимально 
дотримується культурних умовностей. Повсякденна поведінка поєднується 
з вербальною і створює цілісний культурно-комунікативний простір 
суб’єктної взаємодії, який інтегрований у загальний простір існування лю-
дини. Комунікантами створюється середовище, у якому відбувається ети-
кетна взаємодія відповідно до рівня їх компетенції, встановлених правил і 
норм щодо спілкування в тій чи тій ситуації в межах конкретної культури. 
Цей простір ми вважаємо етикетним.

До складових елементів етикетного простору відносимо суб’єктів 
етикетної комунікації, сталий набір етикетних ситуацій, постійний набір ети-
кетних знаків, етикетні норми та комунікативні цінності.

Суб’єктами етикетної комунікації є індивіди з властивими набора-
ми когнітивних установок, загальносуспільних уявлень про комунікативну 
поведінку та притаманними їм соціальними ролями. А.К. Байбурін (Бай-
бурин 1990: 16) запропонував поняття значимості розбіжностей (гендер-
них, вікових, соціальних, професійних, конфесійних) між комунікантами 
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як критерій визначення етикетної ситуації в комунікації. Стандартна, сте-
реотипна комунікативна ситуація, обмежена прагматичними координатами 
«я – ти – тут – зараз» (Формановская 1989), у межах якої учасники «ви-
будовують модель спілкування з урахуванням відмінностей у соціальних 
або комунікативних статусах» (Лихачева 2000: 35), є етикетною ситуацією. 
Кількість розбіжностей між комунікантами зумовлює ступінь етикетизації 
спілкування. Мовленнєве оформлення етикетної ситуації дозволяє визна-
чити соціальні ролі комунікантів навіть стороннім, безпосередньо не залу-
ченим до комунікації людям. Проте кожна етикетна ситуація конструюється 
та інтерпретується не тільки у відповідності з певними соціальними ролями 
суб’єктів взаємодії, а й залежно від етикетних уявлень учасників комунікації, 
підпорядкованих сформованій системі цінностей конкретної культури. 
Комуніканти вступають у спілкування на взаємоприйнятних умовах, тому 
«етикет – це завжди компроміс» (Байбурін 1990: 7).  

Важливими складовими елементами етикетної ситуації також є 
цілі комунікантів, вербальні та невербальні засоби взаємодії, результа-
ти комунікації (Формановская 1989; Морозова 2006). Комунікативні цілі 
адресанта та адресата передбачають прагнення відповідати культур-
ним традиціям та поведінковим вимогам етикетної комунікації. Взаємодія 
комунікантів реалізується вербально, невербально, із залученням пред-
метних компонентів, які в контексті певної етикетної ситуації досягають 
рівня знака. Правила послідовного й доцільного вживання етикетних знаків 
становлять основу етикетної ситуації. У її межах комуніканти спрямовують 
зусилля на створення гармонійної взаємодії, зняття напруги, комунікативну 
підтримку партнера по комунікації та в результаті досягають комунікативної 
мети.

Поведінка учасників етикетної ситуації наповнена певними соціальними 
та комунікативними ознаками. Варіантні комбінації ознак і їх значень до-
зволяють визначити різні типи етикетних ситуацій з огляду на такі параме-
три: частотність уживання (Кронгауз 2004); комунікативна спрямованість 
етикетного висловлювання (Кронгауз 2004; Морозова 2006); ступінь 
ритуалізованості або формалізованості (Лихачева 2000; Морозова 2006).

Повторювані етикетні ситуації виявляють неоднакову частотність їх ужи-
вання: ситуації вітання, прощання, подяки актуалізуються щодня, на відміну 
від ситуацій привітання, співчуття, побажання. Однак, незважаючи на зни-
жену частотність уживання останніх, ці ситуації залишаються стандартними 
для етикету, тому що мають чітко визначений сценарій дій та набір етикет-
них знаків. 

Сценарій як ментальна репрезентація етикетної ситуації ефектив-
но організовує етикетну взаємодію комунікантів і сприяє її правильній 
інтерпретації. Г.М. Алімжанова (Алімжанова 2004: 34-37) запропонувала 
сценарій ситуації «висловлення співчуття», який передбачає чотири етапи: 
констатація факту втрати →  вираження співчуття й бажання розділити 
горе →  побажання людині в зв’язку зі втратою близьких →  висловлен-
ня ставлення до померлого. Г.М. Алімжанова демонструє, що кожний етап 
сценарію супроводжується конкретними вербальними формулами. Факт 
утрати підкреслюють прості речення «із семантикою буттєвості» (У вас ве-
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лике горе; Ви втратили близьку людину); співчуття виражено формальни-
ми формулами активного типу (Я співчуваю вам; Я поділяю з вами цю втра-
ту);  пропозиції наказового способу виражають побажання (Будьте мужні! 
Тримайтеся); вираження відношення до померлого відбувається через 
стверджувальні речення (Він був хорошим батьком) чи більш ритуалізовані 
кліше (Душа знайшла спокій; Він тепер у кращому світі).  

Комунікативна спрямованість висловлювання, що також визначає тип 
етикетної ситуації, залежить від характеристик умов комунікації, проте ще 
більше – від статусів її учасників. Наприклад, ситуація спонукання (вираже-
на формулою Проходьте, сідайте, будь ласка) залежно від статусу мовця 
може сприйматися його партнером як наказ (полковник – майору), вимога 
(лікар – пацієнту), прохання (господар – гостю).

За ступенем ритуалізованості або формалізованості виділено такі 
етикетні ситуації: повсякденна, оказіональна, святкова, церемоніальна. 

Повсякденна ситуація припускає найбільшу варіативність у виборі сти-
лю поведінки в межах конкретної етикетної ситуації (знайомство, вітання, 
прощання). Святкова – особливий тип етикетної ситуації, що заснована 
на регламентації порядку й форм поведінки людини в умовах святкових 
ритуалів (дарування та прийняття подарунка). Особливість виконання цих 
ритуалів полягає в повній зміні норм повсякденного етикету. Оказіональна 
має індивідуальний характер, вимагає знання особливих правил (при-
ймання гостя, привітання). Церемоніальна етикетна ситуація заснована 
на традиціях та національних особливостях, де спостерігається сувора 
однозначність дій, а їх ритуальний характер досягає свого вищого порядку 
(заручини, весілля, поховання). 

Актуальність етикетних ситуацій може бути виявлена через контек-
сти, які містять оцінні висловлювання носіїв культур. Аналіз оцінних суд-
жень стосовно етикетних ситуацій дає можливість зрозуміти їх справжню 
цінність у конкретній культурі та виявити їх вплив на комунікантів. Напри-
клад, важливість церемоніальної етикетної ситуації заручин засвідчують 
слова носія мови на американському форумі, присвяченому весіллям: 
I guess the most important reason why I want to celebrate engagement is 
that I want to see my relatives, my beloved grandparents, my friends <…> to 
share the moment with them <…> to remember every single word they will 
tell me…”. У контексті судження помітною є суб’єктивація висловлювання 
(I guess, I want). Важливість етикетної ситуації експліцитно виявляється 
у вживаних інтенсифікаторах (every) та формах слів найвищого ступеня 
порівняння (the most important). Емфатичні конструкції надають особливої 
емоційної виразності не тільки висловлюванню, а й події взагалі (beloved 
grandparents, single word). Позитивний вплив ситуації на мовця вбачаємо у 
словах remember every word they will tell me.

Для передачі й сприйняття етикетної інформації зручними є форми ети-
кетних знаків, а значення містять ідеї, поняття, почуття. Обмін формами 
знаків означає обмін їх значеннями (Крейдлін 2009: 55). За кожною ети-
кетною ситуацією закріплено сталий набір вербальних та невербальних 
знаків, що обираються комунікантами в залежності від характеристики 
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адресанта та адресата, ілокутивного призначення, а також від особливо-
стей загального культурного простору, у якому відбувається комунікація. 
Набір складається з формул, що не діють поодиноко, а доповнюють одна 
одну та/або підсилюються невербальними знаками. У ситуації запрошен-
ня, наприклад, типовими прикладами вербальних етикетних знаків можуть 
бути усталені мовленнєві формули: Я хочу запросити Вас (нейтральна); 
Дозвольте запросити Вас (офіційні); Чи можна запросити Вас? (нерішучі, 
некатегоричні); Приходьте; Приїздіть (неофіційні); Давай підемо; Заходь до 
нас; Забіжи до нас (фамільярні); Добре було б, якби Ви зайшли (з відтінком 
необхідності). Набір доповнюють невербальні етикетні знаки – уклін, руко-
стискання, посмішка. 

У процесі комунікації вербальні й невербальні знаки знаходять-
ся в постійній взаємодії, й етикетна комунікація не є винятком. Серед 
функціональних шляхів взаємодії вербальних і невербальних знаків в 
етикетній ситуації можна визначити: дублювання актуальної етикетної 
інформації, протиставлення етикетних знаків один одному, заміщення од-
них етикетних знаків іншими, доповнення й посилення знаків одне одним 
(Морозова 2006).

Дублювання етикетної інформації відбувається при вживанні 
комунікантом декількох етикетних формул, що повторюють значення одна 
одної та мають посилити вплив на адресата. Наприклад: “Harry let her in 
with a smile on his face. “Hello, you look beautiful.” He kissed her on 
her cheek and said, “Well, just make yourself comfortable and help yourself 
to anything.” Sheila walked in”. (Kemp 2017: 131). У цьому прикладі госпо-
дар, який вітає вдома гостю, уживає вербальні формули вітання (hello), 
комплімент (you look beautiful), запрошення (make yourself comfortable, help 
yourself), які мають тут спільні значення гостинності та радості від зустрічі. 
Такі ж значення наповнюють і невербальні знаки (with a smile on his face, 
kissed her on her cheek). 

Протиставлення етикетних знаків відбувається, коли один із комунікантів 
уживає знаки, протилежні за значенням, що викривають нещирість адресан-
та: «Nice to see you out and about» he said, but made a sour face.» (Jance 
2015: 207). Вербальна формула Nice to see you out and about є знаком 
дружелюбності та радості від зустрічі, проте ці значення нейтралізуються 
паралінгвальним знаком (made a sour face), що виявляє нещирість 
комуніканта та його справжні негативні почуття по відношенню до адресата. 

Заміну одних етикетних знаків іншими можна помітити, коли вербальне 
висловлювання замінюється невербальним знаком: «По тротуару пробе-
жала стайка подростков в коротких шумных плащах, крайняя девчушка 
задела Лидочку влажным плечом и, вместо того, чтобы извиниться, 
широко улыбнулась» (Степнова 2011: 383). У свідомості комунікантів 
російської культури посмішка є знаком дружелюбності, відкритості, та 
найголовніше – щирості. В цьому прикладі вона переконливіша за будь-яку 
вербальну формулу, тому що є знаком щиросердного вибачення одного з 
учасників етикетної ситуації.  

Доповнення й посилення знаків одне одним відбувається, коли вживані 
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невербальні знаки продовжують думку, уже висловлену вербальними за-
собами: «Привет тебе, Шабаган, хранитель мудрости тамперов, – по-
чтительно приложив руку к груди и склонив голову, поздоровался 
со старцем Шадов» (Калугин 2000 : 448). Невербальні знаки (приложить 
руку к груди, склонить голову) реалізують не лише прагнення адресанта 
привітати партнера по комунікації, а й символізують шанування та глибоку 
повагу до нього. 

На реальні комунікативні ситуації накладається система знань про по-
рядок. Норми культури становлять собою моделі соціальних взаємодій, у 
яких відтворюються зразки належної поведінки. Через систему культурних 
норм суспільство програмує поведінку індивіда, надає спрямованості його 
діям. Етикетні норми, ще одна складова етикетного простору, є і продук-
том, і детермінантою соціальної взаємодії (Лихачева 2000). Вони регламен-
тують етикетні ситуації та мають ознаки імперативності, безособовості та 
спільності (Дробницкий 1974). Імперативність передбачає безапеляційне 
дотримання норм усіма представниками культури. Упровадження норм є 
безособовим, адже вони втілюються від імені всього суспільства та його 
традицій. Спільність виявляється в тому, що виконання вироблених норм 
етикетної поведінки стосується всіх членів суспільства.

Комунікативні цінності, на які спираються комуніканти у спілкуванні, 
формуються на основі культурних домінант. Існують комунікативні цінності 
різного рівня абстрактності (Дементьев 2013: 72): від цінності існування 
конкретних комунікативних одиниць, послідовності їх уживання та правил 
взаємозаміни, і до чітко встановлених унікальних жанрів комунікації (рос. 
разговор по душам). Ігнорування в комунікативній ситуації певної цінності 
оцінюється різко негативно. В англійськомовних культурах уважається 
недопустимим нехтування в діловій розмові, особливо при переході від 
однієї теми до іншої, елементами small talk. Ця комунікативна цінність є 
індикатором збереження особистого простору (privacy) між комунікантами, 
чого вони особливо дбайливо дотримуються. Особистий простір в етикеті 
означає неприпустимість проникнення комуніканта за допустиму межу 
близькості та тримання дистанції. Вторгнення в особисту зону вважається 
грубим порушенням норм етикетного спілкування (як вербального, так і не-
вербального). Комуніканти поважають автономію одне одного: не ставлять 
особистих питань, не роблять зауважень, не дають зайвих порад, толерант-
но ставляться до інтересів співрозмовника (Ішанкулова 2011). Семантично 
порожні формули (How are you? – I’m fine) – це своєрідна комунікативна 
перешкода, яка встановлює дистанцію та не дозволяє комунікантам 
проникнути в особистий простір один одного. Традиційна small talk є 
інструментом встановлення контакту, створення доброзичливої атмосфери, 
заповнення комунікативних пауз (Фенина 2005: 21), проте є також знаком 
дистанційованості комунікантів, адже розмова за своєю суттю беззмістовна 
та неглибока. Теми, що стосуються приватного життя комунікантів, сім’ї, 
грошей є табуйованими для англійців та можуть обговорюватися, якщо 
комуніканти дуже близькі. 

Ще однією цінністю серед етикетних правил комунікації  в  англомовній 
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культурі є guessing game (гра в здогадки). Етикет вимагає від англійців, як 
пояснює К. Фокс (Fox 2004: 23), залишати партнеру по комунікації право на 
конфіденційність, тобто уникати прямих питань (Where do you live? What do 
you do?), обмежуватися простим зауваженням “Rush hour – it’s nightmare”, 
за яким може бути питання “Do you drive to work?”. Саме так адресант 
сподівається отримати підказку (“clue”) щодо місця проживання та роботи 
адресата. Оволодіння особливостями культурної специфіки етикетного про-
стору сприяє мінімізації комунікативних невдач. 

Етикетний простір вимагає поліаспектного вивчення, що передбачає 
поєднання лінгвокогнітивного, культурологічного, семіотичного та 
лінгвістичного підходів. Лінгвокогнітивний аспект дослідження дозволяє 
виявити особливості ментальних структур, які стоять за етикетними пра-
вилами та нормами конкретної культури, а також їх вербальним виражен-
ням. Фрейм етикетної ситуації, як багатошарове ментальне утворення, 
допомагає визначити особливості її ієрархічно впорядкованої структури в 
досліджуваній культурі. Фрейм-сценарій є динамічним когнітивним утворен-
ням, яке дозволяє виявити спільне та специфічне в актуалізації етикетних 
ситуацій у межах конкретної культури. Культурологічний аспект дослідження 
передбачає визначення культурно-специфічних комунікативних цінностей 
конкретної культури та їх уплив на особливості побудови ментальних 
сценаріїв етикетних ситуацій і вербальну реалізацію. Семіотичний аспект 
дослідження етикетного простору можливо реалізувати через аналіз етикет-
них знаків, що вживаються мовцями в межах сталих ситуацій. Дослідження 
ступеня зафіксованості кожного етикетного знака за формою та значенням 
у певній лінгвокультурі уможливлює висновок про особливості етикетної 
знакової системи в межах цієї культури. Такий підхід також дозволяє оцінити 
комунікативну доцільність девіації у виборі етикетного знака чи в навмисній 
зміні форми або значення знака.

Висновки
Отже, етикет у тій чи тій культурі окреслює власний простір, що 

організовує загальнокультурний простір, із яким співвідноситься. 
Особливість структури етикетного простору виявляється через її складові. 
Суб’єкти комунікації залежно від статусу визначають модель спілкування 
та актуалізують її в межах конкретної етикетної ситуації, сценарій якої є 
чітко визначеним. Системність уживання й дії етикетних знаків, що напо-
внюють сценарії етикетних ситуацій, виявляється у взаємному дублюванні, 
посиленні, протиставленні та заміщенні. Норми, прийняті в конкретному 
культурному просторі, спрямовують етикетну комунікацію, а комунікативні 
цінності, властиві такому простору, наповнюють її специфічними жанрами 
спілкування. Етикетний простір – це такий багатогранний феномен, що його 
дослідження має бути поліаспектним.
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У статті проаналізовано історію українських перекладів французької жіночої про-
зи та висвітлено роль журналу іноземної літератури «Всесвіт». Встановлено, що  ра-
дянський період мав особливості перекладання французьких жіночих творів, які зумовлені 
історико-культурним та політичним контекстами, зокрема чинниками ідеології, цензури, 
ставленням до фемінізму, літературними і перекладацькими канонами тощо. З’ясовано, 
що важливою подією для становлення французько-українського перекладу жіночої прози в 
радянську добу стала публікація у 1976 році в журналі «Всесвіт» роману Ф. Саган «Тьмя-
ний профіль» у перекладі видатного перекладача В. Коптілова. Певні зсуви в перекладі 
в бік мінімізації чи гіперболізації фемінних чи маскулінних рис персонажів можна тракту-
вати як намагання перекладача посилити експресію перекладного тексту. Результати 
дослідження показали, що передвісником прагнень України вийти із колоніального пере-
кладацького дискурсу СРСР і залежності від ідеології та видавничої політики Москви у 
1991 році стала публікація у «Всесвіті» роману Р. Дефорж «Анна Київська» в перекладі             
Г. Філіпчука. Це певний прорив у контексті фемінного/гендерного перекладу. Історичний 
за своїм жанром, роман містить сцени відверто еротичного характеру, які вперше в 
історії французько-українського перекладу відтворювались українською мовою. Заміна 
зовсім іншою назвою в перекладі назви роману Р. Дефорж «Sous le Ciel de Novgorod» на 
«Анна Київська» вказує на бажання Г. Філіпчука привернути більшу увагу українського чи-
тача до твору і є виявом фемінізувальної стратегії.

Ключові слова: французька жіноча проза, історія українського перекладу, роль жур-
налу «Всесвіт».
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Дячук Л.С.
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В статье проанализирована история украинских переводов французской женской 
прозы и освещена роль журнала иностранной литературы «Всесвіт» («Вселенная»). По 
результатам анализа сделаны выводы, что советский период имел особенности пере-
вода французских женских произведений, обусловленных историко-культурным и поли-
тическим контекстами, в частности факторами идеологии, цензуры, отношением к 
феминизму, литературными и переводческими канонами т.п. Выяснено, что важным со-
бытием для становления французско-украинского перевода женской прозы в советские 
времена стала публикация в 1976 году в журнале «Вселенная» романа Ф. Саган «Неяс-
ный профиль» в переводе известного переводчика В. Коптилова. Определенные сдвиги в 
переводе в сторону минимизации или гиперболизации феминных или маскулинных черт 
персонажей можно трактовать как попытку переводчика усилить экспрессию перево-
димого текста. Результаты исследования показали, что предвестником стремлений 
Украины выйти из колониального переводческого дискурса СССР и зависимости от иде-
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ологии и издательской политики Москвы в 1991 году стала публикация во «Вселенной» 
романа Р. Дефорж «Анна Киевская» в переводе Г. Филипчука. Это определенный прорыв 
в контексте феминного/гендерного перевода. Исторический по своему жанру, роман со-
держит сцены откровенно эротического характера, которые впервые в истории фран-
цузско-украинского перевода воспроизводились на украинский язык. Замена названия со-
всем другим в переводе романа Р. Дефорж «Sous le Ciel de Novgorod» на «Анна Киевская» 
указывает на желание Г. Филипчука привлечь больше внимание украинского читателя к 
произведению и является проявлением феминизированной стратегии.

Ключевые слова: французская женская проза, история украинского перевода, роль 
журнала «Всесвіт».

UKRAINIAN TRANSLATIONS OF FRENCH WOMEN’S PROSE 
OF THE SOVIET PERIOD (the role of the journal “Vsesvit”)

Diachuk L.
Candidate of Philological Sciences, Associate professor,

Kyiv National University of Trade and Economics

The article deals with the history of Ukrainian translations of French women’s prose. The 
role of the journal of Foreign Literature “Vsesvit” is described. It has been established that the 
Soviet period had its particularities of translation of French female literature through the interaction 
of different contexts – historical, cultural and political, literary, which influenced the choice of 
translation methods and the degree of faithfulness to the author’s plan. The role of ideological 
factors, including censorship, attitude to feminism, literary canons and translation were also under 
consideration. Special emphasis is given to the publications in the journal “Vsesvit”. The paper 
also contains the discussion of major difficulties translators (Viktor Koptilov and Hryhoriy Filipchuk) 
experience in rendering Françoise Sagan (Un profil perdu) and Régine Deforges’s (Sous le Ciel de 
Novgorod) novels in the target language. The Ukrainian translation by V. Koptilov of the novel «Un 
Profil Perdu» by Francoise Sagan was analyzed. Certain shifts in translation towards minimization 
or hyperbolization of feminine and masculine characters’ features can be interpreted as a 
translator’s effort to increase the expression of the translated text. The results of the study showed 
that the publication in 1991 of the novel by R. Deforges “Sous le Ciel de Novgorod” translated by H. 
Filipchuk became the desire of Ukraine to go out of the colonial translation discourse of the USSR 
and dependence on the ideology and publishing policy of Moscow. This novel contains erotic 
scenes, which for the first time in the history of French-Ukrainian translation were reproduced 
into Ukrainian. R. Deforges’ “Sous le Ciel de Novgorod” was published in Ukrainian translation 
under the title “Anna Kyivska”. The analysis demonstrates that translators used lexical and stylistic 
resources of the Ukrainian language, thus applying the strategy of domestication.

Key words: French women’s prose, history of Ukrainian translation, role of the Journal of 
World Literature “Vsesvit”.

Вступ
Жіночій  прозі у літературному процесі Франції належить визначне 

місце. На сучасному етапі жіноча література є невіддільною складовою 
культурного розвитку французької нації і визначає пріоритети еволюції ба-
гатьох літературних жанрів. 

 Об’єктом цієї розвідки є видані матеріали французької жіночої прози ра-
дянського періоду (в тому числі у журналі «Всесвіт»). Наукова новизна статті 
полягає в тому, що вперше було зроблено спробу проаналізувати і система-
тизувати доробок українських перекладів саме французької жіночої прози.

Метою статті є висвітлення історії українського художнього перекладу 
та ролі журналу «Всесвіт». Поставлена мета передбачає розв’язання таких 
завдань:
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– окреслити коло французьких жіночих перекладів творів; 
– з’ясувати історичні обставини, за яких вийшли українські переклади 

французької жіночої прози;
– зробити висновки щодо значущості в історії українського перекладу
французької жіночої прози.
Результати і обговорення
Радянський період перекладу французької жіночої прози розпочався, 

на нашу думку, з публікації у 1918 році в Катеринославі казки Ж. Санд «Дуб-
говорун» і завершився перекладом у 1991 році роману Р. Дефорж «Анна 
Київська» («Sous le ciel de Novgorod»). За весь цей час  українською мовою 
було перекладено майже три десятки художніх творів, написаних фран-
цузькими письменницями. Прикметно те, що більшість із них становлять 
короткі оповідання, нариси та новели і лише три романи: у 1930 році – ро-
ман Ж. Санд «Гріх пана Антуана», у 1976 році – роман Ф. Саган «Тьмяний 
профіль» і в 1991 році – роман Р. Дефорж «Анна Київська».  Таким чином, 
вже в перші роки існування Української республіки з’являються поодинокі 
переклади французьких авторок. 

Важливою віхою становлення французько-українського перекладу 
жіночої прози в радянську добу вважаємо публікацію у 1976 році в журналі 
«Всесвіт» українського перекладу роману Ф. Саган «Тьмяний профіль» 
(«Un profil perdu»), здійсненого молодим перекладачем і майбутнім ви-
датним теоретиком українського перекладознавства В. Коптіловим. По 
суті, зазначений роман можна розглядати як перший україномовний твір 
представниці сучасного французького фемінізму. За радянських часів 
українською мовою було видано ще чотири твори Ф. Саган: у 1983 році 
у видавництві «Молодь» у перекладі В. Омельченка і Я. Кравця окремим 
виданням вийшли повісті «Чи любите ви Брамса?», «Сонячний промінь 
в холодній воді» та «Здрастуй, печаль!», а в 1984 році журнал «Всесвіт» 
друкує коротке оповідання «Ніч собаки» в перекладі Я. Коваля. Ф. Саган, 
відтак, можемо назвати свого роду «рекордсменкою» з кількості українських 
перекладів у радянський період – п’ять творів. За радянських часів не надто 
багато уваги приділяли аналізу україномовних перекладів. Однак цього не 
можна сказати, якщо говорити про дослідження перекладів творів Ф. Са-
ган українською мовою в часи незалежності. У 2013 році з’являється стаття 
М. Д. Марінашвілі щодо аналізу лексико-семантичних і лексико-синтаксич-
них трансформацій у перекладі роману Ф. Саган «Bonjour tristesse» («Здра-
стуй, печаль!») українською мовою (Марінашвілі 2013: 91–95), а у 2014 році 
– стаття І. М. Одрехівської щодо аналізу перекладацьких трансформацій 
В. Коптілова в перекладі роману «Тьмяний профіль» (Одрехівська 2014: 
237–241). Ця стаття тим більше цікава тому, що І. М. Одрехівська аналізує 
перекладацькі трансформації В. Коптілова з урахуванням гендерної 
ідентичності перекладача. Займаючись детальним дослідженням твор-
чого та життєвого шляху видатного українського теоретика та практика 
художнього та поетичного перекладу В. Коптілова, І. Одрехівська досить 
ґрунтовно і детально аналізує перекладацькі трансформації, до яких він 
вдається. Загалом, демонструючи численні приклади слів, висловів і фраз, 
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які В. Коптілов часто інтерпретує в перекладі, за оцінкою І. М. Одрехівської, 
виходячи зі своєї маскулінної сутності, дослідниця все-таки резюмує, що не 
варто говорити про гендерну інтерференцію як певну закономірність, швид-
ше психологічна сумісність автора й перекладача відіграє вирішальну роль 
у створенні адекватної іншомовної версії, що забезпечило успіх українського 
перекладу роману «Тьмяний профіль» (Одрехівська 2014: 241).

Подібне бачення І.М. Одрехівської відсутності впливу гендерної 
ідентичності перекладача на адекватність перекладу і відтворення гендер-
них конотацій виглядає спірним. Лише певною мірою можна погодитися з її 
думкою про те, що загалом В. Коптілову вдалося донести до українського 
читача основну ідею роману французької письменниці та словесно 
відтворити як візуальні, так і внутрішні образи героїв. На нашу думку, певні 
зсуви в перекладі в бік мінімізації чи гіперболізації фемінно-маскулінних рис 
героїв роману можна трактувати як намагання перекладача дещо посилити 
експресію перекладного тексту. Щоправда, в таких випадках перекладач 
інколи жертвує, наприклад, точністю перекладу. 

Так, у своєму романі Ф. Саган дуже колоритно вимальовує образи го-
ловних та другорядних героїв з числа різних прошарків тогочасного паризь-
кого суспільства. Одним із таких яскравих образів «світського» Парижа є 
мадам Дебу, яка «неподільно панувала в своєму світському гуртку» (Са-
ган 1976: 4). Вольова, значною мірою категорична і незалежна, мадам Дебу, 
за свідченням Ф. Саган, вміла помітити «традиційність» в «авангардизмі» і 
«елементи новаторства в традиційному»:  

«… Ses ukases comme ses engouements étaient inflexibles. Enfin, elle 
distinguait tout de suite ce qu’il y avait de retardataire dans une œuvre d’avant-
garde et d’audacieux dans une œuvre conventionnelle. Au demeurant, s’il 
n’y avait eu en elle cette méchanceté native et permanente, elle eût été 
intelligente» (Sagan 2010 : 6).

«… Її переконання й уподобання були несхитні. Вона відразу помічала 
риси традиційності в авангардистському творі й елементи новатор-
ства в традиційному. А втім, хоч яка вона була категорична, – зроду, 
завжди й у всьому, – кебети їй не бракувало» (Саган 1976: 4).  

В цілому, на наше переконання, український перекладач В. Коптілов 
доніс до українського читача правдиво відтворений образ мадам Дебу.  
Але, з одного боку, В. Коптілов жодним чином не відобразив у перекладі 
вживання французькою письменницею російського походження запозиче-
ного слова «ukases» – «укази», а з іншого – він практично повністю грама-
тично трансформує останнє речення, до того ж неправильно передаючи 
значення слова «méchanceté» («злість, озлобленість») словом «катего-
рична». Безперечно, мадам Дебу є досить категоричною і вольовою жінкою, 
але, на додаток до цього, Ф. Саган повідомляє нам і про її «постійну та 
вроджену озлобленість», що вже становить нову та іншу негативну рису 
характеру героїні, приховану в перекладі від українського читача. Таким чи-
ном, відбувається певного роду «мінімізація» негативних рис жіночого об-
разу, що, в принципі, відповідно до наших досліджень, не є характерною 
«маскулінною» особливістю для перекладачів-чоловіків. 
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Дещо невдало, на наше сприйняття, В. Коптілов використав  мало-
вживане розмовне українське слово «кебета» на відтворення вжитого в 
оригіналі слова «intelligente», незважаючи на те, що воно несе в собі такі 
значення, як: здібність, уміння, хист, розум (СУМ: Т. 4: 138). Розмовна мова 
– слова та стиль – зовсім не характерні для образу мадам Дебу, саме тому, 
на нашу думку, в даному випадку стратегія «одомашнення», притаманна 
для перекладацької манери В. Коптілова, не просто неточно відтворює 
оригінал, а в певній мірі його деформує.

Безперечно цікавим з точки зору перекладацького аналізу є ро-
ман Ф. Саган «Bonjour tristesse», перекладений Я. Кравцем та виданий 
в Україні у 1983 році. Перекладач вдається до багатьох перекладацьких 
трансформацій, які, втім, у переважній більшості можна назвати вдалими і 
такими, що відтворюють задум авторки роману. Хоча вже сам український 
варіант перекладу назви французького роману («Здрастуй, печаль!») на-
водить на думку щодо калькування з російського варіанту («Здравствуй, 
грусть»), виконаного Ю. Яхніною у 1974 році.

Як видно, з початку радянського періоду і аж до 80-их років мину-
лого сторіччя читач не мав змоги ознайомитися (за винятком роману                                    
Ф. Саган «Тьмяний профіль») з україномовними перекладами творів таких 
всесвітньо відомих на той час французьких письменниць, як добре знана (з 
російськомовних перекладів) у Радянському Союзі лауреатка Гонкурівської 
премії Е. Тріоле, родоначальниця нового постмодерністського жанру – «но-
вого роману» Н. Саррот (за винятком уривку з роману «Золоті плоди» в 
перекладі В. Пащенка); ані з творами М. Юрсенар, С. де Бовуар, М. Дюрас, 
П. Констан, К. Пейзан, М. Кардиналь, Ф. Малле-Жоріс, Р. Дефорж, В. Курі-
Гати, А. Ерно, С. Жермен та інших.

Певною мірою переламним у плані українського перекладу творів фран-
цузьких письменниць стали 80-ті роки минулого сторіччя, які ознаменува-
ли своєрідний прорив не лише в кількісному, але й в якісному вираженні: 
починають з’являтися не лише невеликі твори поодиноких французьких 
письменниць, а й цілі серії повістей та романів. Так, упродовж останнього 
десятиріччя «радянського» періоду (1980-1991 рр.) в Україні було перекла-
дено українською і видано 14 художніх творів французьких письменниць, 
а саме: Ф. Малле-Жоріс «Я хотіла б грати на акордеоні» (в перекладі 
Ф. Горбач, Всесвіт, 1981), «Діснейленд» (у перекладі М. Венгренівської, 
Всесвіт, 1990), «Нантакет» (у перекладі Р. Осадчука, Всесвіт, 1990); К. Пей-
зан «Велична Жюльєна» (в перекладі О. Леонтович, Всесвіт, 1982), «Та-
кий недосконалий молодик» (у перекладі О. Леонтович, Всесвіт, 1984); три 
повісті  Ф. Саган: «Чи любите Ви Брамса?» (в перекладі В. Омельченка), 
«Сонячний промінь в холодній воді» (в перекладі В. Омельченка) та «Здра-
стуй, печаль!» (у перекладі Я. Кравця в київському видавництві «Молодь», 
1983), «Ніч собаки» (в перекладі Я. Коваля, Всесвіт, 1984); М. Юрсенар «Як 
урятувати старий Ван Фо», «Усмішка Марка Кралевича», «Материнсь-
ке молоко» (із серії «Східні новели», всі – в перекладі Ф. Горбач, Всесвіт, 
1984); «Фуггери з Кельну» (розділ з роману «Чорна магія», (в перекладі                   
М. Калитовської у журналі «Сучасність», 1984).
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Прикметно, що неоціненну роль у популяризації французьких жіночих 
творів в Україні протягом всього радянського періоду, як і в роки незалежності 
України, відігравав журнал зарубіжної літератури «Всесвіт». Незмінним 
принципом журналу до 1993 р. було видавати іноземну прозу тільки вперше 
на радянському і пострадянському просторі. І це були твори перекладені 
українською мовою. Абсолютна більшість перекладів творів французь-
ких письменниць публікувалася саме в ньому. Як стверджує у монографії           
Т. Шмігер, що саме «Всесвіт» посприяв найбільше активізації досліджень 
з історії перекладу в Україні й рецепції української літератури за кордоном 
(Шмігер 2009: 156). 

Незадовго до здобуття Україною незалежності у 1991 році цей журнал 
публікує роман Р. Дефорж «Анна Київська» в перекладі Г. Філіпчука. Певною 
мірою переклад та видання роману Р. Дефорж стало ознакою не лише здо-
буття Україною незалежності, але й актуалізації фемінного/гендерного пере-
кладу. Цей роман є насамперед історичним за своєю суттю, він містить сце-
ни відверто еротичного характеру, які практично вперше наважилися пере-
кладати з французької мови українською. Сам вибір твору цієї письменниці 
для перекладу вже став прогресивним кроком. Р. Дефорж активно захища-
ла та популяризувала феміністські ідеї, відстоюючи у своїх романах право 
жінки бачити в собі саму себе, включаючи сексуальні стосунки. Тому роман 
«Анна Київська», на нашу думку, можна вважати перехідним моментом у 
розвитку французько-українського гендерного перекладу від «радянсько-
го» періоду до «періоду незалежності». Початок нового етапу був ознаме-
нований перекладом та публікацією в 1994 році в Україні фундаментальної 
праці світового фемінізму – есе С. де Бовуар «Друга стать». Л. Коломієць 
слушно зауважує,  що перекладна література становить собою невід’ємну 
ланку національного літературного процесу (Коломієць 2013: 10). 

Зазначимо, що до переліку письменниць жанру жіночого історичного ро-
ману, перекладених українською мовою, можна віднести лише Р. Дефорж 
з її романом «Sous le ciel de Novgorod» (в українському варіанті перекладу 
під назвою «Анна Київська»). При цьому у французькій прозі до історичної 
тематики вдавалася не лише Р. Дефорж. Можна згадати дуже популярну в 
світі французьку письменницю Ж. Бенцоні, твори якої російською мовою, 
починаючи з 1991 року, у надзвичайно великій кількості досі друкують різні, 
не лише російські, а й українські (наприклад, «Фоліо», Харків; «Видавець», 
Запоріжжя) видавництва. Як результат, світ побачили десятки популярних 
романів Ж. Бенцоні на історичну та історично-любовну тематику, але, як не 
дивно, не українською мовою.

Твір Р. Дефорж становить неабиякий інтерес у плані аналізу його пе-
рекладу українською мовою. Вже зміна Г. Філіпчуком назви роману «Sous 
le ciel de Novgorod» («Під небом Новгорода») на «Анну Київську» відразу 
вказує українському читачеві на його історичність, пов’язану з видатною 
українською королевою Франції, задаючи «жіночу» ноту в сприйнятті тексту.

Роман насичений численними історичними фактами, величними поста-
тями та подіями майже тисячолітньої давнини, його мова рясніє великою 
кількістю слов’янських слів і висловів. Досить прості граматичні конструкції, 
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речення, діалоги, географічні назви, численні назви богів, імена королів, 
царів та інших тогочасних правителів, представників духовенства і простих 
людей, здавалося, загалом не створюють проблем перекладу.

Все-таки неточності або невідповідності в перекладі Г. Філіпчука є. 
Відразу скажемо, що ці неточності зовсім не спотворюють загалом смис-
лу оригіналу і стосуються переважно лише певних лексико-семантичних 
«зсувів» чи незрозумілих «пропусків».

Так, спочатку перекладач не уточнює, що сестра королеви Анни є її 
молочною сестрою, також не вказуючи спочатку її ім’я – Ірина, ніби його 
взагалі не існує:

- Pour la recompenser, je demanderai au roi, mon epoux, qu`il dote richement 
ma soeur de lait et lui procure un beau mari (Desforges 1988: 23).

– У винагороду я попрошу короля, свого чоловіка, щоб він дав їй бага-
тий посаг і знайшов гарного жениха (Дефорж 1991: 6).

- Sobrement vetue, accompagnee de sa soeur de lait Irene et de Philippe, 
Anne voulut revoir une derniere fois les innombrables marches du Podol… (9, 
39).

- Скромно вдягшись, Анна в супроводі молочної сестри та Пилипа 
пішла востаннє подивитися на численні подільські ринки… (Дефорж 1991: 
12).

Що стосується відтворення гендерних маркерів у перекладі, то вартим 
уваги є приклад перекладу прізвиська одного з охоронців Анни – Пилипа, 
який під час полювання врятував її від розлюченого зубра. Р. Дефорж дає 
йому прізвисько «Viétcha». Власне ім’я Philippe, що в українському перекладі 
Г. Філіпчука звучить як Пилип, варто було б передати шляхом транскри-
бування, а не вдаватися до стратегії одомашнення. У виносці французька 
письменниця зазначає, що слово «Viétcha» означає «écureuil» (m) – білка. 
Якби в перекладі Пилипа прозвали «білкою» (слово жіночого роду), то це 
не було б співзвучне з чоловічим ім’ям. Вочевидь, саме через це Г. Філіпчук 
дає чоловікові прізвисько чоловічого роду – «Зайчик». Але українське сло-
во «заєць» практично завжди актуалізує асоціативні смисли побоювання, 
страху, що аж ніяк не корелюється із хоробрим вчинком Пилипа, який на-
кинувся на оскаженілого зубра, що ледь не вбив Анну. 

«Souvent, en riant, elle l`avait comparé a un écureuil, ce qui ne plaisait 
vraiment a Philippe» (Desforges 1988: 34). 

 «Анна часто, сміючись, порівнювала його із зайчиком, хоч Пилипові 
це й не подобалося» (Дефорж 1991: 10). 

Швидше за все, авторка переплутала російське слово «вече» і «век-
ша» (діал). У словнику В. Даля «векша» тлумачиться як «представниця 
роду білок, мись» (Даль 2001: 290). В українському перекладі варто було б 
«Viétcha» перекласти як «мись» (так, в історичному романі «Диво» П. Загре-
бельного вживається староукраїнське слово «мись», що означає «білка»). 
В «Українській енциклопедії рідкісних слів та варіантів їх значення» мись 
означає білку. У випадку вживання перекладачем слова «мись» на позна-
чення «білки», по-перше, це відповідало б французькому оригіналу у формі 
чоловічого роду, по-друге, враховуючи, що дане слово невідоме широкому 
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українському читацькому загалу, перекладачеві варто було б скористатися 
стратегією «виноски». Таким чином, перекладач залишився б вірним заду-
му авторки. Або ж варто було перекласти як «русак», що означає сірого 
зайця і не настільки асоціюється з острахом, як слово «заєць» (СУМ: Т. 7: 
910 – 911).

Таким чином, нового і більш якісного виміру французько-український 
переклад жіночої прози набув  у 70-80-ті роки ХХ сторіччя. Цей період 
характеризується кількісним збільшенням перекладів жіночої літератури та  
їх стрімким входженням до системи  національної літератури та культури 
України. Він тривав до 1991 року і завершився публікацією роману Р. Де-
форж «Анна Київська». Провідну роль у популяризації французької не лише 
літератури, а й культури в ті часи відіграв журнал зарубіжної літератури 
«Всесвіт». Важливою подією для становлення французько-українського 
перекладу жіночої прози в радянську добу стала публікація у 1976 році 
в журналі «Всесвіт» українського варіанту роману Ф. Саган «Тьмяний 
профіль» у перекладі видатного українського перекладача В. Коптілова. 

Висновки
Отже, передвісником здобуття Україною незалежності у 1991 році в сфері 

перекладу стала публікація журналом «Всесвіт» роману Р. Дефорж «Анна 
Київська» в перекладі Г. Філіпчука. Публікація саме цього роману Р. Дефорж 
в Україні стала новим етапом у контексті фемінного/гендерного перекладу, 
який, на жаль, жодним чином не був удостоєний уваги з боку українських 
літературознавців, мовознавців та перекладознавців. Історичний за своєю 
суттю, цей роман містить сцени відверто еротичного характеру, які впер-
ше в історії французько-українського перекладу довелося перекладати 
українською мовою. Вибір для перекладу цього роману Р. Дефорж став 
певною мірою революційним, оскільки саме ця французька письменниця 
була активною захисницею і популяризаторкою феміністських ідей. Саме 
роман Р. Дефорж «Анна Київська», на нашу думку, став перехідним ета-
пом у розвитку французько-українського гендерного перекладу від «ра-
дянського» періоду до «пострадянського» або, іншими словами, «періоду 
незалежності». Завдяки редакційній політиці журналу «Всесвіт» читачі отри-
мали змогу ознайомитися із літературою Заходу незважаючи на ідеологічні 
настанови та політичну цензуру, що були у Радянському Союзі.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ВОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ  
СРЕДСТВО» В НАИВНОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА
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Статья посвящена анализу лексико-семантического поля «водное транспортное 
средство» в англоязычной наивной картине мира. Материалом исследования послужила 
выборка из толковых словарей английского языка. Лексико-семантическое поле опреде-
ляется в работе как парадигматическое объединение лексических единиц определенной 
части речи по общему интегральному компоненту значения – архисеме. Данное лекси-
ко-семантическое поле рассматриваем как определенный фрагмент языковой картины 
мира, отражающий знания и представления носителей английского языка о некотором 
участке окружающего их мира. Проанализирована структура лексико-семантического 
поля «водное транспортное средство», состоящая из ядра, медиальной зоны и перифе-
рии. Проведенный дефиниционный анализ ядерных лексических единиц изучаемого поля 
«водное транспортное средство» позволил сгруппировать интегральные семы этих 
единиц в совокупность следующих когнитивных признаков: АРТЕФАКТ, имеющий фор-
му КОНТЕЙНЕРА и предназначенный для целенаправленного ПЕРЕДВИЖЕНИЯ по ВОДЕ.  
Наиболее обобщенно выделенная модель присутствует в ядерных единицах поля: boat, 
craft, ship, vessel.  Медиальная зона содержит более пятидесяти лексических единиц, каж-
дая из которых уточняет тот или иной когнитивный признак.  Периферия общеязыко-
вого варианта изучаемого поля складывается из ста фразеологических единиц англий-
ского языка, которые образно переосмысливают данную когнитивную модель. Корабль, 
судно, судоходство служат донорской когнитивной сферой, из которой говорящие чер-
пали смысловые блоки и переносили их в другие, целевые когнитивные сферы, трактуя 
абстрактные или конкретные феномены, ситуации, действия в терминах судоходства 
и мореплавания. 

Ключевые слова: лексико-семантическое поле, водное транспортное средство, 
картина мира, когнитивный признак.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ» 
В НАЇВНІЙ АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Загребельна Н.В.
кандидат філологічних наук, доцент,

Національний університет «Одеська морська академія»

Стаття присвячена аналізу лексико-семантичного поля «водний транспортний 
засіб» в англомовній наївній картині світу. Матеріалом дослідження слугувала вибірка з 
тлумачних словників англійської мови. Лексико-семантичне поле визначається в роботі 
як парадигматичне об’єднання лексичних одиниць певної частини мови за загальним 
інтегральним компонентом значення – архісемою. Дане лексико-семантичне поле 
розглядаємо як певний фрагмент мовної картини світу, що відображає знання і уявлен-
ня носіїв англійської мови про певну ділянку оточуючого їх світу. Проаналізовано струк-
туру лексико-семантичного поля «водний транспортний засіб», що складається з ядра, 
медіальної зони і периферії. Проведений дефініційний аналіз ядерних лексичних одиниць 
досліджуваного поля «водний транспортний засіб» дозволив згрупувати інтегральні 
семи цих одиниць у сукупність наступних когнітивних ознак: АРТЕФАКТ, що має фор-
му КОНТЕЙНЕРА і призначений для цілеспрямованого ПЕРЕСУВАННЯ по ВОДІ. Найбільш 
узагальнено виділена модель присутня в ядерних одиницях поля: boat, craft, ship, vessel. 
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Медійна зона містить більше п’ятдесяти лексичних одиниць, кожна з яких уточнює ту 
чи іншу когнітивну ознаку. Периферія загальномовного варіанту досліджуваного поля 
складається зі ста фразеологічних одиниць англійської мови, які образно переосмис-
люють дану когнітивну модель. Корабель, судно, судноплавство служать донорською 
когнітивної сферою, з якої мовці черпали смислові блоки і переносили їх в інші, цільові 
когнітивні сфери, трактуючи абстрактні або конкретні феномени, ситуації, дії в 
термінах судноплавства і мореплавства.

Ключові слова: лексико-семантичне поле, водний транспортний засіб, картина 
світу, когнітивна ознака.

LEXICAL SEMANTIC FIELD “WATER TRANSPORT VESSEL” 
IN THE ENGLISH NAIVE IMAGE OF THE WORLD
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candidate of philological sciences, associate professor,

National university “Odessa maritime academy”

The article is devoted to the analysis of the lexical semantic field “water transport vessel” 
in the English naive image of the world. The research material was based on the selection of 
explanatory dictionaries of the English language. The lexical semantic field is defined in the work 
as a paradigmatic union of lexical units of a certain part of speech according to a common integral 
component of meaning. We regard this lexical semantic field as a specific fragment of the linguistic 
picture of the world, reflecting the knowledge and ideas of English speakers about a certain part 
of the world around them. The structure of the lexical semantic field “water transport vessel”, 
consisting of the core, the medial zone and the periphery, is analyzed. The definitional analysis 
of nuclear lexical units of the “water transport vessel” field under study allowed us to group the 
integral semes of these units into the following cognitive features: ARTIFACT, which has the 
form of a CONTAINER and intended for targeted MOVEMENT by WATER. The most generally 
the distinguished model is present in nuclear field units: boat, craft, ship, vessel. The medial 
zone contains more than fifty lexical units, each of which specifies a particular cognitive feature. 
The periphery of the common language variant of the field under study consists of a hundred 
phraseological units of the English language, which figuratively rethink this cognitive model. A 
ship, shipping serve as a donor cognitive sphere, from which the speakers scooped meaningful 
blocks and transferred them to other, target cognitive spheres, interpreting abstract or concrete 
phenomena, situations, actions in terms of shipping and navigation.

Key words: lexical semantic field, water transport vessel, image of the world, cognitive 
feature.

Введение
Исторические и географические особенности развития англоязычного 

социума определяют особую роль водного транспорта в материальной и 
духовной культуре этноса.  Большое количество рек и озер внутри террито-
рии, а также островной характер Британии, ее отделенность от остального 
мира большими водными массивами определили своеобразие того про-
странственного континуума, в котором формировался и развивался бри-
танский этнос. С доисторических времен освоение окружающего простран-
ства было, кроме всего прочего, связано с необходимостью преодолевать 
значительные расстояния по суше, а со временем и по воде.  При этом, в 
отличие от суши, водная среда всегда бросала человеку больше вызовов.  
Вода чужда человеку как среда обитания, и ее освоение требовало от него 
больших усилий, как физических, так и интеллектуальных. Однако уже в 
эпоху палеолита человек научился сооружать некую конструкцию, которая 

ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ Н.В. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ...     
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предоставляла ему возможность более или менее безопасно передвигать-
ся по водной поверхности и выполнять различные виды деятельности – 
ловить рыбу, перевозить людей и грузы, осуществлять военные набеги на 
чужие территории.  От долбленого челна, сотворенного в каменном веке, 
до сегодняшних судов на воздушной подушке и атомных субмарин авто-
номного плавания – таков долгий путь развития водного транспорта как 
составной части материальной культуры всего человечества, в том числе и 
в значительной степени – англоязычного социума. Совершенно очевидно, 
что англоязычный, в первую очередь британский, этнос в своем развитии 
неразрывно связан с освоением водного, в частности морского простран-
ства, и его словарный состав не мог не отразить этого своеобразия.  

Актуальность выполненного исследования заключается в его лингво-
когнитивной направленности и включенности в антропоцентрическую па-
радигму современных лингвистических изысканий.  В центре нашего вни-
мания оказывается роль познающего субъекта в процессах восприятия и 
категоризации мира, которые детерминируют процессы вербализации, ос-
ловливания мира.  Актуальна также и социолингвистическая компонента 
данного исследования, которая проявляется в стремлении установить вли-
яние социальной параметризации субъекта (профессионал / непрофесси-
онал) на результат его номинативной деятельности.

Целью исследования выступает анализ лексико-семантического поля 
«водное транспортное средство» в англоязычной наивной картине мира.

Результаты и обсуждения
Водный транспорт с давних времен и по сегодняшний день играет 

значительную роль в экономической и культурной жизни англоговорящих 
стран, что нашло отражение в концептуальной и языковой картине мира, 
собственно, в том ее фрагменте, который содержит совокупность лекси-
кализованных понятий, соотносимых с такими объектами материального 
мира, как водные транспортные средства. Иерархическая упорядоченность 
понятий и гиперо-гипонимическая структурированность их лексических 
обозначений образуют лексико-семантическое поле, изучаемое в нашей 
работе. Под лексико-семантическим полем (далее – ЛСП) понимаем пара-
дигматическое объединение лексических единиц определенной части речи 
по общему интегральному компоненту значения – архисеме (Селіванова 
2010: 281).

Лингво-когнитивная направленность нашего исследования определи-
ла характер парадигматических связей, которые были установлены между 
изучаемыми лексическими единицами.  Такими парадигматическими свя-
зями, пронизывающими все семантическое пространство поля и скрепля-
ющими его воедино, выступают когнитивные признаки, присутствующие в 
каждом конституенте поля. 

Дефиниционный анализ ядерных лексических единиц изучаемого поля 
«водное транспортное средство» позволил сгруппировать интегральные 
семы этих единиц в совокупность следующих когнитивных признаков: АР-
ТЕФАКТ, имеющий форму КОНТЕЙНЕРА и предназначенный для целена-
правленного ПЕРЕДВИЖЕНИЯ по ВОДЕ.  Таким образом, можно говорить 
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о максимально обобщенной смысловой модели, лежащей в основе понятия 
«водное транспортное средство». Воплощение этой модели в конкретные 
вербальные единицы осуществляется в многочисленных номинациях раз-
личных видов водного транспорта.  Каждая из таких номинаций сохраняет в 
своей семантике общую смысловую модель и в то же время видоизменяет 
ее за счет уточнения, спецификации одного из четырех когнитивных при-
знаков: АРТЕФАКТ, КОНТЕЙНЕР, ПЕРЕДВИЖЕНИЕ, ВОДА.

Наиболее обобщенно выделенная нами модель присутствует в ядер-
ных единицах поля: boat, craft, ship, vessel.  Медиальная зона содержит 
более пятидесяти лексических единиц, каждая из которых уточняет тот 
или иной когнитивный признак, расцвечивая его целой палитрой дополни-
тельных смысловых оттенков.  Периферия общеязыкового варианта из-
учаемого поля складывается из ста фразеологических единиц английского 
языка, которые образно переосмысливают когнитивную модель: водное 
транспортное средство – это АРТЕФАКТНЫЙ КОНТЕЙНЕР для ПЕРЕ-
ДВИЖЕНИЯ  по ВОДЕ. Корабль, судно, судоходство оказались донорской 
когнитивной сферой, из которой говорящие черпали смысловые блоки и 
переносили их в другие, целевые когнитивные сферы, трактуя абстрактные 
или конкретные феномены, ситуации, действия в терминах судоходства и 
мореплавания. 

 Выделенные нами когнитивные признаки пронизывают все смысло-
вое пространство анализируемого поля, однако степень их экспликации 
неодинакова.  Признаки АРТЕФАКТ и ВОДА по сравнению с признаками 
КОНТЕЙНЕР и ПЕРЕДВИЖЕНИЕ намного реже манифестируются специ-
альными языковыми средствами.  Детальный анализ каждого из признаков 
показал следующее. 

Когнитивный признак АРТЕФАКТ выступает одним из основопола-
гающих в членении конкретных имен любого языка.  Артефакты противо-
поставляются натурфактам по принципу рукотворности первых и есте-
ственно-природном возникновении вторых.  Любое водное транспортное 
средство есть результат креативно-производственной деятельности чело-
века.  Объективным языковым маркером этого выступают дефиниционные 
признаки, извлекаемые из словарных толкований: vessel [a craft designed 
to navigate…],  to design smth [create or contrive smth for a particular 
purpose…], «создание чего-либо для определенной цели» свидетельству-
ет об артефактности соответствующего объекта.  Этимологический анализ 
также показывает, что с доисторических времен водное транспортное сред-
ство являлось плодом человеческого труда.  Слово boat существует в язы-
ке еще с древнеанглийского периода [ME bot <  OE băt = dugout canoe], вос-
ходит эта лексема к индоевропейскому корню bheid- = to split и, по свиде-
тельству этимологических словарей, данный корень прослеживается в гер-
манских языках в словах с общей семантикой «деревообработка» (referring 
to woodworking).  Набор сем, эксплицированных в дефинициях ядерных 
ЛЕ словами design, create, contrive, make, hollow-out, dugout, woodworking, 
являются пучком конкретных лексико-семантических манифестаций обоб-
щенного когнитивного признака АРТЕФАКТ.      
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Замкнутый дефиниционный круг, который объединяет все ядерные лек-
семы, обусловливает наличие данного когнитивного признака во всех ЛЕ 
ядра, а впоследствии, и во всех конституентах поля.  К примеру, в пери-
ферийной зоне когнитивный признак АРТЕФАКТ прочитывается в метафо-
рически переосмысленном выражении to launch smth [to set going, initiate] 
= запускать, начинать какой-либо проект (дословно «спускать на воду ко-
рабль»): to launch a ship [a ship is launched when she ships down the ramps 
into the water for her maiden voyage].  Судно спускают на воду (при этом оно 
соскальзывает со стапелей, когда оно построено, т. е. создано человеком, 
и может выходить в свой первый рейс).  Аналогичной процедуре (launching 
= запуск, старт) подлежат рукотворные объекты или организационные про-
екты, кампании.  К естественноприродным объектам данное действие не-
применимо.         

Выделив в смысловой структуре номинаций водного транспортного 
средства когнитивный признак АРТЕФАКТ, уточняем, что номинируемый 
объект – это всегда артефакт в виде контейнера.  Вторым облигаторным 
когнитивным признаком, реализуемым в конституентах изучаемого поля, 
выступает признак КОНТЕЙНЕР.  Как показывает дефиниционный и эти-
мологический анализ ядерных, медиальных и периферийных ЛЕ, водное 
транспортное средство мыслится носителями английского языка как рукот-
ворный контейнер, замкнутое с трех или четырёх сторон полое простран-
ство, вместилище каких-либо объектов.  Сема полого пространства мани-
фестируется в этимологии слова vessel (судно), происходящего от слова 
vessel (сосуд) [a hollow utensil used as a container].  Этимологический сло-
варь подчеркивает наличие общей семы hollow = полый у слов, обозначаю-
щих сосуд и судно в разных языках [the association between hollow utensils 
and boats appear in all languages].

В медиальной зоне когнитивный признак КОНТЕЙНЕР обрастает таки-
ми уточняющими характеристиками, как форма, размер, содержимое, ма-
териал.  Не все из них одинаково регулярно манифестируются в словарях.  
В частности, размер контейнера оказывается важным различительным 
признаком при дефинировании водных транспортных средств: две трети 
единиц в выборке имеют соответствующую маркировку. При этом коли-
чественные параметры судов эксплицируются обобщенными, неточными 
характеристиками large, medium sized, relatively small и т. п., которые отсы-
лают к некоторому стандарту, укорененному в культурной памяти социума.

Когнитивный признак КОНТЕЙНЕР может уточняться за счет характе-
ристики «его содержимое», т. е. кванта знаний о том, что прототипически 
находится внутри контейнера (т. е. водного транспортного средства) при ус-
ловии его нормального функционирования – целенаправленного передви-
жения по воде.  Уточняющая характеристика проявляется как результат ког-
нитивно-ономасиологической процедуры профилирования информации. 
Вследствие этого подобная информация всегда неполна, фрагментарна.  В 
качестве фигуры высвечивается одна черта, характеризующая содержимое 
КОНТЕЙНЕРА, все остальные черты уходят в когнитивную тень, превраща-
ясь в фон.  В качестве фона практически всегда выступает информация 
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о субъектах, контролирующих функционирование судна.  Иными словами, 
информация об экипаже является ономасиологически нерелевантной, не-
смотря на ее онтологическую важность: ведь судно без экипажа, лодка без 
гребца – функционально ущербный, неполноценный объект.

Лексико-семантический анализ общеязыковых номинаций водных 
транспортных средств выявляет несимметричность лингвокогнитивных 
процедур восприятия, осмысления и означивания объектов внешнего мира.  
Как известно, суда могут быть плоскодонными и килевыми.  Вторых на-
много больше, поэтому такая форма контейнера подразумевается по умол-
чанию, а вербально эксплицируется характеристика «плоское дно»: barge 
[flat-bottomed freight boat], punt [an open flat bottomed boat…]. Похожее 
происходит при экспликации / замалчивании уточняющей характеристики 
«материал», из которого изготовлен контейнер-судно.  Изначально таким 
материалом было дерево, позднее металл.  Поскольку эта информация 
широко известна, она не подлежит экспликации.  Исключение составляют 
те случаи, при которых имеется отклонение от нормативных параметров, 
например, стенки контейнера должны быть тоньше или, напротив, толще, 
прочнее средненормативных.  

В периферийной зоне ЛСП «водное транспортное средство» когнитив-
ный признак КОНТЕЙНЕР также уточняется характеристиками, квалифици-
рующими его форму, размер, конструкцию, а кроме того, нахождение вну-
три и вне контейнера.  Все эти уточняющие квалификативные характери-
стики оказываются достаточно значимыми для англоязычного социума, т. к. 
они подвергаются образному переосмыслению, порождая большое разно-
образие идиоматических единиц, ведущих свое начало из семантической 
сферы «судоходство, судно».  Соответствующие идиомы демонстрируют 
когнитивную процедуру профилирования одной из уточняющих характери-
стик признака КОНТЕЙНЕР, а именно: корабль – это КОНТЕЙНЕР большо-
го размера (взгляд снаружи) и корабль – это КОНТЕЙНЕР маленького раз-
мера (взгляд изнутри).  Примером первого служит известная идиома a great 
ship asks deep waters = большому кораблю большое плавание.  Примером 
второго служит также достаточно известная идиома с менее прозрачной 
внутренней формой: no room to swing a cat [lack of space in a room or house, 
very restrictive, small area].  Выражение берет свое начало из корабельного 
быта: в прошлом провинившегося моряка наказывали ударами плетью о 
девяти концах (cat o’nine tails) при обязательном присутствии всего рядово-
го состава.  Мéста на палубе было мало и некоторым из наблюдателей до-
ставались случайные удары плетью [during punishment all hands were called 
on deck (which) could be so crowded that a cat o’nine tails could not be used 
without hitting the observers].

Многовековой опыт передвижения по воде с помощью рукотворного 
транспортного средства запечатлен в исторически сложившейся карти-
не мира. Согласно этому опыту, нахождение человека внутри исправного 
транспортного средства (внутри КОНТЕЙНЕРА) – это желательная ситуа-
ция, т. к. человек защищен от враждебной ему водной стихии.  Оказать-
ся вне КОНТЕЙНЕРА, выпасть за борт – ситуация крайне нежелательная, 
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опасная, смертоносная.  Вербализация данного когнитивного сценария от-
ражена в языке, в том числе, с помощью фразеологизма to go by the board 
[to fall or be washed overboard ,  to get ruined or lost].  Враждебность водной 
стихии диктует определенные правила поведения на борту водного транс-
портного средства, а именно: следует избегать несанкционированного вы-
хода из КОНТЕЙНЕРА, т. е. не выпадать за борт, а для этого следует «не 
раскачивать лодку», т. к. «все находящиеся в ней» зависят друг от друга.  
Об этом говорят фразеологизмы be in the same boat [share the same adverse 
condition] и don’t rock the boat [don’t risk upsetting a group situation otherwise 
all will be in trouble].  

 Существенной характеристикой судна, корабля, лодки является пред-
назначенность для целенаправленного передвижения по воде.  Как показал 
дефиниционный анализ ЛЕ, конституирующих ЛСП «водное транспортное 
средство», когнитивный признак «целенаправленное ПЕРЕДВИЖЕНИЕ» 
манифестируется пучком сем, вербализуемых в дефинициях такими сло-
вами, как travel (boat [a small vessel for travelling on waters]), navigate (ship 
[a vessel for … deep water navigation]), sail (ship [a sailing boat]), voyage (to 
navigate [to voyage over water]).  Этимологический анализ позволил обна-
жить глубинные смыслы изучаемых единиц.  К примеру, глагол to navigate 
восходит к композиту из двух греческих корней: nāus = shipt agere = to drive 
(корабль + управлять движением).  Глагол to voyage происходит от индоев-
ропейского корня wegh- = to go, transport smth in a vehicle.  

В медиальной зоне ЛСП когнитивный признак ПЕРЕДВИЖЕНИЕ уточ-
няется рядом характеристик.  К ним относим «источник передвижения» 
(oars, sails, engine, motor), «скорость передвижения» (frigate [a high-speed 
vessel]; cruise-ship [one which moves along esp. in an unhurried way]); «траек-
тория передвижения» (liner [ship… carrying passengers on a regular route]).  
Обратим внимание, что здесь речь идет о наивной картине мира, которая 
фиксирует лишь обобщенные, непрофессиональные знания носителей 
языка о водном транспорте. 

Разнообразие номинаций водных транспортных средств мотивируется 
ещё одной характеристикой, уточняющей когнитивный признак ПЕРЕДВИ-
ЖЕНИЕ, это «целенаправленность», или, точнее, экспликация информа-
ции о том, ради чего судно передвигается по водной поверхности, каково 
его функциональное предназначение.  Согласно этой характеристике, груп-
пируем конституенты поля в следующие рубрики: ПЕРЕДВИЖЕНИЕ для 
транспортировки грузов и людей (ferry, tanker, liner), для выполнения вспо-
могательных функций (tugboat; lightship [one anchored in dangerous waters to 
alert other vessels]), для развлечения пассажиров (yacht [vessel for pleasure 
cruises], barge [pleasure boat for parties]), для спасения (life-boat, Ark).  Суда 
также передвигаются для осуществления промысла (fisher, whaleboat) или 
же в военных целях (gunboat, battleship, destroyer, fireship). 

Когнитивный признак ПЕРЕДВИЖЕНИЕ актуализируется и во фразео-
логических единицах, образующих периферию ЛСП.  Из донорской сферы 
«судоходство» черпаются характеристики «дальность» и «направление» 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, «взаимодействие» движущихся судов между собой.  Бу-



45

дучи перенесенными в целевую семантическую сферу, они мотивируют но-
минацию процессов, действий и ситуаций, весьма далеких от судоходства.  
Широко известный фразеологизм to burn one’s boat = сжечь корабли полу-
чает переносное значение «принять бесповоротное решение» [take some 
irrevocable step] на основании такого когнитивного сценария: высадившись 
на вражеской территории и сжигая корабли, на которых они приплыли, во-
йска должны завоевать эту территорию, т. к. пути к отступлению у них нет, 
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ  «назад»  невозможно. 

Иной сценарий лежит в основе выражения to miss the boat [to lose the 
opportunity], подразумевается, что субъект, опоздав на уходящее судно, утра-
тил шанс переместиться в иное, желаемое место.  ПЕРЕДВИЖЕНИЕ «впе-
ред» невозможно, фразеологическое значение идиомы – утраченный шанс.

Плохая «маневренность» при ПЕРЕДВИЖЕНИИ  плавсредства лежит 
в основе ФЕ to barge in = грубо вмешиваться в чужой разговор.  В про-
шлом баржи двигались по рекам за счет того, что их тянули мулы, которые 
плохо слушались команд погонщиков, из-за чего баржи во время швартов-
ки нередко задевали соседние суда.  Из сферы судоходства выражение 
перенесено в сферу речевого этикета. Фразеологическое переосмысление 
когнитивного признака ПЕРЕДВИЖЕНИЕ водного транспортного средства 
может базироваться также на акцентировании «дальности» морских пере-
ходов.  Так, например, наивного человека квалифицируют как «только что 
сошедшего с корабля»: just off the boat [naïve]. Сценарий этой идиомы та-
ков: человек только что прибыл на берег, в страну, в которой он ничего не 
понимает, и поэтому выглядит наивным.  Следовательно, он прибыл изда-
лека, из таких краев, где нравы и обычаи совсем другие, а значит «корабль, 
с которого он только что сошел», преодолел очень большое расстояние. 

Четвертым когнитивным признаком в смысловой модели, лежащей в 
основе понятия «водное транспортное средство» - АРТЕФАКТНЫЙ КОН-
ТЕЙНЕР для ПЕРЕДВИЖЕНИЯ по ВОДЕ, как видим, выступает признак 
ВОДА. Именно наличие этого признака в смысловой структуре номинатив-
ных единиц-конституентов изучаемого поля отличает обозначаемый рефе-
рент (судно, корабль) как водное транспортное средство от других видов 
транспорта: наземных, подземных, воздушных, космических, которые так-
же могут мыслиться как артефактные контейнеры, предназначенные для 
целенаправленного передвижения. 

Манифестанты когнитивного признака ВОДА в ядреных ЛЕ поля наи-
менее вариативны, это слова / морфемы water(-) и sea(-): boat [a small 
watercraft], vessel [a craft…to navigate on water], ship [a large boat…to travel 
on a sea; a sea-going vessel] . В медиальной зоне ЛСП когнитивный при-
знак ВОДА может уточняться в дефинициях конституентов поля за счет ква-
лификации водной поверхности и экспликации глубинных характеристик: 
если вода скована льдом (ice-bound waters), то по ней способны двигаться 
ледоколы (ice-breakers), если вода недостаточно глубока, то по ней пере-
двигаются на плоскодонном судне punt [flatbottomed boat…used in shallow 
waters], напротив, глубоководье – среда плавания корабля, см. дефиницию 
ship [a vessel…for deep-water navigation]. 
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Иногда ВОДА трактуется в географическом аспекте как водный массив 
типа река, море, океан, пролив. Исходя из дефиниций, для передвижения 
по рекам предназначены keel-boat [a riverboat…], gondola [a flatbottomed 
riverboat], для перевозки людей и грузов через водный массив типа реки, 
пролива существует паром: ferry [to transport goods by boat across a body of 
water].

Водная среда, в которой функционирует судно, оказывается мотиваци-
онной базой для образного переосмысления прямых номинаций в идиомы, 
образующие периферию ЛСП «водное транспортное средство».  Около де-
сятка ФЕ акцентируют ту или иную характеристику водной среды как места 
функционирования судна, среди них наличие / отсутствие воды, ее глуби-
на, прилив / отлив. К примеру, пребывание судна вне водной среды всегда 
мыслится как ситуация бедственная, негативно оцениваемая, см. ФЕ high, 
dry and unhandsome [abandoned, left in isolation by changes or circumstances].  
Извлечение судна из нормальной (водной) среды делает его беспомощным 
и непривлекательным, такие же характеристики приписывают субъекту, ко-
торого бросили на произвол судьбы, покинули в одиночестве.  

С давних времен моряки знали об опасности отмелей и много внима-
ния уделяли промерам глубины вод, по которым двигалось судно.  Эту опе-
рацию в прежние времена осуществляли с помощью лота, т. е. каната со 
свинцом на конце.  Бросая лот, выясняли, сколь глубока вода под днищем, 
используя при этом единицу измерения fathom, равную шести футам. Вы-
ражения to plumb the depth, to fathom smth, to sound out образно трансфор-
мировались во ФЕ со значением «выяснить, выведать ч-л, разобраться в 
ч-л». 

Мотивационной базой, порождающей фразеологизмы, служит также 
движение воды, а именно прилив / отлив, при этом прилив всегда символи-
зирует облегчающий, а отлив – осложняющий факторы, т. к. прилив благо-
приятствует передвижению корабля, а отлив этому противодействует.  См., 
например, to sail against / with the tide [act in a way that is opposite to / the 
same as that of the most other people].  В этих идиомах (нон)конформизм по-
ведения человека предстает в терминах судоходства как плавание против 
течения / по течению.

Выводы
На основании проделанного исследования приходим к заключению о 

том, что общеязыковая картина мира англоязычного социума отличается 
от языковой картины мира, существующей в тезаурусе тех представителей 
социума, которые объединены общей для них профессией моряка (в ши-
роком смысле этого слова).  Фрагмент окружающего мира, складывающий-
ся из рукотворных объектов, созданных человеком для передвижения по 
воде, воспринимается, осмысливается и означивается ими по-разному. Не-
профессионалы членят соответствующий фрагмент концептуальной карти-
ны мира на более крупные блоки, имеющие меньшее количество деталей, 
воспринимаемых говорящими, и в результате этого языковая картина мира 
оказывается более скупой, во-первых, по числу номинаций этих рукотвор-
ных объектов, а во-вторых, по степени развернутости десигнатов соответ-
ствующих языковых знаков.  
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Стаття присвячена вивченню інтонаційних особливостей фатичного мовленнєво-
го акту подяки. Актуальність представленого дослідження зумовлена недостатністю 
комплексного аналізу просодії фатичної подяки. Аналіз лінгвістичної літератури пока-
зує, що здебільшого інтонація подяки розглядається фрагментарно. На думку дослідниці 
К. Аймер, подяка представляє собою стереотипний мовленнєвий акт, інтонація якого 
також є стереотипною. Стереотипна інтонація актуалізується, як правило, в звичай-
них повсякденних ситуаціях побутового характеру. Тоді вона є висхідною або низхідно-ви-
східною.  Справжня щира подяка вимовляється з низхідною інтонацією. Однак, ми не пого-
джуємося з твердженням К. Аймер. Вважаємо, що інтонаційне оформлення висловлювань 
фатичної подяки не може обмежуватися лише двома термінальними тонами. Просодична 
організація фатичного МА подяки включає в себе цілий спектр засобів, що складають 
його акустичний образ. Серед методів дослідження просодичних засобів диференціації 
фатичного мовленнєвого акту подяки були використані наступні: метод теоретично-
го аналізу, метод наукового спостереження, що передбачає перцептичний аналіз, ста-
тистичний метод. Сукупність вживаних методів дозволила окреслити характерні осо-
бливості фатичного мовленнєвого акту подяки. Було встановлено, що фрази фатичної 
подяки вимовляються переважно з низхідним термінальним тоном, який превалює як у 
мовленні чоловіків (69 %), так і у мовленні жінок (86.7 %). Окрім низхідного тону, фатич-
ній подяці притаманні висхідний, низхідно-висхідний і рівний термінальні тони. Вислов-
лювання аргументованої фатичної подяки, як правило, оформлені низхідною або рівною 
шкалою. Висхідна шкала зафіксована переважно в мовленні чоловіків, тоді як ковзна шкала 
має місце, загалом, у мовленні жінок. Тональний рівень і тональний діапазон залежать від 
статі мовця: чоловіки вимовляють фатичну подяку на низькому тональному рівні з вузь-
ким тональним діапазоном, жінки – на середньому тональному рівні з середнім тональним 
діапазоном. Гучність, переважно, нормальна. Зниження гучності обумовлено обставина-
ми, які змушують адресанта виражати свою подяку тихо, або викликана соромливістю 
адресанта. Фатичну подяку вирізняє нормальний або швидкий темп, що пов’язано з не-
значністю передуючого стимулу для адресанта. 

Ключові слова: інтонація, мовленнєвий акт, подяка, темп, термінальний тон, то-
нальний діапазон, тональний рівень, шкала.

ПЕРЦЕПТИВНЫЙ АНАЛИЗ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 
ФАТИЧЕСКОЙ БЛАГОДАРНОСТИ

Кивенко И. А.
кандидат филологических наук, старший преподаватель,

Одесский национальный морской университет
 
Статья посвящена изучению интонационных особенностей фатического речево-

го акта благодарности. Актуальность представленного исследования обусловлена не-
достаточностью комплексного анализа просодии фатической благодарности. Анализ 
лингвистической литературы показывает, что в большинстве случаев интонация бла-
годарности рассматривается фрагментарно. Согласно точке зрения К. Аймер, благо-
дарность представляет собой стереотипный речевой акт, интонация которого также 
является стереотипной. Стереотипная интонация актуализируется, как правило, в 
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обычных ежедневных ситуациях бытового характера. Тогда она восходящая или нисходя-
ще-восходящая. Настоящая искренняя благодарность произносится с нисходящей инто-
нацией. Однако, мы не согласны с утверждением К. Аймер, т.к. считаем, что интонаци-
онное оформление высказываний фатической благодарности не может ограничиваться 
только лишь двумя терминальными тонами. Просодическая организация фатического 
речевого акта благодарности включает целый спектр средств, которые составляют 
его акустический образ. Среди методов исследования просодических средств дифферен-
циации фатического речевого акта благодарности были применены следующие: метод 
теоретического анализа, метод научного наблюдения, который подразумевает перцеп-
тивный анализ, статистический метод. Совокупность использованных методов позво-
лила обозначить характерные особенности фатического речевого акта благодарности. 
Было установлено, что фразы фатической благодарности произносятся преимуще-
ственно нисходящим терминальным тоном, который преобладает как в речи мужчин (69 
%), так и в речи женщин (86.7 %). Кроме нисходящего тона, фатической благодарности 
свойственны восходящий, нисходяще-восходящий и ровный терминальные тоны. Выска-
зывания аргументированной фатической благодарности, как правило, оформлены нис-
ходящей или ровной шкалой. Восходящая шкала зафиксирована преимущественно в речи 
у мужчин, тогда как скользящая шкала наблюдается в речи женщин. Тональный уровень и 
тональный диапазон зависят от гендерного фактора: мужчины произносят фатическую 
благодарность на низком тональном уровне с узким тональным диапазоном, женщины 
– на среднем тональном уровне с средним тональным диапазоном. Громкость, как пра-
вило, нормальная. Понижение громкости обусловлена обстоятельствами, которые вы-
нуждают адресанта выражать свою благодарность тихо или же его застенчивостью. 
Фатическую благодарность отличает нормальный или быстрый темп, что связано з 
незначительностью предшествующего стимула для адресанта. 

Ключевые слова: благодарность, интонация, речевой акт, темп, терминальный 
тон, тональный диапазон, тональный уровень, шкала.

THE PERCEPTIVE ANALYSIS OF PHATIC 
GRATITUDE UTTERANCES

Kivenko I. O.
candidate of philological sciences, senior lecturer,

Odessa National Maritime University

The present article is devoted to the study of intonation peculiarities of phatic gratitude 
speech act. The topicality of the given research is due to lack of complex analysis of gratitude 
prosody. Survey of linguistic literature shows that intonation of gratitude is explored fragmentarily 
in most cases. According to K. Aijmer’s viewpoint, gratitude is a stereotypic speech act, the into-
nation of which is stereotypic as well. The stereotypic intonation is usually realized in everyday 
situations and it is either rising or falling-rising. True sincere gratitude is pronounced with the falling 
intonation. However, we do not agree with the opinion of K. Aijmer, as we believe that intonation 
realization of phatic gratitude utterances can not be limited with only two terminal tones. The pro-
sodic organization of phatic gratitude speech act includes the whole range of means that make up 
its acoustic image. The methods applied to study the prosodic means of differentiation of phatic 
gratitude speech act are as follow: the method of theoretical analysis, the method of scientific ob-
servation that implies the perceptive analysis, the statistic method. The set of methods used has 
allowed to define the characteristic features of phatic gratitude speech act. It has been noticed 
that phatic gratitude utterances are mainly pronounced with the falling terminal tone that prevails 
in speech of both men (69 %) and women (86.7 %). Besides the falling tone, phatic gratitude can 
be realized with the rising, falling-rising and level terminal tones. The utterances of argumentative 
phatic gratitude are pronounced with either falling or level scale. The rising scale is mainly noticed 
in men’s speech whereas the sliding scale is characteristic of women’s speech. The pitch level 
and the pitch range depend on the gender factor, i.e. men pronounce phatic gratitude on the low 
pitch level with narrow pitch range while women pronounce it on the average pitch level with aver-
age pitch range. The loudness is normal, as a rule. The decrease of loudness is due to circum-
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stances that make the speaker express gratitude quietly or due to his shyness. Phatic gratitude is 
pronounced with either normal or quick tempo which is related to insignificance of the preceding 
stimulus for the addresser.  

Key words: gratitude, intonation, pitch level, pitch range, scale, speech act, tempo, terminal 
tone.

Вступ
Представлене дослідження є спробою окреслити особливості функціо-

нування фатичного мовленнєвого акту (далі МА) подяки та окреслити про-
содичні характеристики його реалізації в мовленні. Аналіз вітчизняної і за-
рубіжної лінгвістичної літератури показує, що здебільшого інтонація подяки 
розглядається фрагментарно, що зумовлює актуальність нашого дослі-
дження. Фундаментальною роботою, що присвячена вивченню інтонаційної 
організації МА подяка, є праця К. Аймер Conversational Routines in English: 
Convention and Creativity. Згідно точки зору К. Аймер, подяка є одним з най-
більш стереотипних мовленнєвих актів, тому й інтонація цього мовленнє-
вого акту є стереотипною. Дослідниця вважає, що стереотипна інтонація 
актуалізується в ситуаціях, коли необхідно подякувати офіціантові, водію 
автобуса, телефоністу за надання послуг побутового характеру або під час 
відповіді на запитання про здоров’я, інші знаки уваги. Тоді спостерігаєть-
ся висхідна або низхідно-висхідна інтонація подяки, яка носить фатичний 
характер. В свою чергу, справжня щира подяка вимовляється з низхідною 
інтонацією (Aijmer 1996). Вважаємо, що інтонаційне оформлення вислов-
лювань подяки не може обмежуватися лише двома термінальними тонами. 
Просодична організація МА подяки включає в себе цілий спектр засобів, які 
допомагають диференціювати її за ступенем щирості та виділити фатичну, 
щиру і фальшиву (нещиру і іронічну) подяку.

Мета нашого дослідження полягає у детальному вивченні просодич-
них характеристик висловлювань фатичної подяки. Об’єктом дослідження 
слугує фатичний мовленнєвий акт подяки, предметом – інтонаційні засо-
би його реалізації. 

З поставленої мети витікають наступні завдання:
•	 охарактеризувати подяку як фатичний мовленнєвий акт; 
•	 проаналізувати вживання термінальних тонів у висловлюваннях фа-

тичної подяки; 
•	 описати мелодійний контур висловлювань фатичної подяки; 
•	 вивчити тональні характеристики висловлювань фатичної подяки;
•	 проаналізувати параметри гучності та швидкості вимовляння ви-

словлювань фатичної подяки;
•	 скласти акустичний образ фатичного МА подяки.
Матеріалом дослідження послужили сучасні англомовні художні філь-

ми, з яких методом суцільної вибірки були відібрані висловлювання фатич-
ної подяки. Одиницею дослідження стали фрази, в яких актори за задумом 
сценариста і режисера зображували фатичну подяку. Ці фрази були розбиті 
на синтагми (у разі вираження аргументованої подяки) і проаналізовані. 

Методи дослідження
Для визначення просодичних засобів, що допомагають у диференціації 
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висловлювань фатичної подяки, були використані наступні методи: метод 
теоретичного аналізу, що дозволив інтерпретувати дані, отримані у ході 
дослідження; метод наукового спостереження, пов’язаний з перцептив-
ним аналізом, вживаним для визначення особливостей сприйняття фатич-
ного МА подяки; статистичний метод, за допомогою якого була здійснена 
математична обробка і аналіз отриманих даних. 

Результати та обговорення
МА подяки, в основному, розглядається як одиниця мовленнєвого ети-

кету, якій властиві специфічні лексичні та граматичні характеристики та яка 
має місце в фатичній комунікації (Формановская 1989; Гольдин 1983). Осо-
бливість фатичного спілкування полягає у тому, що складові компонети його 
інтеракції представляють собою своєрідний соціальний ритуал. Останній 
передбачає певний порядок і структуру комунікації, а також наявність кон-
венційних дій, правила функціонування яких залежать від зовнішніх умов 
та від соціальних ролей комунікантів. Мовленнєва поведінка комунікантів є 
теж ритуалізованою і визначається виключно правилами соціального ети-
кету. Для ритуальної комунікації характерними є недостатність інформатив-
ності, спрощення змісту, відсутність новизни, прагнення до стандартності та 
стереотипності (Трофимова 2011: 35). В соціальних ритуалах, як правило, 
застосовуються конвенційні, «стерті» семантичні формули, які характери-
зуються неважливістю власне вербального боку висловлювання. Лінгвісти 
аналізують етикетні мовленнєві формули з токи зору соціальних параметрів 
учасників взаємодії і ступенем формальності комунікативної ситуації саме 
через високий ступінь їх ритуалізованості й схожості за різних обставин 
спілкування.   

За умов дотримання соціального ритуалу реалізується фатична, чи 
формальна / етикетна, подяка. Ми пропонуємо вважати фатичну подяку 
нейтральною з точки зору критерія щирості. Це зумовлено тим, що крите-
рій щирості не є релевантним для формальної подяки, оскільки адресант 
виражає її машинально, не відчуваючи при цьому істинної вдячності, тому 
що передуюча дія-стимул не є значною для нього. Адресат, у свою чергу, 
не надає особливого значення висловленій подяці. Стимули, які передують 
фатичній подяці, включають надання незначних послуг, виконання службо-
вих обов’язків, комплімент, похвалу, схвалення, запрошення, привітання, 
побажання, прояв уваги тощо. Головна умова успіху полягає у дотриманні 
правил конвенційної процедури подяки. Наведемо приклади фатичної по-
дяки:

•	 “Hello, Noah,” I said. <…>
“Hello, Wilson,” he said. “Thanks for dropping by” (Sparks 2004: 23) (по-

дяка за незначну послугу, відвідування).
•	 “The newspapers are in your office, Monsieur Jacques. I found them.”
“Thanks” (Bradford 2011: 121) (подяка за послугу).
•	 “The wedding blog you write for? Happily Ever After? I have to tell you, I 

don’t read much about weddings, but I think your interviews are excellent. That 
feature you did on Chelsea Clinton, right around the time she got married? Re-
ally well done.”

“Thank you” (Weisberger 2013: 29) (подяка за похвалу).
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•	 “How’s he doing?” 
“Good, thanks” (Coben 2007: 124) (подяка за прояв уваги).
Наступним кроком нашого дослідження стало визначення термінальних 

тонів, що характеризують висловлювання фатичної подяки. Згідно з резуль-
татами аудиторського аналізу, в найбільшій мірі висловлюванням фатичної 
подяки притаманний низхідний термінальний тон (86.7 % у жінок і 69 % 
у чоловіків). Це можна пояснити здатністю низхідного термінального тону 
забезпечувати значення упевненості та зваженості. Проілюструємо при-
кладом, у якому представлено ситуацію вираження фатичної подяки, що 
оформлена низхідним тоном: дівчина-лаборант приносить Шерлоку каву, 
за що він їй і дякує:

“Ah, Molly, coffee, thank you” (Sherlock 2010: 00.10.08).
Низхідний термінальний тон надає висловлюванню фатичної подяки 

нейтральності, адже передуючий подяці стимул не є значним
Відносно інших термінальних тонів фрази фатичної подяки виявляють 

деяку варіативність. Рівний термінальний тон характеризує 13.8 % вислов-
лювань фатичної подяки у мовленні чоловіків і 5.4 % – у мовленні жінок. 
Цей термінальний тон має місце тоді, коли значущість слів подяки не є ре-
левантною і створює ефект монотону (Антипова, 1979: 47). Інший термі-
нальний тон, що характеризує висловлювання фатичної подяки, є низхід-
но-висхідним, який спостерігається у близько 10 % фраз фатичної подяки, 
а саме в 10.3 %  у мовленні чоловіків і в 6.3 % у мовленні жінок. Цей тон 
часто називають імплікативним. Висловлювання, які характеризуються ви-
користанням низхідно-висхідного термінального тону, передають значення, 
які не повністю виражені лексичним складом. Імплікація, яка виражена цим 
тоном, може бути дуже широкою за діапазоном виражених значень (Анти-
пова 1979: 51; Brovchenkо 2006: 189; Crystal 1975). 

Висхідно-низхідний і висхідний термінальні тони є найменш характер-
ними для фраз фатичної подяки. Висхідним термінальним тоном оформ-
лено 6.9 % реплік фатичної подяки в мовленні чоловіків і 1.6 % – в мовленні 
жінок. Цей тон передає надто ввічливе ставлення адресанта до адресата, 
а також деякий відтінок байдужості (Антипова 1979: 42). Ми можемо спо-
стерігати вираження фатичної подяки, оформленої висхідним тоном, в на-
ступному кіноепізоді: Андреа працює помічницею головного редактора най-
моднішого часопису у США, але при цьому сама абсолютно не цікавиться 
модою. На тлі дівчат модельної зовнішності, що також працюють в редакції, 
Андреа має неохайний і недоречний вигляд у своїх кофтах схожих на мішок 
і сукнях, що позбавлені форми. Тоді Найджел, креативний директор, вирі-
шує перетворити Андреа і приносить їй туфлі, явно вгадавши розмір її ноги:

– I guessed an eight and a half.
– Wow, that’s very nice of you. But I don’t think I need these (Devil Wears 

Prada 2006: 00.14.51).
Подяка Андреа непряма: дівчина  дає позитивну характеристику вчинку 

свого колеги за допомогою позитивно-оцінного прикметника nice, у свою 
чергу посиленого прислівником very. Висхідний термінальний тон вжива-
ється на ключовому слові you і надає непрямій подяці деяку незаверше-
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ність і свого роду протест, про який йде мова в наступній репліці. Адреа не 
потребує нових модних туфель, як, втім, й інших модних речей, оскільки 
головний редактор схвалила кандидатуру Андреа, незважаючи на її зовніш-
ній вигляд.

Далі було проаналізовано мелодійний контур висловлювань фатичної 
подяки. Для повноти опису мелодійного контуру аудитори досліджували 
представленість різних видів шкал у синтагмах, що включають більше ніж 
один наголошений склад. До таких висловлювань відносимо аргументова-
ну фатичну подяку. Як показує аудиторський аналіз, найчастіше фрази фа-
тичної подяки оформлені низхідною шкалою у мовленні жінок і складає 
66.7 %.  У мовленні чоловіків ця шкала притаманна 42.9 % висловлювань 
фатичної подяки. Дещо рідше фрази фатичної подяки вимовляються рів-
ною шкалою (28.6 % у чоловіків і 16.6 % у жінок), що ми можемо спостеріга-
ти у наступному кіноепізоді: розвізник піци дякує жінці за щедрі чайові. Його 
подяка включає два комунікативні ходи: позитивно-оцінне висловлювання 
і власне подяку. Обидва оформлені рівною шкалою і низхідним терміналь-
ним тоном і вимовлені на низькому тональному рівні з вузьким тональним 
діапазоном. Цей мелодійний контур надає подяці нейтральний характер:  

– Nice tip. Thanks a lot. 
– Thanks (Home Alone 1990: 00.10.29). 
На думку аудиторів, ковзна шкала є характерною для висловлювань 

фатичної подяки  лише в жіночому виконанні (11.1 %), тоді як висхідна 
шкала оформлює фрази фатичної подяки тільки у чоловічому виконанні 
(28.5 %).

Наступним кроком нашого дослідження стало вивчення тональних ха-
рактеристик фраз фатичної подяки. Згідно спостереженням аудиторів, то-
нальний рівень фраз фатичної подяки значною мірою обумовлено ген-
дерним чинником: чоловіки вимовляють їх, здебільшого, на низькому то-
нальному рівні (58.6 %) з вузьким тональним діапазоном (86.2 %), тоді як 
жінки – на середньому тональному рівні (60.9 %) із середнім тональним 
діапазоном (56.3 %). Вивчення параметру гучності показує, що для фраз 
фатичної подяки притаманна нормальна гучність вимовляння, що складає 
78.5 % досліджуваних фраз у мовленні чоловіків і 79.7 % – у мовленні жінок. 
Пониження гучності при вираження фатичної подяки (17.2 % у чоловіків і 
15.6 % у жінок) пояснюється, переважно, певними обставинами, за яких не 
прийнято говорити голосно, наприклад, під час важливого заходу, такого 
як зустріч, нарада, або зумовлено сором’язливістю адресанта. Підвищення 
гучності при вираженні фатичної подяки не є характерним та спостерігаєть-
ся лише у 4 % досліджуваних фраз. Аналіз параметру швидкості свідчить 
про те, що більше половини висловлювань фатичної подяки вимовляються 
в нормальному темпі (67.2 % у чоловіків і 66.7 % у жінок). Прискорення тем-
пу під час вираження фатичної подяки (20.3 % у чоловіків і 18.5 % у жінок) 
пояснюється незначністю стимулу, що передував подяці. Повільний темп 
вирізняє близько 10 % висловлювань фатичної подяки. Будь-яке відхилен-
ня від нормального темпу є ознакою того, що мовець відчуває певні емоції, 
які прискорюють або уповільнюють темп його мовлення (Нушикян 1986: 41). 
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Фатичну подяку вирізняє переважно нормальний темп вимовляння. Однак, 
спостерігається тенденція до швидкого темпу вимовляння, що пов’язано з 
незначністю передуючого стимулу для адресанта.

Висновки
Отже, за допомогою аудиторського аналізу інтонаційних особливостей 

фактичного матеріалу було виявлено, що за сприйманими акустичними 
ознаками фатичний МА подяки, який вважаємо нейтральним з точки зору 
критерія щирості, вирізняється мелодійним контуром, тональним рівнем, то-
нальним діапазоном, темпоральними характеристиками і, таким чином, має 
свій акустичний образ. Для фатичної подяки, загалом, характерний низ-
хідний термінальний тон (69 % у чоловіків і 86.7 % у жінок). Окрім низхідного 
тону, фатична подяка може бути оформлена висхідним, низхідно-висхідним 
і рівним термінальними тонами. Тональний рівень і тональний діапазон за-
лежать від статі мовця: чоловіки вимовляють фатичну подяку на низькому 
тональному рівні (58.6 %) з вузьким тональним діапазоном (86.2 %), жінки – 
на середньому тональному рівні (60.9 %) з середнім тональним діапазоном 
(56.3 %). Аргументована фатична подяка може бути оформлена низхідною 
(42.9 % у чоловіків і 66.7 % у жінок) або рівною (28.6 % у чоловіків і 16.6 % 
у жінок) шкалою. Висхідна шкала зафіксована переважно в мовленні чо-
ловіків (28.5 %), тоді як ковзна шкала має місце, загалом, у мовленні жінок 
(11.1 %). Гучність, переважно, нормальна (78.5 % у чоловіків і 79.7 % у жі-
нок). Також спостерігається зниження гучності під час вираження фатичної 
подяки (17.2 % у чоловіків і 15.6 % у жінок), що обумовлено обставинами, 
які змушують адресанта виражати свою подяку тихо, наприклад, під час на-
ради або важливого заходу, так, щоб не чули сторонні. Тиха гучність також 
може бути викликана зніяковінням або соромливістю адресанта. Фатичну 
подяку вирізняє нормальний (67.2 % у чоловіків і 66.7 % у жінок) або швид-
кий темп (11.8 % у чоловіків і 18.5 % у жінок), що пов’язано з незначністю 
передуючого стимулу для адресанта. Акустичному образу фатичної подяки 
притаманні переважно середні показники, що зумовлені етикетним характе-
ром реплік фатичної подяки, недбалістю їх вимовляння, а також відсутністю 
будь-якого емоційного забарвлення в силу своєї прагматичної нейтраль-
ності. Тим не менш, інтонаційним маркером фатичної подяки слугує низь-
кий тональний рівень та вузький тональний діапазон у чоловіків та середній 
тональний рівень разом із середнім тональним діапазоном у жінок. Пер-
спективою нашого дослідження вважаємо проведення інструментального 
аналізу для підтвердження даних перцептивного аналізу щодо виявлення 
та окреслення інтонаційних особливостей висловлювань фатичної подяки. 
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аспект исследования заключается, во-первых, в интересе к выбору сенсо́рного образа-
прототипа, эксплицированного в дефиниционных статьях узуальных лексем, которые в 
своем первом, основном значении обозначают единицы колористического и густаторного 
кодов. Английские, украинские и русские цветообозначения вербализуют сенсо́рную 
информацию о 8 частях цветового спектра (6 хроматических и 2 ахроматических), 
сенсо́рная информация о 4 базовых вкусах вербализуется единицами густаторного 
кода. В каждой из анализируемых лексем выделены дефинируемые в словарных 
статьях образы-прототипы – перцептивно воспринимаемые объекты, носители 
соответствующей качественной (вкусовой, цветовой) характеристики. Утверждается, 
что выбор образов-прототипов филогенетически обусловлен.  Среди них (в зависимости 
от представленности во всех трех, двух или в одном из языков) выделены абсолютные, 
частотные и уникальные образы-прототипы. Рассмотрены случаи «размытого» 
характера колорономинаций как проявление неопределенности границ их значения – 
основополагающей характеристики частеречной (а именно адъективной) семантики. 
Внимание уделено детальному анализу синестезии как варианта сенсо́рной метафоры в 
микрогруппах номинаций колористического и густаторного кодов.

Ключевые слова: сигнальные системы, сенсо́рика, модальности восприятия, 
сенсо́рная метафора, синестезия, сенсо́рный образ-прототип, цветовые и густаторные 
номинации (английский, украинский, русский языки). 

СЕНСО́РНА МЕТАФОРА ТА СИНЕСТЕЗІЯ ЯК МОВНИЙ 
ФЕНОМЕН: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ 

Стаття 1
Колегаєва І.М.

доктор філологічних наук, професор,
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

У першій частині статті розглядається проблема співвідношення сигналів 
першої і другої сигнальних систем людини: яким чином сенсо́рні модальності людських 
відчуттів (у даному випадку зорових і смакових) позначаються вербальними одиницями 
англійської, української та російської мов. Лінгвокогнітивний аспект дослідження 
полягає, по-перше, в інтересі до вибору сенсо́рного образу-прототипу, який експліковано 
в дефініційних статтях узуальних лексем, що в своєму першому, основному значенні 
позначають одиниці колористичного і густаторного кодів. Англійські, українські та 
російські кольоропозначення вербалізують сенсо́рну інформацію про 8 частин спектра (6 
хроматичних і 2 ахроматичних), сенсо́рна інформація про 4 базових смаки вербалізується 
одиницями густаторного коду. У кожній з аналізованих лексем виділені позначені в 
словникових статтях образи-прототипи – перцептивно сприймані об’єкти, носії 
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відповідної якісної (смакової, колірної) характеристики. Стверджується, що вибір образів-
прототипів є філогенетично обумовленим. Серед них (в залежності від представленості 
у всіх трьох, двох або в одній з мов) виокремлюються абсолютні, частотні і унікальні 
образи-прототипи. Розглянуто випадки «розмитого» характеру колорономінацій як 
прояв невизначеності меж їх значення – основоположної характеристики частиномовної (а 
саме ад’єктивної) семантики. Увага приділена детальному аналізу синестезії як варіанту 
сенсорної метафори в мікрогрупах номінацій колористичного і густаторного кодів.

Ключові слова: сигнальні системи, сенсо́рика, модальності сприйняття, сенсо́рна 
метафора, синестезія, сенсо́рний образ-прототип, колірні і густаторні номінації 
(англійська, українська, російська мови).

SENSORY METAPHOR AND SYNESTHESIA AS A LANGUAGE 
PHENOMENON: LINGUOCOGNITIVE ASPECT

Article 1
Kolegaeva I.M.

doctor of philological sciences, professor,
Odessa I.I. Mechnikov national university

The first part of the article deals with the problem of the relationship between the signals of 
the first and second signal systems of a person: how sensory modalities of human sensations (in 
this case, visual and gustatory ones) are denoted by verbal units of the English, Ukrainian and 
Russian languages. The linguistic-cognitive aspect of the study consists, firstly, in highlighting a 
sensory prototype-image, explicated in the lexicographical definitions of language lexemes, which 
(lexemes) in their first, basic meaning; denote units of the colouristic and gustatory codes. English, 
Ukrainian and Russian colour terms verbalize sensory information on 8 parts of the colour spectrum 
(6 chromatic and 2 achromatic), sensory information on 4 basic tastes is verbalized by units of 
a gustatory code. In each of the analyzed lexemes, prototype-images, defined in the dictionary 
entries, are highlighted – they are perceptually perceived objects, the carriers of corresponding 
qualitative (taste, colour) characteristics. It is stated that the choice of prototype-images is 
phylogenetically determined. Among them (depending on their representation in all three, in two 
or in one of the languages) absolute, frequent and unique prototype images are differentiated. The 
cases of the “blurred” character of colour nominations are considered as a manifestation of the 
uncertainty of the boundaries of their colouristic values. The former is treated as the fundamental 
characteristics of part-of-speech (namely, adjectival) semantics. Attention is paid to the detailed 
analysis of synesthesia as a variant of the sensory metaphor in the microgroups of coloristic and 
gustatory code nominations. 

Key words: signaling systems, sensorics, perception modalities, sensory metaphor, 
synesthesia, sensory image-prototype, colour and gustatory nominations (English, Ukrainian, 
Russian).

Введение
Человек – существо а) биологическое, б) духовное и мыслящее, в) 

социальное. В каждой из этих трех ипостасей человек взаимодействует с 
окружающим миром, который, в свою очередь, предстает как: а) совокупность 
материальных осязаемых сущностей, б) духовных феноменов и в) сложная 
сеть социальных связей и социальных структур. Взаимодействие с миром 
предполагает получение информации о нем, когнитивную обработку, 
осмысление этой информации и воздействие на него.

Мир материальных сущностей познается по модальным каналам 
разнообразной сенсо́рной информации. Человек как биологическое 
существо слышит, видит, осязает и т.п., получая сведения о мире через 
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сенсо́рные системы своего организма, каждая из которых специализируется 
на определенной сенсо́рной (чувственной) информации. К примеру, 
визуальный канал имеет зрительные рецепторы, перерабатывающие 
специфицированные раздражения в электрические импульсы, 
поступающие в строго определенные участки головного мозга, где они 
преобразуются в «картинки». Человек «видит» не глазами, а мозгом, также, 
как и «слышит» не ушами, а мозгом. Э.Хилгард утверждает, что именно «в 
мозге электрический сигнал вызывает познанное переживание ощущения. 
Так, когда мы ощущаем прикосновение, это ощущение происходит у нас 
в мозге, а не на коже; ощущение горького вкуса рождается не в языке, а в 
мозге» (Хилгард). 

Первым, кто классифицировал ощущения, был Аристотель. Он 
выделил пять чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус (Общая 
психология 2005). И до сегодняшнего дня психолингвисты исходят из 
того, что «материальный мир воспринимается по пяти чувственным 
каналам» (Красных 2012: 109). Соответствующие каналы обозначаются 
как модальные. В специальной литературе список модальных каналов 
колеблется от трех (визуальный, аудиальный, кинестетический) до 
семи и более: кожные модальности, воспринимают холод, тепло, боль; 
визуальная, или зрительная модальность воспринимает свет, цвет, 
форму внешних объектов. Выделяются также густаторная, или вкусовая; 
ольфакторная, или обонятельная модальности; аудиальная, или 
слуховая – восприятие громкости звука и высоты тона; кинестетическая 
модальность, информирующая о тактильных ощущениях, среди которых 
осязательные сигналы, ощущение давления на кожу, мышечные ощущения, 
чувство равновесия (Хилгард; Бол.псих.слов. 2007). В начале ХХ века 
английский нейрофизиолог, впоследствии Нобелевский лауреат, Сэр 
Чарльз Шеррингтон выделил три типа ощущений: экстероцептивные (дают 
образы внешнего мира), интероцептивные (ощущения голода, жажды и 
т.п.) и проприоцептивные (положение тела и его частей в пространстве) 
(Sherrington). В фокусе нашего внимания в данной публикации находится 
информация, поступающая от экстероцепторов.

Обратим внимание на то обстоятельство, что каждый квант полученной 
мозгом сенсо́рной информации остается в значительной степени «вещью 
в себе». Подобная информация принадлежит исключительно человеку-
экспириенцеру, человеку-биологическому существу, ею еще нельзя 
поделиться с другим человеком. Психолингвист Т.Н. Ушакова пишет: 
«Каждый человек видит предметы, слышит звуки, воспринимает запахи… 
в соответствии с устройством органов чувств, мозга, со своим личным 
опытом, индивидуальными особенностями и возможностями, в принципе 
вне зависимости от того, находится ли он в одиночестве или в общении с 
другими людьми» (Курсив наш И.К.) (Ушакова 2011: 51). В данном случае 
функционирует первая сигнальная система. «Это то, что мы имеем в себе 
как впечатления, ощущения и представления от окружающей внешней 
среды, …исключая слово, слышимое и видимое. Это — первая сигнальная 
система действительности, общая у нас с животными» (Павлов 1951: 335). 
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Однако человек, будучи существом социальным, стремится передать 
имеющуюся у него информацию (в данном случае говорим о сенсо́рной 
информации об окружающем мире), другому человеку, что возможно только 
с помощью второй сигнальной системы, с помощью языка/речи. Для того, 
чтобы это стало возможным, квант сенсо́рной информации должен быть 
ословлен, назван. Речь как вторая сигнальная система, как семиотическая 
система — это «идущие в кору от речевых органов вторые сигналы, сигналы 
сигналов. Они представляют собой отвлечение от действительности и 
допускают обобщение, что и составляет специально человеческое, высшее 
мышление, создающее сперва общечеловеческий эмпиризм, а, наконец, и 
науку» (Там же). Иначе говоря, речь есть неотъемлемое условие передачи 
информации от одного индивида (владеющего ею) другому индивиду. 
«Общечеловеческий эмпиризм» понимаем как совместное владение 
некоторыми знаниями, которые используются членами человеческого 
социума в их совместной деятельности. «Информация, предаваемая 
посредством вербальных сигналов, тесным образом связана с социумом, 
ее адресатом являются другие люди. Вербальные процессы «удерживают» 
новое знание и осуществляют функцию транспортировки информации от 
одного человека к другому» (Курсив наш – И.К.)  (Ушакова 2011: 51).

Номенклатура сенсо́рных ощущений безгранична, но среди них 
выделяются базовые ощущения, которые в процессе филогенеза обрели 
стойкую второсигнальную (языковую, словесную) фиксацию. В данной 
публикации нас интересуют подобные узуальные смысловые-словесные 
единицы, номинирующие базовые ощущения двух модальностей: 
визуальной и густаторной.

Результаты и обсуждение
Восприятие сигналов визуальной модальности информирует человека 

о форме, цвете, удаленности, освещенности объектов окружающего 
мира. Для конкретного исследования сосредоточимся на соотношении 
сигналов первой и второй сигнальной систем, информирующих о цвете. 
Иначе говоря, обратим внимание на номинации колористического кода, 
на цветообозначения.

Восприятие сигналов густаторной модальности информирует человека 
о вкусовых параметрах продуктов, употребляемых в пищу или, по меньшей 
мере, попадающих человеку в рот. Обратим внимание на  номинации 
густаторного (вкусового) кода.

Предметом исследования выбираем английские, украинские и русские 
названия базовых участков цветового спектра (красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый) и ахроматические цвета 
(белый, черный), а также названия основных вкусов (горький, сладкий, 
кислый, соленый).

Данные номинации рассматриваются в лингвокогнитивном аспекте. Нас 
интересуют вопросы сенсо́рных прототипов, сенсо́рной метафоризации 
и синестезии, которые имеют место в соответствующих лексических 
микрогруппах языковой системы английского, украинского и русского 
языков.
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Обращает на себя внимание генеральная характеристика изучаемых 
нами языковых единиц: все они являются именами прилагательными, 
что в когнитивном плане принципиально отличает их от двух других 
основных частей речи (имен существительных и глаголов). Как утверждает 
Е.С.Кубрякова, во-первых, «класс этот не универсален и, должно быть, 
развивается позднее других частей речи» (Кубрякова 2004: 283). А во-вторых, 
в отличие от существительных, называющих объект, прилагательные 
осуществляют «выделение признаков (которое) достаточно субъективно, 
культурнозависимо, а их связь с оценкой и интерпретацией позволяет 
говорить о известной неясности или неопределенности границ их значения 
(ср. теплый длинный, сладкий)» (Там же: 282). А в третьих, и это главное, 
когнитивное различие существительных и прилагательных «держится на 
онтологическом различии в экзистенции объекта как такового и любых его 
признаков (которые) не имеют автономного природного существования и 
привязаны к объектам, представляя собой некую отвлечённую сторону их 
бытия. Цвет яблока или его вкус физически не могут быть отделены от него 
и обозначаются как его свойства прилагательными» (Там же: 285).

В нашем исследовании вышеозвученные постулаты чрезвычайно 
важны, поскольку напрямую связаны с проблемой наличия/отсутствия 
прототипического сенсо́рного образа, номинируемого соответствующими 
лексическими единицами. Вкус и цвет, чьи обозначения находятся в фокусе 
нашего внимания, как замечает Е.С.Кубрякова, «не имеют автономного 
природного существования и привязаны к объектам, представляя собой 
некую отвлечённую сторону их бытия». 

В связи с этим, полагаем, что большинство из анализируемых нами 
номинаций густаторного и колористического кода должны опираться на тот 
или иной перцептивно воспринимаемый объект, носитель соответствующей 
качественной (вкусовой, цветовой) характеристики. Психологи утверждают, 
что чувственные данные, полученные в процессе восприятия, формируются 
«в наглядный образ и тотчас приобретают предметное значение, т.е. 
относятся к определенному предмету» (Курсив наш – И.К.) (Рубинштейн 
2002: 277). 

Другое наше предположение сводится к тому, что словарные дефиниции 
узуальных номинаций должны отражать филогенетически устоявшиеся 
пары воспринимаемого объекта и его прототипической характеристики в 
области вкусовых или же колористических ощущений. Подобный объект 
(носитель характеристики) называем сенсо́рным образом-прототипом. 

Следующее наше предположение заключается в том, что подобные 
сенсо́рные образы-прототипы могут быть как общечеловеческими, так и 
этнокультурно обусловленными. 

Располагая выборкой номинаций густаторного и колористического 
кодов из трех языков (английского, украинского и русского), проведем 
соответствующий анализ. Общий объем микрогруппы колористических 
номинаций по трем языкам равен 8 кластерам: (1) black, чорний, черный; 
(2) white, білий, белый; (3) red, червоний, красный; (4) orange, оранжевий/
жовтогарячий, оранжевый; (5) yellow, жовтий, желтый; (6) green, зелений, 
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зеленый; (7) blue, синій – голубий/блакитний, синий – голубой; (8) violet, 
фіолетовий, фиолетовый. Дефиниционный анализ 28 колористических 
номинаций показал, что каждый участок цветового спектра имеет сенсо́рный 
образ-прототип, иногда более одного. 

Анализ также позволил выявить эталоны так сказать «разной степени 
прототипичности». Под этим понимаем следующее: некоторые эталоны 
упоминаются в дефинициях номинативных единиц всех трех языков: 
например, кровь для номинаций красной части цветового спектра, см.: red 
[having the colour of blood], червоний [кольору крові], красный [цвета крови]. 
Такими абсолютными образами-прототипами оказываются: снег для 
белого цвета, уголь для черного цвета, трава для зеленого, золото для 
желтого и апельсин для оранжевого. 

Частотными образами-прототипами следует считать те, которые 
зафиксированы в словарях двух из трех языков. По данным нашего 
исследования, к ним относятся: мел для белого цвета в украинском и 
русском языках, сажа для чёрного цвета (укр., рус.), небо для синего цвета 
и яичный желток для желтого цвета в английском и украинском языках. 

Уникальными образами-прототипами считаем такие, которые 
встречаем в словарях одного из трех анализируемых языков. В нашей 
выборке такими прототипами оказываются: молоко для белого цвета 
(англ.); ночь для черного (англ.); огонь, рубины для красного цвета (англ.); 
изумруды (англ.), зелень (укр.), листва (рус.) для зеленого цвета; лимон, 
солнце (англ), цветок подсолнечника (укр.), песок (рус.) для желтого; 
морковь для оранжевого (укр.) и фиалка (рус.) для фиолетового цвета.

Можно ли увидеть этноспецифические особенности выбора образов-
прототипов в разных языках? С нашей точки зрения, некоторые (но, 
безусловно, не все) из уникальных образов-прототипов в значительной 
мере обусловлены традиционной картиной повседневного быта того или 
иного этноса. Такими в первую очередь оказываются прототипы цветок 
подсолнечника и морковь для украиноязычной картины мира, которые, 
безусловно, больше знакомы носителям этого языка, чем лимон, рубины 
и изумруды – носителям английского языка. В то же время молоко, ночь, 
огонь, зелень, листва, песок, фиалка, все же, следует отнести к объектам, 
знакомым представителям всех трех этносов. Их выбор в качестве образа- 
прототипа при дефиниции основной семемы соответствующих лексем 
опирается на авторитет составителей словарей.

Обращаясь к номинациям густаторного кода, видим менее пеструю 
картину в плане выбора сенсорного образа-прототипа. Напомним, мы 
исследуем номинации четырех базовых вкусов: горького, сладкого, 
кислого и соленого. Первый из этих вкусов полностью лишен какого-
либо прототипического эталона. Его определение в словарях сводится 
к описанию неприятного, острого вкуса, противоположного сладкому 
вкусу: bitter [a taste that is sharp, acrid and unpleasant, not sweet], гіркий 
[який має своєрідний різкий смак (прот. солодкий)].  Остальные три вкуса 
имеют как абсолютные, так и частотные и уникальные образы прототипы, 
упоминаемые в дефиниционных статьях трех языков. К абсолютным 
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образам-прототипам в номинациях густаторного кода относим: сахар 
для сладкого вкуса, лимон для кислого и соль для соленого. 

Частотными образами-прототипами словари заявляют: мед для 
сладкого (укр., рус.), уксус для кислого (укр., рус.). Данные субстанции/
объекты как носители соответствующих вкусовых характеристик, очевидно, 
относятся к общечеловеческой материальной культуре

Уникальным образом-прототипом оказывается только морская 
вода (seawater) для соленого вкуса в английском языке. Последний случай 
полагаем проявлением этноспецифичности англоязычной картины мира, 
отражающей островное положение Британии, окруженной морями, и роль 
моря, морского транспорта в истории этноса. Подробнее об этом см.: 
(Загребельная 2012).

Суммарная выборка анализируемого лексикографического материала 
представлена 40 лексемами, основными семемами в которых выступают 
номинации колористического и густаторного кодов в английском, 
украинском и русском языках. Из общего числа только семь словарных 
единиц являются моносемантами, т.е. лексемами с одним значением. 
Это номинации фиолетового участка цветового спектра во всех трех 
языках: violet, фіолетовий, фиолетовый, а также лексемы блакитний, 
жовтогарячий в украинском и orange, оранжевый в английском и русском 
языках.  Среди номинаций густаторного кода таких единиц нет вообще. 

Обратим внимание на полисемичные лексемы и под лингвокогнитивным 
углом зрения рассмотрим, какие процессы семантической деривации 
там происходят. В приводимой выше точке зрения Е.С. Кубряковой на 
лингвокогнитивные особенности прилагательных упоминалось, что 
выделение признаков «позволяет говорить о известной неясности или 
неопределенности границ их значения» (Кубрякова 2004: 282). В микрогруппе 
номинаций колористического кода отмечаем подгруппу единиц, в которых 
стойко проявляется подобный «размытый» характер цветообозначений. К 
ним относятся номинации ахроматических цветов (белый, черный) и трех 
хроматических цветов (красного, синего, зеленого). 

Зрительные ощущения цвета связаны с воздействием света на глаз, 
или в научной терминологии, с воздействием электромагнитных волн, 
длиною от 390 н.м. (фиолетовый цвет) до 780 н.м. (красный цвет), (н.м. – 
нанометр = одна миллиардная доля метра). Цветная поверхность отражает 
волны разной длины (Рубинштейн 2002: 258). Иначе говоря, у каждого 
хроматического цвета есть своя оптико-физическая характеристика. 
Основные цветообозначения называют соответствующие характеристики 
референтов, имеющих те или иные объективные параметры. 

Однако в словарных дефинициях лексемы червоний зарегистрирована 
семема со значением [який зробився темно рожевим від припливу крові, 
із рожевими щоками]. Лексема green имеет одно из значений [pale and 
sickly looking]. Лексемы синий – [(о коже) сильно побледневший], синій – [з 
відтінком такого кольору (середнє між голубим і фіолетовим) (про обличчя)]. 
Совершенно очевидно, что объективные цветовые характеристики, 
называемые этими семемами, не соответствуют оптико-физическим 
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параметрам красного цвета (780-610 н.м.), зеленого (560-510 н.м.) или синего 
(470-450 н.м.) цветов. Таким образом, оставаясь номинациями цвета, эти 
слова демонстрируют «неопределенность границ их значения», которая, 
кроме ситуативного контекста (описание цвета лица), эксплицируется и 
дефиниционными признаками [темно рожевий] для червоного, [pale] для 
green, [побледневший] для синего. О нашем понимании дефиниционных 
признаков и их роли в лингвокогнитивном описании лексической семантики 
см.: (Колегаєва 2018).

В еще большей степени подобная «размытость» свойственна 
номинациям ахроматических цветов, которые в своем основном значении 
соответствуют тем ситуациям объективной реальности, в которых 
«поверхность, не отражающая падающий на нее свет, имеет черный цвет, 
поверхность, целиком отражающая свет, имеет белый цвет» (Рубинштейн 
2002: 259). Полностью пренебрегая подобными параметрами, языковой 
узус выработал следующие варианты цветообозначений: white [used in the 
names of food and drink products, many of which are not white but slightly cream, 
yellow, grey: white wine], белый [светлый: белый хлеб, белое вино]. Как было 
видно из вышеприведенных цветообозначений с «размытой» номинацией 
цветовых характеристик, бледное лицо, землистого, нездорового цвета, 
может характеризоваться как синее и зеленое (green). Также оно может 
характеризоваться как white [having a pale face because you are not well, or 
you are feeling shocked], білий [зблідлий]. 

Номинация ахроматического черного цвета демонстрирует единичный 
случай «размытой» цветосемантики: семема лексемы чорний имеет 
дефиницию [виготовлений із темного, житнього борошна]. Хлеб, объективно 
попадающий в гамму коричневых цветов, тем не менее, номинируется как 
чорний.

Утверждаем, что такое свойство семантики имен прилагательных, 
отмеченное Е.С. Кубряковой, как «неясность и неопределенность границ 
их значения», ярко проявляется в адъективных колорономинациях, однако 
полностью отсутствует в номинациях вкуса.

Лексемы густаторного и колористического кодов являются сигналами 
второй сигнальной системы, обозначающей сигналы первой сигнальной 
системы (по И.П. Павлову), иначе говоря, это слова, которые вербализуют 
ощущения, сенсо́рную информацию, поступающую от разномодалных 
систем человека как биологического существа (визуальной, аудиальной, 
густаторной, тактильной, ольфакторной). В некоторых случаях 
происходит такое явление, при котором сигналы одной модальности 
воспринимаются в терминах другой модальности. Из психологии и 
физиологии в литературоведение и лингвистику перешел термин 
синестезия, обозначающий данный феномен. Так, психологи объясняют: 
«Взаимосвязь ощущений проявляется в так называемой синестезии, 
слиянии качеств различных сфер чувствительности, при котором качества 
одной модальности переносятся на другую, разнородную, например, 
при цветном слухе (audition colorée) качества зрительной сферы – на 
слуховую» (Рубинштейн 2002: 218). Известно, что Н.А. Римский-Корсаков 
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таким образом характеризовал тембровые характеристики различных 
деревянных духовых инструментов в разных регистрах: флейта – в низком 
регистре звук матовый, холодный, в высоком регистре – блестящий, 
гобой – в высоком регистре звук сухой (Там же: 250). Обратим внимание 
на то, что сенсо́рная характеристика аудиальной модальности (тембр 
звучания) номинирована композитором с помощью лексем, называющих 
сигналы визуальной (матовый, блестящий) и тактильной модальностей, 
последней, в частности, через характеристики температурного (холодный) 
и осязательного (сухой) кодов.

Наше исследование показывает, что узуально закреплённые 
случаи синестезии в сенсо́рной лексике более сойственны номинациям 
густаторного кода, нежели колористического. В колористическом коде 
бесспорным примером синестезии, иллюстрирующем цветной слух, 
является одна из семем лексемы white со значением [a music tone quality 
characterized by a controlled pure sound, a lack of warmth and colour, and a lack 
of resonance]. Таким образом, белый звук через отсылку к ахроматическому 
цвету определяется как акустический феномен, лишенный резонанса 
(акустический код), теплоты (температурный) и цвета (колористический). 

Другим примером, впрочем, не бесспорным, выступает семема blue 
[(music) relating to or used in blues a blue song]. Википедия по-разному 
поясняет этимологию слова блюз (blues), от которого якобы и происходит 
данная семема прилагательного blue (song), как названия музыкального 
жанра. Во-первых: «впервые термин встречается в марте 1912 года, когда 
был опубликован блюз Dallas Blues, написанный Х. Уэндом», во-вторых: 
«впервые термин использовал Д. Колман в фарсе Blue Devils (1798)». 
Англоязычная Википедия однозначно отсылает этимологию слова blues к 
словосочетанию blue devils. И далее уточняет, что оно появилось в Британии 
еще в 1600, относясь к «интенсивным визуальным галлюцинациям, 
сопровождавшим сильнейшее алкогольное опьянение» (Devi). Кроме того, 
в статье журналистки Деборы Дэви говорится о том, что со временем 
«фраза стала обозначать просто депрессивное состояние».

С этим утверждением согласуется и дефиниция прилагательного 
blue, имеющая одно из значений [gloomy, depressed, dismal]. В связи с 
вышесказанным данный пример семантической деривации прилагательного 
blue: цветообозначение ––> обозначение типа музыкального звучания (blue 
song) правильнее толковать не в качестве синестезии как таковой, которая 
является разновидностью сенсо́рной метафоризации, но как цепочное 
продолжение этой метафоризации (которая уже в этом, производном 
случае носит синестетический характер): blue (цвет) ––> blue (настроение) 
––> blue (музыка). 

Попутно отметим, что ни украинский, ни русский язык подобных 
(синестетических) узуальных сдвигов семантики в цветообозначениях не 
имеет.

 По-иному обстоит ситуация с номинациями густаторного кода, тут 
обозначения всех четырех вкусов имеют синестетические семемы. По 
крайней мере, это относится к английскому (в большей мере) и украинскому 
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языкам. Сладость, например, оказывается «синестетически перемещенной» 
характеристикой при квалификации звука: солодкий [приємний (про голос)], 
sweet [(of sound) melodious or harmonious], а также при определении музыки 
[jazz played at steady tempo without improvisation]. Сладость (густаторная 
характеристика) в английском языке может характеризовать запах 
sweet [fragrant, smelling pleasant sweet scented flowers], превращаясь в 
ольфакторную характеристику, или же может становиться визуальной 
характеристикой [delicately pleasing to the eye].

Два вкуса (кислый и соленый) в англоязычном узусе синестетически 
перемещаются на обозначение ощущений ольфакторной модальности: 
sour [having a rancid smell; smelling of decay], salt [having a salty smell].

Горький вкус из номинативной единицы густаторного кода перемещается 
в температурный код: bitter [(of wind or weather) intensely cold].

Выводы
1. Рассмотренные в данной публикации английские, украинские 

и русские узуальные цветообозначения вербализуют сенсо́рную 
информацию о 8 основных участках цветового спектра (6 хроматических 
и 2 ахроматических), а сенсо́рная информация о 4 основных вкусах 
вербализуется изученными здесь узуальными единицами густаторного 
кода. Практически в каждой из 40 анализируемых лексем дефиниционные 
статьи информируют о перцептивно воспринимаемых объектах, носителях 
соответствующей качественной (вкусовой, цветовой) характеристики. 
Мы предлагаем называть их образами-прототипами. Утверждаем, что 
выбор образов-прототипов филогенетически обусловлен.  Среди них (в 
зависимости от представленности во всех трех, двух или в одном из языков) 
выделяем абсолютные, частотные и уникальные образы-прототипы. 
Некоторые из прототипов обусловлены этнонациональной картиной 
мира (например, цветок подсолнечника для прилагательного жовтий в 
украинском языке, морская вода для прилагательного salt в английском 
языке), однако большинство образов-прототипов носят общекультурный 
характер (например, кровь для прилагательных red, червоний, красный).

2. Нечеткость семантических границ цветообозначений в ряде семем 
имен прилагательных (white, green, червоний, синій, чорний, синий) есть 
проявление основополагающей характеристики частеречной (а именно 
адъективной) семантики, ее «размытости», нечеткого соответствия 
объективных оптико-физических характеристик и их второсигнального/ 
языкового обозначения (например, черный хлеб реально имеет коричневый 
цвет, green face обозначает бледное лицо). 

3. Психологический и когнитивный феномен синестезии, отражаясь в 
системе узуальных лексических единиц, расширяет палитру номинативных 
ресурсов трех рассматриваемых в данном исследовании языков. Причем 
английский язык намного чаще демонстрирует такой вид сенсо́рной 
метафоризации номинативных единиц колористического (white music 
tone) и (в большей степени) густаторного (bitter=cold wind, солодкий голос) 
кодов. Следует упомянуть высказывание Е.А. Селивановой относительно 
того, что еще Аристотель, по мнению С. Ульманна, полагал синестезию 
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наидревнейшей и, возможно, универсальной формой метафоры 
(Селіванова 2017: 117). 

О роли метафоры, изучение которой, по афористичному замечанию 
Н.Д.  Арутюновой, «позволяет увидеть то сырье, из которого делается 
значение слова» (Арутюнова 1990: 10), речь пойдет во второй статье 
данной публикации.
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Данная статья посвящена рассмотрению особенностей функционирования синсе-
мантической лексики в романе современного британского писателя Дж.Барнса. Целью 
исследования является детерминация роли синсемантической лексики в конструирова-
нии ключевого образа романа Дж.Барнса, а именно образа смерти. Объектом анализа 
стала специфика выражения авторского замысла с помощью синсемантической лексики 
в изображении смерти, а предметом – собственно синсемантические лексемы - служеб-
ные частицы и местоимения, а также контексты, в которых они выступают в качестве 
заместителей лексем death/to die. Методом сплошной выборки нами были выделены кон-
тексты, содержащие синсемантические лексические единицы так или иначе связанные 
с раскрытием главной темы произведения. Выдвинута гипотеза о том, что ключевая 
характеристика синсемантической лексики – а именно пустота, отсутствие семанти-
ческого наполнения – отражает авторскую концепцию феномена смерти как перехода 
в ничто. Кроме того, было установлено, что синсемантиченские лексемы выступают 
в роли эвфемизмов наряду со словарными синонимами лексем death/to die и авторскими 
метафорами с тем же значением.  

 Ключевые слова: синсемантическая лексика, эвфемизм, семантический объем, 
контекст, концепт текста.

РОЛЬ СИНСЕМАНТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ У СТВОРЕННІ ОБРАЗУ 
СМЕРТІ В РОМАНІ ДЖ.БАРНСА 
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Красницька К.В.

кандидат філологічних наук, старший викладач,
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 Дана стаття присвячена розгляду особливостей функціонування синсемантичної 
лексики у романі сучасного британського письменника Дж.Барнса. Метою дослідження 
є детермінація ролі синсемантичної лексики в конструюванні ключового образу роману 
Дж.Барнса, а саме образу смерті. Об’єктом аналізу стала специфіка вираження автор-
ського задуму за допомогою синсемантичної лексики у змалюванні смерті, а предметом 
– власне син семантичні лексеми – службові частки і займенники, а також контексти, в 
яких вони заміщують лексеми death/to die. Методом суцільної вибірки нами були виділені 
контексти, що містять синсемантичні лексичні одиниці так чи інакше пов’язані з роз-
криттям головної теми твору. Була висунута гіпотеза про те, що ключова характерис-
тика синсемантичної лексики – а саме пустота, відсутність семантичного наповнення 
– відображає авторську концепцію феномена смерті як переходу в ніщо. Крім того, було 
встановлено, що синсемантичні лексеми виступають в ролі евфемізмів так само, як і 
словникові синоніми лексем death/to die і авторські метафори з таким же значенням.  

 Ключові слова: синсемантична лексика, евфемізм, семантичний об’єм, контекст, 
концепт тексту.
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THE ROLE OF SYNSEMANTIC LEXIS IN THE PORTRAYAL OF 
DEATH IN THE NOVEL NOTHING TO BE FRIGHTENED OF 
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The present article is dedicated to the analysis of the peculiarities of functioning of synse-
mantic lexis in the novel Nothing to be Frightened of by a contemporary British author J.Barnes. 
The aim of our research is to determine the role synsemantic lexis performs in the depiction of 
the key image of the novel, namely the image of death. Special features of expression of the 
author’s intention with the help of synsemantic words used in the portrayal of death became the 
object of the analysis, while synsemantic words themselves– pronouns and function words and 
the contexts in which they appear in place of the lexemes death/to die constitute the subject of the 
research. The continuous sampling method enabled us to allocate contexts that contain synse-
mantic lexical units, which are connected with the main theme of the novel one way of the other. 
It was hypothesized that the key characteristic of synsemantic lexis – emptiness, the absence of 
semantic substance – manifests the author’s conception of the phenomenon of death as a transi-
tion into nothingness. Besides, it was also established that synsemantic words act as euphemisms 
along with conventional synonyms of the lexemes death/to die and author’s original metaphors 
with the same meaning.

Key words: synsemantic words, euphemism, semantic volume, context, concept.

Вступление
Роман Дж.Барнса является по его же собственному определению “на-

учным исследованием смерти (research on death”) (Barnes: 70). Автор при-
знается на страницах своего произведении во врожденном страхе смерти. 
Он объясняет, что страдал от «хронического страха смерти (chronic death-
fear) с тех пор, как стал сознательным существом»: “I have suffered from 
chronic death-fear since as early as I became a self-conscious being” (Barnes: 
55). В повествовании, включающем автобиографические отступления и 
множественные цитаты близких автору по духу философов и писателей, 
которых он называет своими «незаконнорожденными братьями» (“my true 
bloodline, wrong side of the blanket brothers”), Дж.Барнс анализирует по-
нятие смерти и делает попытку объяснить и оправдать свой страх перед            
ней.

Целью статьи является определение роли синсемантической лексики 
в создании ключевого образа романа Дж.Барнса. Объектом исследования 
являются особенности выражения авторского замысла с помощью синсе-
мантической лексики в описании смерти, а предметом – служебные части-
цы и местоимения, а также контексты, в которых они выступают в качестве 
заместителей лексем death/to die. Актуальность данного исследования 
обусловлена как огромной важностью, так и недостаточной изученностью 
роли синсемантической лексики в воплощении концепта художественного 
произведения.

Методы исследования
Для достижения цели исследования, а также принимая во внимание 

особенности объекта исследования, нами были использованы следующие 
методы: 
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- общенаучные методы анализа, логической дедукции, синтеза и обоб-
щения;

- метод сплошной выборки, с помощью которого был отобран материал 
исследования;

- метод компонентного и контекстуального анализа, а также интерпре-
тационный метод позволили сделать выводы о функции синсемантической 
лексики в изучаемом тексте.

Результаты и обсуждение
Смерть - это тема-табу, поэтому прямое упоминание ее традиционно 

нежелательно в речи. Табуированность темы Дж.Барнс объясняет страхом. 
В доказательство автор даже приводит цитату историка Ф.Арьеса о том, 
что смерть перестала быть предметом обсуждения, когда ее стали бояться: 
“When death really began to be feared, it ceased to be talked about” (Barnes: 
45). Логично предположить, что это одна из причин, почему в своем произ-
ведении Дж.Барнс часто заменяет лексему death и производные от нее раз-
личными эвфемизмами. Согласно А.Гальперину “эвфемизмы — это слова 
и словосочетания, появляющиеся в языке для обозначения понятий, ко-
торые уже имеют названия, но считаются почему-либо неприятными, гру-
быми, неприличными или низкими” (Гальперин 1958: 164). Кроме функции 
смягчения эвфемизмы способны “показывать и субъективное отношение 
автора к описываемому явлению”, выводя на первый план одну из черт яв-
лений, “которая представляется в данном конкретном случае характерной” 
(Гальперин 1958: 158). Именно это свойство эвфемизмов представляет ин-
терес для данного исследования.

На протяжении романа, автор приходит к выводу, что ключевой и са-
мой жуткой характеристикой смерти является пустота, отсутствие чего-ли-
бо осознаваемого. Такая интерпретация делает синсемантическую лексику 
незаменимой в создании образа смерти в произведении. В словаре линг-
вистических терминов Розенталя термин синсемантический определяется 
как «служебный, не обладающий самостоятельным смыслом (Розенталь 
2008: 496). То же самое ключевое свойство синсемантической лексики по 
своему смысловому наполнению «зависеть от других языковых единиц» 
(Селіванова 2010: 649) отмечает и Е. Селиванова. Вместе с тем, В. Ку-
харенко отмечает, что синсемантические слова в художественном тексте 
«способны к актуализации, т.е. выступают в качестве носителей дополни-
тельной информации» (Кухаренко 2002: 7). В анализируемом тексте синсе-
мантическая лексика, а именно ряд личных и относительных местоимений, 
не только формально заменяют лексему death во избежание избыточного 
повтора, но и дополнительно акцентируют важнейшую смысловую состав-
ляющую этого феномена в романе. Отсутствие, пустота семантического 
объема лексемы тождественна пустоте, которую Дж.Барнс связывает со 
смертью. 

Одной из важнейших лексем в языковом портрете смерти в рома-
не является лексема nothing. Дж.Барнс вслед за французским писателем 
Ж.Ренаром, которого он вольно цитирует, называет слово nothing “самым 
правдивым, самым точным и самым значимым”: “The word that is most true, 
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most exact, most filled with meaning is the word nothing” (Barnes: 100). Харак-
теризуя лексему nothing такими эпитетами, как most exact (самый точный), 
most filled with meaning (самый значимый), писатель создает стилистиче-
ский прием парадокса. Тем самым подчеркивается особое, индивидуально-
авторское семантическое наполнение, которым он наделяет слово nothing. 

Синсематическая лексема nothing впервые появляется в заглавии про-
изведения: Nothing to be Frightened of. Слова, вынесенные автором в за-
главие произведения, никогда не случайны. Как утверждает В.А.Кухаренко 
основной функцией заглавия является “актуализация концепта произве-
дения” (Кухаренко 2002: 112), потому появление лексемы nothing именно 
в этой позиции говорит о ее ключевой роли для авторского замысла. За-
главие исследуемого романа неоднократно повторяется в тексте, причем 
значение этого словосочетания трансформируется. Это происходит за счет 
смены ударения и акцентирования различных элементов значения лексе-
мы nothing. Смена ударения демонстрируется графически, путем выделе-
ния лексемы nothing крупным шрифтом. В семантическом объеме лексе-
мы nothing в традиционном прочтении предложения ‘There’s nothing to be 
frightened of’ реализуется семема not a thing (’нечего). Это значение реали-
зуется в тексте в рамках философских рассуждений о теоретической воз-
можности смириться со смертью: “Then, as death approached, you found that 
there was, after all, nothing to be frightened of? What if you began to feel con-
tentedly part of the great cycle of nature?” (Barnes: 111). Читатель понимает 
какая именно семема актуализируется только благодаря контексту - в сле-
дующем предложении Дж.Барнс рассматривает возможность «испытывать 
чувство удовлетворения (feel contentedly) будучи частью великого цикла 
природы».  Однако, в другом месте автор сталкивает привычное значение 
фразы nothing to be frightened of со своей интерпретацией понятия смерти 
как «отсутствия»: “Now let’s say it again, slowly, with re-emphasis. ‘There’s 
NOTHING to be frightened of’” (Barnes: 99). Акцентируется семема ‘the ab-
sence of all magnitude or quality’. Таким образом, вместо оптимистичного 
заявления о бессмысленности страха, перед читателем неожиданно пред-
стает сама суть, пугающая природа смерти как перехода в ничто. 

Кроме лексемы nothing, автор использует и другую синсематическую 
лексику для описания ведущего образа произведения. Наиболее частот-
ным является личное местоимение it. Эта лексема на протяжении романа 
многократно заменяет лексему death. Например: “It is like being in an un-
familiar hotel room, where the alarm clock has been left on the previous occu-
pant’s setting, and at some ungodly hour you are suddenly pitched from sleep 
into darkness, panic, and vicious awareness that this is a rented world” (Barnes: 
28).

В этом примере местоимение it становится частью расширенной мета-
форы, описывающей смерть. Автор сравнивает жизнь с комнатой в отеле, 
снятой на время, а смерть уподобляет будильнику, который звонит в знак 
окончания срока аренды.

В другом эпизоде в описании смерти автор использует четырехкратный 
повтор лексемы it в одном предложении, акцентируя ее значительность и 
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эмоциональную наполненность: “I know many people who don’t think about 
it as much, and not thinking about it is the surest way of not fearing it - until it 
comes along (Barnes: 185).

На протяжении повествования Дж.Барнс также неоднократно заменя-
ет лексему death синсемантическими лексемами this thing, the matter: “The 
loose group of writers (…) would discuss the matter in an orderly and compan-
ionable way” (Barnes: 30); “Since the matter seems less immediately pressing, 
it has become morbidly bad manners to raise it” (Barnes: 45). Употребление 
определенного артикля перед лексемой matter призвано подчеркнуть важ-
ность обозначаемого понятия. 

В другом месте Барнс употребляет окказионализм death-thing, оче-
видно, с целью подчеркнуть неопределенность, невозможность осознать 
данное понятие: “Let’s get this death-thing straight” (Barnes: 100). Край-
няя полисемантичность глагола get приводит к тому, что значение всего 
предложения приобретает оттенок размытости. Вместе с тем, употребляя 
разговорный оборот to get something straight и морфему thing автор также 
стремится снизить грандиозность феномена, о котором он говорит. Веро-
ятно, такой прием призван облегчить его принятие и понимание. Таким же 
образом можно объяснить появление разговорного оборота get on with it 
и в другом эпизоде романа. Синсемантическая лексема it здесь снова за-
меняет слово death. Автор дважды использует данное словосочетание для 
описания гипотетических мыслей умирающего: “I like to imagine (…) that her 
last thought was (…) something like, Oh, get on with it then” (Barnes: 16) и “to 
utter your own euthanasiastic ‘Oh get on with it, then’” (Barnes: 68).

  Также в повествовании вместо лексемы death эпизодически появляет-
ся словосочетание that place: “And so I have continued to rely on this delusion-
ary mental construct to help me along the mortal path to that place where no will 
of mine, free or fettered, will ever operate again (Barnes: 117)”. Особенностью 
синсемантической лексики в данном словосочетании является то, что она 
говорит не просто о чем-то неопределенном, а о неопределенном локусе. 
Автор дает только одну деталь этого места – “там, где моя воля больше 
никогда не будет действовать (no will of mine (…) will ever operate again)”, 
что никак не уточняет его координаты или описывает его характеристики.

Кроме собственно синсемантической лексики, в тексте романа Дж.Барнс 
использует многочисленные метафоры и эвфемизмы взамен слов death/to 
die. Некоторые эвфемизмы – to expire (Barnes: 219), departure (Barnes: 184), 
dissolution (Barnes: 67), obliteration (Barnes: 67) – являются словарными си-
нонимами глагола to die или существительного death (WNWD 1999).  Од-
нако, Дж.Барнс использует и оригинальные эвфемистические перефразы: 
смерть как точка в конце предложения (“this new awareness of the full stop 
at the end of the sentence”) (Barnes: 111), закрытая бизнес сделка (“now 
with his own final deal shortly to be closed”) (Barnes: 144), зрелый фрукт/
урожай, готовый к сбору (“we shall (...) think of ourselves as a fruit happy to 
drop from the twig, a crop serene about its harvesting”) (Barnes: 201). Инте-
ресно отметить, что в случае с урожаем смерть обретает положительную 
коннотацию - зрелые плоды характеризуются эпитетами happy, serene. Та-
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кая оценка смерти появляется в романе только единожды. В другом эпизо-
де романа смерть персонифицируется – автор метафорически уподобляет 
ее окончательному, последнему бухгалтеру: “Not that Death - the ultimate 
bean counter - would care” (Barnes: 218). Все представленные метафоры 
объединяет образное выражение идеи завершенности, подведения итогов.

Выводы
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что основой по-

нятия смерть для Дж.Барнса является «пустота, отсутствие наполнения». 
Поэтому именно синсемантическая лексика, то есть лексика, в которой от-
сутствует самостоятельный смысл, становится вербальным выражением 
лейтмотива романа.
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РОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ИНТОНАЦИИ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТА УСТНОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ МОЛИТВЫ 
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Лисовская А.О.

соискатель, Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

В статье анализируются данные исследования динамических особенностей устных 
молитвенных текстов в современном англоязычном художественном кинодискурсе. Мо-
литвенное обращение персонажей кинофильмов рассматривается как интертекстуаль-
ность –  использование элементов уже существующего текста в процессе создания и 
функционирования нового. В статье исследуются два способа молитвенного обращения 
персонажей к Богу – с канонической молитвой, зафиксированной в Книге Общих Молитв и 
со «спонтанной» молитвой. Для анализа использовались четыре композиционные части 
молитвы, обладающие различными прагматическими целями, характерными для обоих ви-
дов молитвенных текстов. Для определения степени участия динамического компонента 
интонации в оформлении устного текста молитвы проведен комплексный фонетический 
анализ, целью которого явилось выявление общей тенденции в динамической организации 
молитвенных текстов в рамках художественного кинодисурса. В результате перцептив-
ного и электроакустического анализа выявлены основные динамические характеристи-
ки исследуемых текстов. Выявленные дистинктивные интонационные признаки кано-
нической и квазиспонтанной молитвы в художественном кинодискурсе на перцептивном 
уровне позволяют выделить динамический компонент интонации в качестве ведущего 
параметра. Инструментальным путем зафиксировано, что различия в значениях пиковой 
интенсивности в исследуемых текстах существенны. В целом спонтанная молитва ха-
рактеризуется более высокими значениями максимумов интенсивности, что подтвержда-
ет данные, полученные в процессе аудиторского анализа. Тем не менее, и в канонических 
молитвах значения исследуемого параметра во вводных и заключительных частях пре-
вышают средние по тексту в целом. Исследование среднеслоговой интенсивности фраз, 
составляющих сверхфразовые единства текстов молитв, позволяет констатировать, 
во-первых, существенность различий в значениях исследуемого параметра в спонтанной 
и канонической молитвах, а, во-вторых, наличие определенной общей закономерности в из-
менениях значений среднеслоговой интенсивности в различных частях молитвы. В целом 
проведенное экспериментальное исследование подтвердило гипотезу о ведущей роли ди-
намического компонента интонации в дифференциации видов молитв в художественном 
кинодискурсе.

Ключевые слова: кинодискурс, интертекстуальность каноническая/квазиспонтан-
ная молитва, динамический компонент интонации, интенсивность.

РОЛЬ ДИНАМІЧНОГО КОМПОНЕНТУ ІНТОНАЦІЇ 
В ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТУ УСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ МОЛИТВИ 

У  ХУДОЖНЬОМУ КІНОДИСКУРСІ
Лісовська А.О. 

співшукач,   Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Стаття присвячена дослідженню динамічних особливостей усних молитовних тек-
стів в сучасному англомовному художньому кінодискурсі. Молитовне звернення персона-
жів кінофільмів розглядується як інтертекстуальність – використання елементів вже 
існуючого тексту в процесі створення та функціонування нового. В статті досліджу-
ються два способи молитовного звернення персонажів до Бога – з канонічною молитвою, 
що є зафіксована в Книзі Загальних Молитов, та зі «спонтанною» молитвою. Для аналізу 
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використано чотири композиційні частини молитви, що характерні для обох видів мо-
литовних текстів. Для виявлення ступеня участі динамічного компоненту інтонації в 
оформленні усного тексту молитви проведено комплексний фонетичний аналіз, метою 
якого стало виявлення загальної тенденції   у динамічній організації молитовних текстів 
у рамках художнього кінодискурсу. За результатами перцептивного та електроакустич-
ного аналізу виявлено основі динамічні характеристики текстів, що досліджуються. Ви-
окремленні дистинктивні  інтонаційні ознаки канонічної та квазіспонтанної молитви в 
художньому кінодискурсі на перцептивному рівні дозволяють віднести динамічний ком-
понент інтонації до головного параметру. Інструментальним шляхом зафіксовано, що 
відмінності в показниках пікової інтенсивності у досліджуваних текстах є істотними. В 
цілому спонтанна молитва характеризується більш високими показниками максимумів 
інтенсивності, що підтверджує данні, отримані під час аудиторського аналізу. Тим не 
менш, й канонічні молитви демонструють показники досліджуваного параметру у вступ-
ній та заключній частинах молитов, які значно перебільшують середні по тексту. До-
слідження середньоскладової інтенсивності фраз, що входять до надфразових єдностей 
текстів молитов, дозволяє констатувати, по-перше, істотність відмінностей у значен-
нях досліджуваного параметру у спонтанній та канонічній молитві, по друге, наявність 
певної загальної закономірності у змінах показників середньоскладової інтенсивності в 
різних частинах молитви. В цілому проведене експериментальне дослідження підтвер-
дило гіпотезу про головну роль динамічного компоненту інтонації у диференціації видів 
молитов у художньому кінодискурсі. 

Ключові слова: кінодискурс, інтертекстуальність, канонічна/квазіспонтанна мо-
литва, динамічний компонент інтонації, інтенсивність.

DYNAMIC COMPONENT OF INTONATION PARTICIPATION 
IN THE ORGANIZATION OF THE ORAL PRAYER TEXT 

IN ENGLISH FILM DISCOURSE
Lisovska A.

a postgraduate, Odessa I.I. Mechnikov national university

The article deals with the investigation of dynamic peculiarities of oral prayer texts used in 
modern English film discourse. Prayer personages’ appeal to God manifests intertextuality of the 
film discourse, that is the use of the elements of the existing text in the process of the creation of 
a new one. Two ways of personages’ appeal to God – with a canonical prayer registered in the 
Book of Common Prayers and with a “spontaneous” prayer address –  have been investigated in 
the present paper. Four compositional parts having different pragmatic aims typical of the prayer 
texts of both types have been singled out. To determine the degree of the dynamic component par-
ticipation in the organization of the prayer oral text, a complex phonetic analysis was conducted, 
the purpose of which was to identify the general trend of the dynamic organization of the prayer 
texts within a film discourse under study. As a result of perceptive and electroacoustic analysis, the 
main dynamic characteristics of the investigated texts were revealed. Distinctive intonation char-
acteristics of the canonical prayer and the “spontaneous” prayer within a film discourse revealed 
on the perceptive level allowed to highlight the dynamic component of intonation as a leading 
parameter. Instrumentally, it is found out that the differences in maximum intensity of the investi-
gated prayer texts are essential. The “spontaneous” prayer demonstrates much higher maximum 
intensity than the canonical prayer. Howeverthe canonical prayer texts as well are characterized 
by the increased maximum intensity in introductory and concluding parts. The average syllabic 
intensity of the phrases constituting supraphrasal unities shows both the differences in their rate 
and the mutual tendency in their variability in different parts of the prayer. Thus the experimental 
research proved the hypothesis about the leading role of the dynamic component of intonation in 
prayer texts within a film discourse differentiation.

Key words: film discourse, intertextuality, canonical /“spontaneous” prayer, dynamic compo-
nent of intonation, intensity.
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Введение
Изучение интонационных особенностей используемых в кинодискурсе 

прецедентных вкраплений представляется перспективным для исследова-
ния реализации категории интертекстуальности в кинодискурсе.

Одним из системообразующих свойств кинодискурса, наряду с   ау-
диовизуальностью, креолизованностью, целостностью, модальностью, 
информативностью, прагматической направленностью является его ин-
тертекстуальность.  Фундаментальность и глобальность понятия интертек-
стуальности привела к возникновению огромного числа его определений 
и пониманий.  В частности, И.В. Арнольд высказывает идею о создавае-
мой интертекстуальностью двойственности знака и приобретении им но-
вого значения в новом контексте (Арнольд 1999: 376). По Ю. Кристевой, 
интертекстуальность заключается в «текстуальной интеракции, которая 
происходит внутри отдельного текста» (Кристева 2000: 429). Однако изуче-
ние внутренней организации текста неизбежно выводит аудиторию за его 
пределы, на уровень культуры в целом. Так, исследователь замечает, что 
с помощью феномена интертекстуальности аудитория определяет место 
данного текста в ряду других и применяемый в нем подход к трактовке раз-
личных идей, явлений и событий.

 В настоящей статье интертекстуальность понимается как использова-
ние элементов уже существующего текста в процессе создания и функцио-
нирования нового (Родионова 1998: 266) и рассматриваются конкретные ее 
проявления в художественных фильмах, понимаемых нами как особый вид 
текста, функционирующего в рамках кинодискурса.

Целью настоящей статьи является выявление роли динамического 
компонента интонации устных молитвенных текстов, то есть элементов ре-
лигиозного дискурса, в современном англоязычном художественном кино-
дискурсе. 

Материалом исследования послужили 46 англоязычных художествен-
ных кинофильмов, содержащих в себе молитвенные тексты, произносимые 
киноперсонажами в различных жизненных ситуациях. В корпус исследова-
ния вошли канонические молитвы, зафиксированные в Книге Общих молитв 
(Common Worship, 2002) и произносимые киноперсонажами, и молитвы, 
созданные авторами кинофильмов для создания эффекта спонтанного об-
ращения киногероев к Богу. Несмотря на то, что спонтанность таких молитв 
можно принять с известной долей условности, в дальнейшем будем имено-
вать эти квазиспонтанные молитвы спонтанными. Следует оговорить, что 
для фонетического анализа были отобраны только те «спонтанные» мо-
литвы, которые композиционно подобны каноническим молитвенным тек-
стам. Нами использовалась композиционная структура молитвы, предло-
женная в работах Н.А.Кравченко: 1) обращение; 2) основание обращения 
(упоминание деяний, могущества адресата); 3) просьба/ходатайство; 4) 
аргументация; 5) славословие; 6) аккламация  «Аминь» (Кравченко 2017: 
242).  Исходя из прагматических установок каждой из вышеприведенных 
частей молитвы и учитывая нечеткость границ между некоторыми из них, 
для проведения эксперимента 1-я и 2-я части были объединены в одну 
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общую часть – вводную, 5-я и 6-я объединены в заключительную часть. 
Основная часть молитвы, в которой содержится суть молитвы – просьба, 
ходатайство, восхваление, благодарение, покаяние – обозначена как ин-
тенция.  

Методы исследования
Исследование устных англоязычных молитв в художественном кино-

дискурсе предполагает использование как общенаучных, так и специаль-
ных методы исследования. В рамках функционального метода в статье 
использовались элементы контекстуально-интерпретационного анализа, 
который дал возможность идентифицировать и пояснить смысловую ди-
намику выделенных языковых единиц в анализируемом дискурсивном 
сегменте; элементы конверсационного анализа применялись в процессе 
реконструкции комплекса составляющих исследуемой коммуникативной 
сферы в проекции на экстралингвальную ситуацию. 

Среди специальных фонетических методов прежде всего использова-
ны слуховой и аудиторский анализы, которые дали возможность выявить 
субъективные воспринимаемые просодические характеристики молит-
венных обращений; инструментальный анализ дал возможность описать 
объективные физические характеристики исследуемых речевых произве-
дений; метод интерпретационного  анализа данных, полученных эмпириче-
ским путем во время аудиторского и инструментального анализа,  дал воз-
можность выявить релевантные просодические параметры исследуемых 
объектов и определить роль просодии в реализации передачи речевого 
сообщения.

Результаты и обсуждения
Инструментальный анализ динамического компонента интонации, уча-

ствующего в реализации канонических и квазиспонтанных молитвенных 
текстов в художественном кинодискурсе, предварялся аудиторским анали-
зом. В аудиторском анализе в качестве информантов участвовали десять 
преподавателей и аспирантов кафедры фонетики английского языка. Исхо-
дя из того, что воспринимаемым коррелятом интенсивности является гром-
кость, одной из задач аудиторов явилось распознавание уровня громкости 
произнесения молитв на различных участках текста. 

Результаты обработки ответов аудиторов представлены в таблице 1.
Как свидетельствуют данные таблицы, распределение уровня громко-

сти по различным частям канонической и спонтанной молитвы существен-
но разнится: в целом каноническая молитва характеризуется нормальной 
громкостью произнесения (70.4%), тогда как спонтанной молитве, согласно 
ответам аудиторов, присуще преобладание повышенной громкости (67.5%). 
Только во вступительной части канонической молитвы аудиторами отме-
чается достаточно высокий процент употребления фраз, произносимых с 
повышенной громкостью (35.1%), что объясняется выделением молящи-
мися обращения к Богу посредством силы голоса. В этой же части молит-
вы и в заключении практически не зафиксировано использование низкого 
уровня громкости (2.4% и 1,8% соответственно), что подтверждает мысль 
о необходимости повышения уровня громкости при формальном обраще-
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нии к объекту молитвы. В спонтанной же молитве, демонстрирующей не-
формальное, неритуальное намерение адресанта обратиться к Адресату 
с мольбой, преимущественно используется повышенная громкость во всех 
частях молитвы, особенно в части «аргументация».  Следует оговорить так-
же, что аудиторы в половине случаев выделяли пометкой «очень громко» 
только фразы из спонтанных молитв, что подчеркивает импульсивность, 
спонтанность способа их произнесения. 

Таблица 1
 Восприятие аудиторами громкости различных частей молитвы

В целом на основании анализа уровня громкости различных частей мо-
литвы на уровне восприятия можно говорить о преобладании повышенной 
громкости во вводной и заключительной частях, нормальной громкости – в 
основной части молитвы и достаточно редком снижении громкости до уров-
ня «тихо» в основной части молитвы. 

С целью получения объективных данных о характере изменения ди-
намических характеристик устных англоязычных молитвенных текстов в 
художественном кинодискурсе был проведен электроакустический анализ 
исследуемых молитв с помощью компьютерной программы PRAAT 5.0. 
Программа дает возможность получить изображение осциллограммы и ав-
томатически выделенных параметров частоты основного тона (от 60 до 300 
Гц для мужских голосов, от 60 до 400 Гц для женских голосов) и высокоча-
стотной интенсивности (от 0 до 90 дБ) во временной развертке. Иссле-
дованию подверглись следующие динамические характеристики: 



79

- максимальный уровень интенсивности в сверхфразовом единстве;
- максимальный уровень интенсивности во фразе;
- среднеслоговая интенсивность фраз, составляющих сверхфразовые 

единства текстов молитв.
В таблице 2 представлены усредненные данные по пиковой интенсив-

ности фраз, составляющих сверхфразовые единства различных видов мо-
литв в каждой из их части.

Как свидетельствуют данные таблицы, в целом показатели интенсив-
ности в спонтанной молитве существенно выше соответствующих пока-
зателей в канонической молитве, что подтверждает наблюдения о повы-
шенной громкости произнесения этого вида молитв, полученные в ходе 
аудиторского анализа.  В спонтанных молитвах практически не наблюдает-
ся разбросов значений исследуемого параметра в различных частях. Что 
касается канонической молитвы, то необходимо отметить, что во вводной 
и заключительной частях наблюдаются более высокие значения пиковой 
интенсивности, а в основной части (особенно в части аргументация) за-
фиксированы наименьшие значения исследуемого параметра. Это еще раз 
подтверждает выдвинутую нами гипотезу о том, что канонические молитвы 
в художественном дискурсе не только по своему лексико-синтаксическому 
составу, но и по интонационному оформлению относятся к ритуальному 
тексту, который употребляется в стандартных молитвенных обращениях. 

Таблица 2
Усредненные значения пиковой интенсивности фраз, 

составляющих сверхфразовые единства 
различных частей молитвы 

(отн. ед.)

Исследование среднеслоговой интенсивности фраз, составляющих 
сверхфразовые единства текстов молитв, показало существенность раз-
личий в значениях исследуемого параметра по видам молитвы. В таблице 
3 представлены значения среднеслоговой интенсивности фраз, входящих 
в различные части молитвы.
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Таблица 3
Среднеслоговая интенсивность фраз, составляющих 

сверхфразовые единства различных частей молитвы (отн.ед.)

Как свидетельствуют данные таблицы, значения среднеслоговой ин-
тенсивности фраз, составляющих сверхфразовые единства текстов спон-
танных молитв, также значительно выше соответствующих значений в мо-
литве англиканской. 

При этом максимальные значения исследуемого параметра в обоих ви-
дах молитв зафиксированы в заключительной части (29 отн.ед. в канони-
ческой молитве и 39 отн.ед. в спонтанной молитве). Вводная часть также 
характеризуется бо́льшими по сравнению со средними по тексту значения-
ми среднеслоговой интенсивности. Минимальные значения исследуемого 
параметра наблюдаются в основной части молитвы, в частности, в аргу-
ментации. 

Выводы
На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 
- определение аудиторами степени участия интонационных средств в 

дифференциации канонической и спонтанной молитв позволило выделить 
динамический компонент интонации в качестве ведущего параметра для 
дифференциации видов молитв; 

- различия в значениях пиковой интенсивности в исследуемых текстах 
существенны. В целом спонтанная молитва характеризуется более высо-
кими значениями максимумов интенсивности, что подтверждает данные, 
полученные в процессе аудиторского анализа. Тем не менее, и в канони-
ческих молитвах значения исследуемого параметра во вводных и заключи-
тельных частях превышают средние по тексту в целом.

- исследование среднеслоговой интенсивности фраз, составляющих 
сверхфразовые единства текстов молитв, позволяет констатировать, во-
первых, существенность различий в значениях исследуемого параметра в 
спонтанной и канонической молитвах, а, во-вторых, наличие определенной 
общей закономерности в изменениях значений среднеслоговой интенсив-
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ности в различных частях молитвы. 
Перспективным представляется проведение комплексного инструмен-

тально-фонетического исследования молитвенных текстов в кинодискурсе, 
включающее в себя, помимо динамических параметров, анализ мелодиче-
ских и темпоральных параметров интонации. 
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ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОРСЬКИХ КОМАНД 
В АНГЛОМОВНОМУ СУДНОПЛАВНОМУ ДИСКУРСІ 

ТА ХУДОЖНЬОМУ КІНОДИСКУРСІ
Марусіч Г.В. 

викладач, Національний університет «Одеська Морська Академія»

У статті досліджено просодична організація  стандартних англомовних команд, 
що використовуються в двох видах дискурсу – судноплавному, в процесі професійного 
морського спілкування й зображувальному художньому кінодискурсі, де ці команди є еле-
ментами мовлення персонажів. На основі авторської  класифікації морських команд за їх 
лексичною та граматичною структурою здійснено комплексне фонетичне дослідження з 
залученням аудиторського та електроакустичного аналізу.  Порівняльний аналіз просо-
дичних особливостей аутентичних морських команд з морськими командами, виокремле-
ними з британських та американських фільмів на морську тематику, дало  підстави кон-
статувати більш яскраву та різноманітну просодичну організацію команд у художньому 
кінодискурсі. Морські команди у художньому кінодискурсі вирізняються більшою кількістю 
висхідних, скандентних та змінних шкал, а також більшою кількістю високих спадних, ви-
східних термінальних тонів та складних термінальних тонів, а саме спадно-висхідного 
та висхідно-спадного. Морські команди в художньому кінодискурсі характеризуються при-
скореним або помірним темпом вимовляння на відміну від аутентичних морських команд, 
що маркуються помірним та сповільненим темпом. На відміну від аутентичних морських 
команд, для яких більш характерною є помірна гучність виголошення, морські команди, 
вилучені з англомовних британських та американських фільмів, маркує підвищена гуч-
ність. Морські команди в художньому кінодискурсі характеризуються більш широким діа-
пазоном ЧОТ, більш високими значенням середньоскладової ЧОТ, а також розширенням 
діапазону ЧОТ у досліджуваних термінальних тонах. Темпоральні особливості морських 
команд у художньому кінодискурсі проявляються у швидшому темпі артикуляції та мен-
шій середній тривалості пауз у порівнянні з аутентичними морськими командами. Здій-
снене експериментальне дослідження морських команд довело висунуту гіпотезу про іс-
нування певного набору частотних, темпоральних та динамічних параметрів, що беруть 
участь у диференціації аутентичних морських команд за функціональною належністю, а 
також просодичному оформленні морських команд у художньому кінодискурсі.

Ключові слова: судноплавний дискурс, англомовні команди, просодичні особливості,  
частотні параметри, динамічні параметри, темпоральні параметри.

ПРОСОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОРСКИХ КОМАНД 
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ СУДОХОДНОМ ДИСКУРСЕ 

И В ХУДОЖЕСТВЕННОМ КИНОДИСКУРСЕ 
Марусич А.В.

преподаватель, Национальный университет «Одесская Морская Академия»

В статье исследована просодическая организация стандартных англоязычных ко-
манд, используемых в двух видах дискурса – судоходном, в процессе профессиональной мор-
ской коммуникации, и в изображенном художественном кинодискурсе, где эти команды яв-
ляются элементами речи персонажей. На основе авторской классификации морских команд 
по их лексической и грамматической структуре осуществлено комплексное фонетическое 
исследование с использованием аудиторского и электроакустического анализа. Сравни-
тельный анализ просодических особенностей аутентичных морских команд с морскими ко-
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мандами, выделенными из американских и британских кинофильмов на морскую тематику 
дал основание констатировать более яркую и разнообразную просодическую организацию 
команд в художественном дискурсе. Морские команды в художественном кинодискурсе от-
личаются большим количеством восходящих, скандентных и переменных шкал, а также 
большим количеством высоких нисходящих, восходящих тонов и сложных терминальных 
тонов, а именно, нисходяще-восходящего и восходяще-нисходящего. Морские команды в 
художественном дискурсе характеризуются убыстренным или замедленным темпом про-
изнесения в отличие от аутентичных морских команд, которые маркируются нормальным 
или замедленным темпом. В отличие от аутентичных морских команд, для которых более 
характерной является умеренная громкость произнесения, команды в художественном ки-
нодискурсе маркируются повышенной громкостью. Морские команды в художественном 
кинодискурсе характеризуются более широким диапазоном ЧОТ, более высокими значени-
ями среднеслоговой ЧОТ, а также расширением диапазона ЧОТ в исследуемых терминаль-
ных тонах. Темпоральные особенности морских команд в художественном кинодискурсе 
проявляются в более быстром темпе артикуляции и в меньшей средней длительности 
пауз в сравнении с аутентичными морскими командами. Проведенное экспериментальное 
исследование морских команд подтвердило выдвинутую гипотезу о наличии определенно-
го набора частотных, темпоральных и динамических параметров, участвующих в диффе-
ренциации исследуемых команд в двух видах дискурса. 

Ключевые слова: судоходный дискурс, англоязычные команды, просодические осо-
бенности, частотные параметры, динамические параметры, темпоральные параме-
тры.

PROSODIC PECULIARITIES OF ENGLISH STANDARD COMMANDS 
IN SHIPPING DISCOURSE AND IN THE FILM DISCOURSE

Marusich H.
lecturer, National University “ Odessa Maritime Academy”

The article deals with the investigation of prosodic organization of English standard com-
mands used in two types of discourses – in the shipping discourse in the process of professional 
maritime communication and in the film discourse where these commands serve as elements of 
personages’ speech.  The complex phonetic research   including auditory and electroacoustic 
analysis based on the author’s classification of words of command has been held. Comparative 
analysis of prosodic peculiarities of authentic commands with the commands taken from British 
and American films on a maritime theme made it possible to state more vivid and diverse pro-
sodic organization of English commands in film discourse. Maritime commands in film discourse 
are characterized by a larger number of Ascending, Scandent and Broken Scales, as well as 
a larger number of High Falling, Rising and complex terminal tones, namely the Fall-Rise and 
the Rise-Fall. Maritime commands in film discourse are also characterized by quickened or slow 
tempo unlike authentic commands which are marked by normal or slow tempo. Authentic com-
mands unlike commands in film discourse are characterized by normal loudness compared with 
increased loudness in imitation. Maritime commands in film discourse are characterized by wider 
frequency range, higher average frequency as well as wider frequency range in terminal tones. 
Temporal peculiarities of maritime commands in film discourse are manifested in quicker tempo of 
articulation and shorter average length of pauses compared with those of authentic commands. 
Thus the instrumental analysis of the oral English maritime commands has proved the preliminary 
hypothesis that there exists a certain set of melodic, temporal and dynamic parameters capable of 
differentiating between authentic commands and maritime commands in film discourse.

Key words:  shipping discourse, English maritime commands, prosodic peculiarities, me-
lodic parameters, temporal parameters, dynamic parameters.

Вступ
Особливості судноплавного  дискурсу взагалі та морських команд зо-

крема обумовлено специфікою мореплавства як такого. Тому вивчення 

МАРУСІЧ Г.В.  А.О.   ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОРСЬКИХ КОМАНД...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (41) –  2018

84

лінгвальних та екстралінгвальних особливостей   спілкування в межах суд-
на представляється актуальним та перспективним для виявлення алгорит-
му жорстко структурованої інституціональної комунікації.  

Основними характеристиками інституціонального дискурсу є жорстка 
структура при максимумі мовленнєвих обмежень, фіксована зміна комуніка-
тивних ролей, примат глобальної організації та обмежена кількість глобаль-
но певних цілей  (Макаров 2003: 176). М.Ю.Олешков виокремлює наступні 
системотворчі ознаки інституціонального дискурсу: статусно-кваліфіковані 
учасники, локалізований хронотоп, конвенційна мета, ритуально зафіксо-
вані цінності, інтенційно «закріплені» стратегії, обмежена номенклатура 
жанрів й жорстко обумовлений арсенал прецедентних феноменів  (Олеш-
ков 2006: 63). Таке розуміння інституціональності дозволяє віднести суд-
ноплавний дискурс до конвенціональної, культурно-обумовленної, норма-
тивної мовленнєвої взаємодії людей, що приймають на себе певні статусні   
ролі в межах певного соціального організму,  в нашому випадку – судна.

Головною метою цієї роботи є співставлення просодичної організації 
англомовної команди, що використовується в двох видах дискурсу: аутен-
тичному судноплавному дискурсі та у зображувальному художньому кіно-
дискурсі.  Для досягнення поставленої мети було здійснено комплексний 
фонетичний (аудиторський та електроакустичний) аналіз досліджуваних 
команд. В аудиторському аналізі взяли участь 10 аудиторів – 5 виклада-
чів кафедри фонетики англійської мови й 5 аспірантів, які спеціалізують-
ся з цієї ж дисципліни. Інструментальний аналіз проводився за допомогою 
комп’ютерної програми PRAAT 5.0, яка уможливлює отримання інформації 
про основні акустичні характеристики синтагм і фраз.

Методи дослідження
Для досягнення поставленої у роботі мети застосовано як загальнона-

укові, так і спеціальні методи дослідження. У межах загальнонаукових 
методів залучаємо описовий метод для виявлення комплексу характерних 
ознак об’єкта дослідження; методи аналізу й синтезу для формування уза-
гальнених уявлень про природу англомовного судноплавного дискурсу, що 
отримано на підставі синтезу його складників; також використовуємо кількіс-
ний аналіз для висвітлення внутрішньої та зовнішньої динаміки предмета до-
слідження. Серед спеціальних фонетичних методів насамперед використано 
слуховий і аудиторський аналізи, які дали можливість виявити суб’єктивно 
сприймані просодичні характеристики мовлення; інструментальний ана-
ліз прислужився в описі об’єктивних фізичних характеристик досліджуваних 
мовленєвих творів; інтерпретація даних, отриманих емпіричним шляхом під 
час аудиторського й інструментального аналізу, дала змогу виявити реле-
вантні просодичні параметри досліджуваних об’єктів і визначити роль просо-
дії в оптимізації передачі мовленнєвого повідомлення.

Зазначимо, що основною одиницею дослідження було обрано тональну 
групу (або синтагму), тобто відносно закінчений за змістом відрізок мовлен-
нєвого ланцюга, межі якого визначаються тільки просодичними засобами. 
Інструментальному аналізу підлягали команди на кермо, стандартні коман-
ди в машинне відділення, команди при постановці судна на якір, команди 
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при швартуванні, команди при небезпеці на судні або за бортом, команди 
при заправці судна паливом. Загалом було відібрано 6 видів команд. 

Результати та обговорення
У роботі  використано авторські  класифікації морських команд за їх-

ньою лексичною та граматичною структурою (Марусіч 2016: с.225-226). За 
лексичною структурою команди поділяються на:  1) повністю трафаретні 
команди; 2) команди, які передбачають альтернативні лексичні складові за 
ознакою антонімії; 3) команди, які в своєму ядрі містять трафаретні кон-
струкції, але варіюються у фактуальних деталях. За граматичною структу-
рою виділяємо такі види команд: 1) однослівні команди; 2) команди, вира-
жені дієсловом у наказовому способі і іменником або особовим займенни-
ком в об’єктному відмінку.

Під час інструментального аналізу морських команд, вилучених з ан-
гломовних фільмів, дослідженню підлягали ті ж самі частотні, темпоральні 
та динамічні характеристики, що і при дослідженні аутентичних морських 
команд.

Порівняємо отримані узагальнені результати дослідження середньої 
ЧОТ, максимальних та мінімальних значень ЧОТ у синтагмі, діапазону ЧОТ, 
локалізацію тональних максимумів та мінімумів у межах синтагми, а також 
частотні характеристики термінальних тонів (максимальні та мінімальні 
значення, діапазон ЧОТ). 

Рис. 1. Частотні характеристики морських команд у двох видах дискурсу

Результати, представлені на рис. 1, свідчать про розширення середнього 
діапазону ЧОТ (FΔ=184 Гц) у морських командах, вилучених з англомовних 
фільмів, у порівнянні з аутентичними морськими командами (FΔ=157 Гц). 
Максимальні та мінімальні значення ЧОТ у художньому кінодискурсі прева-
люють над відповідними значеннями у судноплавному дискурсі. Середній 
рівень ЧОТ аутентичних морських команд є на 42 Гц меншим у порівнянні 
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з морськими командами у художньому кінодискурсі. Розширення діапазону 
ЧОТ відбувається шляхом збільшення верхньої межі ЧОТ.

Проаналізуємо частотні особливості основних видів термінальних тонів 
у двох досліджуваних видах дискурсу (табл. 1).

Таблиця 1
Частотні характеристики спадного термінального тону  в 

морських командах у двох видах дискурсу

Як свідчать дані, представлені у таблиці 1, діапазон спадного тер-
мінального тону  в морських командах у досліджуваних фільмах є дещо 
ширшим (FΔ = 80 Гц) у порівнянні з аутентичними морськими командами 
(FΔ = 76 Гц), але різниця не є суттєвою. Частотний пік спадного терміналь-
ного тону, а також його мінімальне значення, є вищими в морських коман-
дах, вилучених з судноплавного дискурсу.

  

Рис. 2. Частотні характеристики висхідного термінального тону у морських 
комнадах у двох видах дискурсу 

Диференційною ознакою висхідного термінального тону (рис. 3.26) є 
значно ширший його діапазон у морських командах, вилучених з англомов-
них фільмів, у порівняні з діапазоном висхідного термінального тону аутен-
тичних морських команд (FΔ = 131 Гц vs FΔ = 63 Гц). Максимальні та міні-
мальні частотні показники висхідного термінального тону морських команд 
у художньому кінодискурсі перевищують відповідні показники морських ко-
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манд у судноплавному дискурсі.
Таблиці 3.24 та 3.25 ілюструють частотні характеристики емфатичних 

термінальних тонів (спадно-висхідного та висхідно-спадного) у морських ко-
мандах, вилучених з англомовних фільмів та аутентичного судноплавного 
дискурсу. 

Таблиця 2
Діапазон ЧОТ спадно-висхідного термінального тону 

у морських командах у  двох видах дискурсу

Як свідчать дані таблиці 2, діапазон як спадної частини (FΔ спадн = 170 
Гц), так і висхідної частини (FΔ висхід = 134 Гц), є значно ширшим у мор-
ських командах, взятих з художнього кінодискурсу, у порівнянні з відпо-
відними параметрами спадно-висхідного термінального тону аутентичних 
морських команд (FΔ спадн. =  70 Гц та FΔ висхід. =  45 Гц).

На рис. 3 зображено узагальнені тональні  контури аутентичних мор-
ських команд та морських команд у зображувальному кінодискурсі.

Рис. 3. Узагальнені тональні контури морських команд у кінодискурсі 
та судноплавному дискурсі
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Відповідно до отриманих результатів, показники ЧОТ морських команд 
у художньому кінодискурсі на всіх компонентах інтонаційної структури син-
тагми, які досліджуються, є достатньо вищими за відповідні показники ЧОТ 
в аутентичних морських командах. Спадний рух основного тону в шкалі є 
більш яскраво вираженим у морських командах, вилучених з англомовних 
фільмів. Обидва узагальнені тональні контури є сильно початковими, тобто 
з локалізацією максимуму ЧОТ на першому наголошеному складі (судно-
плавний дискурс – 193 Гц та художній кінодискурс – 264 Гц). Хоча різниця 
між значенням ЧОТ першого наголошеного складу та максимальним зна-
ченням ЧОТ ядерного ядрового складу є несуттєвою (судноплавний дис-
курс – 11 Гц та художній кінодискурс – 17 Гц). Отже, збільшення значень 
ЧОТ та більш значимі тональні зміни в узагальненому тональному конту-
рі морських команд у англомовних фільмах  пов’язані, мабуть, з більшою 
спрямованістю цих команд на привернення уваги аудиторії.

Подальшим етапом інструментального аналізу є дослідження темпо-
ральних особливостей морських команд у художньому кінодискурсі та їх по-
рівняння з темпоральними особливостями аутентичних морських команд. 
Результати дослідження середньої тривалості складу (СТС), коефіцієнту 
паузації, а також середньої тривалості пауз представлено у таблицях 3 та 4.

Таблиця 3
Середня тривалість складу  в морських командах 

у двох видах дискурсу

Результати аналізу показників середньої тривалості складу у двох ви-
дах дискурсу свідчать про те, що темп артикуляції морських команд у ху-
дожньому кінодискурсі перевищує темп артикуляції аутентичних морських 
команд (ts = 188 мс та ts = 217 мс).

Таблиця 4
Темпоральні особливості морських команд 

у двох видах дискурсу
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За даними таблиці 4 паузальна насиченість аутентичних морських ко-
манд (Kp = 1,35) є дещо вищою  в порівнянні з паузальною насиченістю 
морських команд у художньому кінодискурсі (Kp = 1,2). Стосовно середньої 
тривалості пауз, то ця велична є більшою у групі аутентичних морських ко-
манд (476 мс) у порівнянні з морськими командами в художньому кінодис-
курсі (388 мс).

Паузальна насиченість досліджуваних груп морських команд не ви-
різняється значною варіативністю. У просодичному оформленні морських 
команд в обох видах дискурсу превалюють надкороткі, короткі та середні 
паузи (рис. 4).

Спільними особливостями паузального насичення морських команд в 
обох видах дискурсу є превалювання коротких пауз (художній кінодискурс 
– 64 %; судноплавний дискурс – 69 %). Другими за частотністю ужитку є се-
редні за тривалістю види пауз (художній кінодискурс – 19 %; судноплавний 
дискурс – 26 %). Наймеш частотними є надкороткі паузи (художній кінодис-
курс – 17 %; судноплавний дискурс – 5 %). Слід зазначити, що в морських 
командах в англомовних фільмах кількість надкоротких пауз переважає над 
кількістю цих видів пауз в аутентичних морських командах, тоді як кількість 
середніх пауз,  навпаки, є меншою. 

Рис. 4. Види пауз у морських командах у художньому 
та судноплавному дискурсі

Таким чином, збільшення темпу мовлення відбувається не тільки шля-
хом зменшення середньої тривалості складу, як відзначалося вище, але й 
шляхом зменшення загальної тривалості пауз, а також скорочення кількості 
пауз середньої тривалості.

Проаналізуємо динамічні характеристики двох груп морських команд, а 
саме середньоскладову інтенсивність (дБ), пікову інтенсивність (дБ) та діа-
пазон інтенсивності (дБ).
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Рис. 5. Динамічні характеристики морських команд у двох видах дискурсу

Усі показники інтенсивності морських команд у художньому кінодискурсі 
є вищими за ці ж самі параметри у морських командах у судноплавному 
дискурсі. Діапазон інтенсивності аутентичних морських команд є на 4 дБ 
меншим за діапазон інтенсивності морських команд у художньому кінодис-
курсі.

Висновки 
Порівняльний аналіз просодичних особливостей аутентичних морських 

команд з морськими командами, виокремленими з британських та амери-
канських фільмів на морську тематику, дає підстави зробити такі висновки:

•	 Морські команди у художньому кінодискурсі вирізняються більшою 
кількістю висхідних, скандентних та змінних шкал, а також більшою кількіс-
тю високих спадних, висхідних термінальних тонів та складних терміналь-
них тонів, а саме спадно-висхідного та висхідно-спадного.

•	 Морські команди в художньому кінодискурсі характеризуються при-
скореним або помірним темпом вимовляння на відміну від аутентичних 
морських команд, що маркуються помірним та сповільненим темпом. У ху-
дожньому кінодискурсі переважає кількість уживання в морських командах 
емфатичних пауз.

•	 На відміну від аутентичних морських команд, для яких більш харак-
терною є помірна гучність виголошення, морські команди, вилучені з англо-
мовних британських та американських фільмів, маркує підвищена гучність.

•	 Морські  команди в художньому кінодискурсі характеризуються більш 
широким діапазоном ЧОТ, більш високими значенням середньоскладової 
ЧОТ, а також розширенням діапазону ЧОТ у досліджуваних термінальних 
тонах.

•	 Темпоральні особливості морських команд у художньому кінодис-
курсі проявляються у швидшому темпі артикуляції та меншій середній три-
валості пауз у порівнянні з аутентичними морськими командами.

Таким чином, здійснене експериментальне дослідження морських ко-
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манд довело висунуту гіпотезу про існування певного набору частотних, 
темпоральних та динамічних параметрів, що беруть участь у диференціації 
аутентичних морських команд за функціональною належністю, а також про-
содичному оформленні морських команд у художньому кінодискурсі.
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Дана стаття присвячена проблемам передачі безеквівалентної лексики англійською 
мовою в художніх та документальних текстах. Інтерес сучасного українського пере-
кладознавства та германістики до вивчення проблем взаємодії мови, культури та 
колективної локальної ідентичності в сучасній життєдіяльності суспільства поясню-
ють актуальність вибору теми статті. Матеріалом дослідження слугують наступні 
тексти: І. Бабель «Одесские рассказы» та переклад «The Odessa Tales»; Janet Skeslien 
Charles «Moonlight in Odessa», та  документальні тексти: «Awesome Odesa: Interesting 
Things You Need to Know» видавництва «Основи»; журнал “The Odessa Review»; матеріали 
різних ресурсів мережі «Інтернет». Головна мета дослідження полягає в описі одеських 
реалій та систематизації способів їх передачі. Поставлена мета унеобхіднила вирішення 
низки завдань. Було розглянуто актуальні напрями лінгвістичних та перекладознав-
чих досліджень реалій,  проаналізовано основні визначення терміна «реалія» та запро-
поновано  власне  визначення, описано базові семантичні класифікації та класифікації 
способів передачі реалій, визначено місце кожної окремої реалії в класифікаціях. У процесі 
дослідження також були обґрунтовані рекомендації щодо доповнення класифікації С. Вла-
хова і С. Флоріна. Результатом дослідження є висновки щодо частотності використання 
видів одеських реалій-локалізмів та способів їх передачі в двох стилях мови. В процесі 
роботи над практичним матеріалом визначена  найбільша за частотністю група реалій 
як в художніх, так і в документальних текстах – суспільно-політичні реалії, та найбільше 
використані способи передачі реалій – калькування, напівкалькування та комбінаторний 
спосіб. Перспективою даного дослідження є складання  універсального двомовного 
глосарія одеських реалій, що стане в нагоді як перекладачам та гідам, так і культуроло-
гам та історикам. 

Ключові слова: безеквівалентна лексика, документальний   текст, реалія-локалізм, 
спосіб перекладу, художній текст. 
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Данная статья посвящена проблемам передачи безэквивалентной лексики на ан-
глийский язык в художественных и документальных текстах. Интерес современного 
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украинского переводоведения и германистики к изучению проблем взаимодействия язы-
ка, культуры и коллективной локальной идентичности в современной жизнедеятель-
ности общества объясняют актуальность представленной статьи. Материал иссле-
дования составляют такие тексты: И. Бабель «Одесские рассказы» и перевод «The 
Odessa Tales»; Janet Skeslien Charles «Moonlight in Odessa», и документальные тексты: 
«Awesome Odesa: Interesting Things You Need to Know» издательства «Основы»; Журнал 
“The Odessa Review»; материалы различных источников сети Интернет. Главная цель 
исследования состоит в описании одесских реалий и систематизации способов их пере-
дачи. Поставленная цель определила выполненные в процессе написания статьи  задачи.  
Были рассмотрены актуальные лингвистические и переводоведческие направления ис-
следования реалий, проанализированы базовые определения термина «реалия» и пред-
ложено собственное определение, описаны различные семантические классификации и 
классификации способов передачи реалий, определено место каждой реалии в класси-
фикациях. В ходе исследования сформулированы рекомендации касательно дополнения 
классификации С. Влахова и С. Флорина. Результатом исследования являются выводы о 
частоте использования видов одесских реалий-локализмов и способов их передачи в двух 
стилях языка. В ходе работы выделен наиболее употребляемый вид реалий как в художе-
ственных, так и в документальных текстах –  общественно-политические реалии наи-
более часто используемые способы передачи реалий: калька, полукалька, комбинаторный 
способ. Перспективой данного исследования является составление универсального дву-
язычного словаря одесских реалий, который будет полезен как переводчикам и гидам, 
так и культурологам, и историкам. 

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, документальный текст, реалия-лока-
лизм, способ перевода, художественный текст.
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 The article focuses on rendering non-equivalent lexis in English language fiction and non-
fiction texts. Research has been done on the basis of the following texts: Odessa Tales by Isaac 
Babel, Moonlight in Odessa by Janet Skeslien Charles, journals – The Odessa Review and The 
Awesome Odesa and Internet resources. The final objective of the work is to describe local Odesa 
realia and systematize the ways of their rendering. The objective determined the tasks of the 
research: to analyse different scholar definitions of the term “realia” and formulate own definition; 
to outline relevant for linguistics and translation studies classifications of realia and the ways of 
their rendering, to single out 400 examples (obtained by random selection) from the texts given; 
to determine the place of each realia in semantic classifications and the classification of rendering 
realia. Our study relies substantially on the application of linguistic descriptive methodology and 
devices. The research gives recommendations to the enhancement of the S. Vlahov and S. Florin’s 
classification as it ignores some reality phenomena. The paper singles out the most frequent kinds 
of Odesa realia-localisms and the ways of their rendering. The work discovers that realia concerned 
society and politics and loan translation, half-calque and mix translation as ways of rendering realia 
are the most frequently used in fiction as well as non-fiction texts.  The research highlights the 
ways of rendering realia which occurred to be omitted in the S. Vlahov and S. Florin’s classification. 
The prospects of the research lie in elaborating a bilingual glossary of the Odesa realia to fulfil 
professional needs of translators, interpreters, guides, culture and history researchers. 

Key words: fiction text, non-equivalent lexis, non-fiction text, realia-localism, ways of 
rendering.
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Вступ
Переклад локальних реалій, безпосередньо тієї території/міста чи села, 

де проживає та працює перекладач, має велике значення для розвитку його 
чи її професіоналізму. Одеса – місто із активним мультикультурним жит-
тям, що є привабливим для іноземців (як туристів, так і журналістів, вче-
них тощо). Одеса також є інтернаціональним містом – іноземці заснували 
його, вони тут жили і вони про нього писали. І продовжують це робити. Це 
посилює потребу перекладачів бути впевненими в тому, як найбільш адек-
ватно перекладати локальні реалії. А отже існує потреба в універсальному 
глосарії одеських реалій та словнику передачі таких реалій англійською мо-
вою.

Незважаючи на очевидну важливість для правильного перекладу про-
блеми передачі реалій загалом, та реалій-локалізмів, зокрема, деякі аспек-
ти залишаються маловивченими та дискусійними. Не до кінця визначеними 
є лінгвістичний статус реалій, особливості передачі реалій-локалізмів  та 
закономірності, вимоги до передачі таких реалій у текстах різних стилів та 
жанрів. Звернення в рамках даної статті до вивчення особливостей передачі 
одеських реалій в англомовних текстах різних стилів вважаємо тому акту-
альним та науково-обгрунтованим. Актуальність теми дослідження та-
кож визначається розширенням кола наукових інтересів українських уче-
них, еволюцією перекладознавства як самостійної наукової парадигми 
соціогуманітарного знання. Інтерес сучасного українського перекладоз-
навства та германістики до вивчення проблем взаємодії мови, культури та 
колективної локальної ідентичності в сучасній життєдіяльності суспільства 
також пояснюють актуальність вибору теми статті. Сьогодні як ніколи важ-
ливою виявляється потреба в аналізі базових складників лінгвокультурних 
спільнот, взаємопереплетених у сучасному динамічному лінгвокультурному 
просторі. Дослідження мовних способів відображення та передачі одеських 
реалій-локалізмів у сучасних документальних і художніх текстах є пробле-
мою новою і не опрацьованою ні в теоретико-методологічному, ні в приклад-
ному аспектах, що увиразнює актуальність проблематики дослідження.

Об’єктом дослідження є реалія-локалізм у сучасній перекладознавчій 
парадигмі.

Предметом дослідження виступають семантичні особливості та способи 
передачі одеських реалій в англомовних документальних та художніх текстах.     

Матеріалом дослідження слугували 400 прикладів, з яких 53 (454 
сторінок) – реалії із художніх творів (fiction), а 347 (266 сторінок та 22 
інтернет-джерела) – із документальних текстів (non-fiction: «a non-fiction 
text is based on facts. It is really any text which isn’t fiction (a made-up story 
or poetry). Non-fiction texts include: advertisements, reviews, letters, diaries, 
newspaper articles, information leaflets, magazine articles (Non-fiction texts)). 
Для аналізу класифікації реалій та їх передачі ми обрали наступні художні 
тексти: І. Бабель «Одесские рассказы» (стр. 13-128) та переклад «The Odessa 
Tales»; Janet Skeslien Charles «Moonlight in Odessa», та  документальні тек-
сти: «Awesome Odesa: Interesting Things You Need to Know» видавництва 
«Основи»; Журнал “The Odessa Review»; матеріали різних ресурсів мережі 
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«Інтернет». Слід зауважити, що в нашому дослідженні ми працювали 
як із оригіналом, так і перекладом тексту лише в одному  випадку – при 
аналізі перекладу І.Бабеля. Інші рази було досліджено англійський текст 
як оригінал, тому що надані документальні тексти не є перекладом. Оче-
видно, що автори передавали реалії, що з ними зустрілися російською чи 
українською, на англійську.

Метою роботи є системний опис одеських реалій-локалізмів 
улінгвокультурному та перекладацькому аспектах. 

Досягнення поставленої мети стало можливим унаслідок вирішення та-
ких завдань: 

•	 проаналізувати запропоновані науковою спільнотою визначення 
терміна «реалія»;

•	 узагальнити відібраний матеріал і дати власне визначення терміну 
«реалія»;

•	 проаналізувати існуючі класифікації реалій;
•	 звернутись до семантичної класифікації та класифікації способів 

передачі реалій різних вчених і дослідників у цілому і С. Влахова і С. Флоріна, 
зокрема;

•	 розподілити реалії згідно із уточненою семантичною класифікацією 
С. Влахова і С. Флоріна;

•	 проаналізувати способи передачі реалій згідно з удосконаленою  
класифікацією С. Влахова і С. Флоріна;

•	 проаналізувати помилки та неточності при передачі реалій в обра-
них матеріалах.

Наукова новизна полягає у першій спробі комплексного аналізу осо-
бливостей передачі одеських реалій (ОР) англійською мовою на матеріалі 
різних джерел. Практична цінність дослідження передбачає використання 
його результатів при укладанні універсального глосарія одеських реалій та 
словника передачі таких реалій на англійську мову.

Результати та обговорення
Незважаючи на поширене використання в лінгвокраїнознавстві, 

теорії та практиці перекладу поняття «реалія», питання визначення, 
систематизації та типології реалій залишаються переважно дискусійними. 
Так, Лінгвістичний словник О. С. Ахманової, який, на думку фахівців, є од-
ним із найповніших у сучасній лінгвістиці (Попова 2010: 112), дає наступне 
визначення: «РЕАЛІЇ лат. realia. 1. В класичній граматиці різноманітні фак-
тори, що вивчає зовнішня лінгвістика, такі як державний устрій даної країни, 
історія і культура даного народу, мовленнєві контакти носіїв даної мови і 
т.п. з точки зору відображення їх в даній мові. 2. Предмети матеріальної 
культури» (Ахманова 2004: 370). В даній дефініції наголошується  саме на 
взаємозв’язку культури та мови.

Автори вітчизняного словника Д. І. Ганич та І. С. Олійник дають лише 
одне визначення, на нашу думку, дещо не повне: «Реалії (від лат. realis – 
речовий, дійсний) речі, предмети, що існують матеріально і служать осно-
вою для номінативного значення слова» (Ганич, Олійник 1985: 232). Таке ж 
визначення знаходимо і в словнику-довіднику Д. Е. Розенталя (Розенталь, 
Теленкова: 226). Цікаво, що в деяких лінгвістичних словниках трактування 
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терміна взагалі відсутнє (Верещагин, Костомаров 2005: 10). На нашу думку, 
це пояснюється тим, що проблему «реалій» почали системно  вивчати лише 
в другій половінні ХХ століття, тому  словники, що були створені раніше або 
в той самий час, не встигли зафіксувати термін.

В свою чергу, В. С. Слепович наголошує на важливості реалій при 
опрацюванні американського та британського варіантів англійської 
мови (Слепович 2006: 77). На його думку, реалії – це ті слова, що 
відображають особливості побуту та мислення. Він пише, що реалії – це те, 
що «відрізняє їх від нас» [Там же: 79].

Г. Д. Томахін наголошує на зв’язку реалій не лише із побутом та культу-
рою, а із історією і економікою, додаючи, що такий підхід характерний для 
компаративного лінгвокраїнознавства (Томахин 1982: 15). Г. В. Тєрєхова 
звертає увагу на ще одну деталь: «Реалії… на даному етапі розвитку мови 
перекладу не мають у ній еквівалентів» (Терехова 2004: 37). Тобто авторка 
наголошує на такій функції реалії як тимчасовість. Відома вітчизняна вче-
на Р.П. Зорівчак трактує реалії як монолексемні та полілексемні одиниці, що 
вміщують як основне лексичне значення традиційно закріплений комплекс 
краєзнавчої інформації, чужої для об’єктивної дійсності мови приймача.

Англомовні дослідники, говорячи про реалії, називають їх термінами 
cultural words (Lyons 1981:12; Newmark 2003: 94-103), cultural terms (Newmark 
1981: 75), culture-bound words та non-equivalent words (Karamanian 2002). 

Проаналізувавши та типізувавши визначення поняття «реалія» десятка 
вчених та дослідників (детальніше див.: (Матузкова 2004: 12)) пропонуємо  
узагальнююче визначення, що вбирає в себе всі аспекти, про які йдеться в 
наукових працях.

Отже, з точки зору лінгвістики та  перекладознавства, реалія – це підвид 
безеквівалентної лексики з національно-культурною семантикою (лексичні, 
фразеологічні одиниці, власні назви), що позначає предмети та явища, 
специфічні для матеріальної та духовної культури країни або спільноти, та 
яка не має точних відповідників в інших мовах.  Формою реалії є мовний 
знак (одне слово, номінативні словосполучення, скорочення). 

Лінгвістичне дослідження реалії перш за все передбачає семантичне 
класифікування даних мовних одиниць. Базовою для нашої наукової робо-
ти стала відома класифікація С. Влахова і С. Флоріна (1980), в якій реалії 
поділяються на три групи: географічні (фізична географія, назви ендеміків), 
етнографічні (побут, культура та мистецтво, труд) та суспільно-політичні 
(адміністративно-територіальний устрій, суспільні та політичні явища та 
події тощо). Хоча, С. Влахов і С. Флорін не включають до своєї класифікації 
топоніми, цитати, ідіоми та власні назви, ми, вслід за деякими лінгвістами 
(О. В. Суперанська, О. О. Реформатський, Г. Д. Томахін та інші) все ж таки 
їх розглядаємо.

При роботі із класифікацією обраних реалій ми зіткнулися із наступни-
ми проблемами. Оскільки С. Влахов і С.Флорін не включають топоніми, то 
назви вулиць и площ ми розглядали в окремій групі, в той час як назви 
мостів та готелів відносили або до підгрупи «деталі населеного пункту», 
або до «архітектури», назви парків, ринків, кладовищ ми також віднесли 
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до «деталей населеного пункту»; назви кафе, ресторанів, газет, журналів, 
клубів за інтересами, видів дозвілля та розваг відносили до підгрупи «уста-
нови»; реалії-антропоніми було класифіковано відповідно до сфери, до якої 
належить людина.

Результати класифікації відібраних нами одеських реалій у художніх 
текстах представлені в наступній таблиці (див. табл. 1): 

Таблиця 1 
Класифікація одеських реалій в художніх творах

Найбільшу групу склали суспільно-політичні реалії. Сюди входять 
наступні підгрупи: адміністративно-територіальний устрій (деталі на-
селеного пункту, приклади 1,2), суспільно-політичне життя (установи,  
освітні і культурні заклади, приклади 3, 4):

1) Чумная гора The plague mound* *a huge 
sepulchral mound in which 
victims of the 1812 plague 
were buried. 

2) Шестнадцатая станция The Sixteenth Stop* * Bolshoi 
Fontan, an degant resort spa 
outside Odessa

3) Трактир «Медведь» The Mevded Tavern 
4) Кафе Фанкони Café Fankoni* *an elegant 

and expensive that attracted a 
wealthy international clientele.        

Назви вулиць і площ складають другу за чисельністю групу (26,4%):
1) Театральный переулок Theater Alley 
2) Александровский проспект The Aleksandrovsky 

boulevard
3) Привозная площадь Privoznaya Square

До етнографічних реалій, які складають третю за чисельністю групу 
(20,7%), віднесено наступні підгрупи: побут (їжа, житло, приклад 1), труд 
(люди труда, приклад 2), мистецтво і культура (архітектура і скульпту-
ра, культи, кіно приклади 3, 4), етнічні об’єкти (клички, приклад 5).

1) Икра из синеньких Aubergine caviar 
2) Биндюжник Carter 
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3) Уточкин Utochkin* *Sergei Isayevich 
Utochkin, 1874-1916, 
aviation pioneer, was the 
first to fly from Moscow to St. 
Petersburg, in 1911

4) Отель Лондонская Londonskaya hotel 
5) Шпики Stool pigeons 

 Дуже рідко представленими виявилися реалії-ідіоми:
1) Две большие разницы Two great differences 
2) Тудой и сюдой Tudoyu i syudoyu* *here and 

there 
Отже, як бачимо, для розглянутих нами художніх текстів характерне 

превалювання саме суспільно-політичних одеських реалій. 
Другий етап нашого дослідження включає аналіз документальних 

текстів: путівника “Awesome Odesa: Interesting Things You Need to Know” 
видавництва «Основи»; журнал “The Odessa Review»; матеріалів різних 
ресурсів мережі «Інтернет». Слід зауважити, що щільність реалій на 
сторінку тексту є значно вищою саме в документальних текстах, що є на-
шим першим висновком. Результати класифікації одеських реалій приво-
димо в таблиці 2.

Таблиця 2
Класифікація реалій в документальних текстах

В документальних текстах, як і в художніх,  найчисельнішою групою є 
суспільно-політичні реалії (47%). До цієї групи увійшли наступні підгрупи: 
адміністративно-територіальний устрій (деталі населеного пункту при-
клади 1-5), суспільно-політичне життя (установи, освітні та культурні 
заклади, соціальні явища та рухи, приклади 6-10), воєнні реалії (приклад 
11):

1) Староконка The Starokinnyi flea Market 
2) Тещин мост Teshchyn Bridge 
3) Куликове поле Kulykove pole
4) Рынок 7-й километр 7th Kilometer Bazaar
5) Морвокзал Morvokzal
6) Зелений Театр The Zelenyi Teatr (Green Theatre)
7) Рішельєвский ліцей Richelieu Lyceum 
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8) Одесса, Как Она Есть Odessa, Kak Ona Est` (Odessa as 
she is)

9) Музыкальная школа 
Столярского

Stolyarsky Music School

10) Международный фестиваль 
клоунов и мимов 
КОМЕДИАДА

International Festival of clowns and 
mimes COMEDIADA

11) Граф, Новороссийский 
генерал-губернатор 
Ланжерон

Count from the Novorossiysk 
Langeron

Група «Назви вулиць і площ», як і в художніх текстах, також є дуже 
чисельною (26%):

1) Трикутний сквер Trykutynyi (Triangular) Square 
2) Вулиця Віри Інбер Vira Inber Street 
3) Софіївська Sofiivska Street/ Sophiivskaya 

Street
4) Люстдорфська Дорога Lyustdorfska Drive
5) Переулок Чайковского Chaikovskoho Ln.

До третьої за чисельністю групи етнографічних реалій (18,7%) входять 
такі підгрупи: побут (їжа, житло, приклад 1), труд (люди труда, організація 
труда, приклад 2), мистецтво і культура (архітектура і скульптура, 
культи, література, театр, міфологія, свята, музика і танці, кіно, жи-
вопис, приклади 3-9), етнічні об’єкти (клички, назви людей за місцем їх 
проживання, приклад 10): 

1) Биточки из тюлечки Sprat fish cakes 
2) Индустрия брачных агентств mail-order bride industry
3) Памятнику Дюку the Duke’s Monument
4) Гешефт Garage Sale Gesheft Garage Sale
5) Международный фестиваль 

немого кино и современной музыки 
«Немые Ночи»

 Festival of Silent Cinema 
and Modern Music – “Silent 
Nights”

6) Кися и Ося Kisya and Osya 
7) Феликс Шиндер и Деньги Вперед Felix Shinder and Money on 

the Table
8) Маски-шоу “The Masks Show” 
9) Міша Япончик Mishka Yaponchik 
10) Одессит, Одесситка Odessit, odessitka 

(Odessite, Odessan)
 Група «Речові реалії»(5,2%) представлена реаліями-ідіомами:
1) «Великий комбинатор» “Grand strategist” 
2) Жемчужина у моря The jewel of the Black Sea 
3) Делать нервы Make nerves
4) Посмотреть на дюка со второго 

люка
View of the Duke from the 
second manhole over

До найменш чисельної групи географічних реалій, які взагалі були 
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відсутні у досліджуваних художніх текстах, ми віднесли наступні підгрупи: 
назви фізичної географії (приклади 1-2) та ендеміки (приклад 3-4), назви 
об’єктів, пов’язаних із працею людей (приклад 5): 

1) Мис Великий Фонтан Velykyi Fontan Cape 
2) Куяльницький лиман Kuyal’nitskyi estuary. Kuyalnyk 

Estuary 
3) Ракушняк Coquina (yellow stone with shell 

fragments)
4) Акации Locust trees (they call them 

acacias) 
5) Одесский южный порт Odessa`s Southern Port 

Отже, згідно із нашим дослідженням, незважаючи на стиль тексту, 
суспільно-політичні реалії складають першу за чисельністю групу. Робимо 
висновок, що реалії саме цієї семантичної групи є найбільш цікавими для 
опису як для вітчизняних, так і для зарубіжних авторів. Резюмуємо також 
той факт, що суспільно-політичні реалій найкраще висвітлюють соціальну, 
культурну і суспільну дійсність, в якій існує місто. 

Проаналізувавши семантичні особливості одеських реалій у художніх 
та документальних  текстах перейдемо до висвітлення закономірностей 
передачі таких реалій в англомовному описі. Розгляду способів передачі 
реалій відводиться значне місто в історії та теорії перекладу. Цьому 
приділяли увагу такі класики перекладознавства як Г.Ю.Баль, В.К.Міньяр-
Белоручев, Р.П.Зорівчак, Я.І.Рецкер, А.Д.Швейцер, Г.В.Чернов, А.В.Федоров 
та інші. В сучасній літературі з перекладу питання про передачу реалій роз-
глядалося, зокрема, в роботах І.В.Корунця, Т.І.Казакової, Л.К.Латишева, 
О.П.Матузкової, О.В. Ребрія, Г.Д.Томахіна та інших. у загальній теорії спо-
соби передачі реалій зводяться до:
•	 Запозичення: транскрипції/транслітерації, кальки;
•	 Опису або приблизного перекладу шляхом створення смислового екві-

валенту (Г.В. Шатков, Я.І .Рецкер), функціонального аналога (С.Влахов, 
С.Флорін, Т.І.Казакова, Л.К.Латишев та іншї), гіпонімічного способу або 
узагальнено-приблизного перекладу (А.В.Федоров), елімінації націо-
нально-культурної спецификі (Л.К.Латишев, В.П. Провоторов).
Так, говорячи про способи передачі реалій, С. Влахов і С. Флорін 

виділяють два основних способи: транскрипція і переклад. До перекладу 
віднесено: введення неологізму, калькування, напівкалькування, приблиз-
ний переклад (принцип родово-видової заміни, функціональний аналог, 
опис /  тлумачення /  пояснення), контекстуальний переклад. Цікаво, що ча-
сто інші вчені говорять про один прийом, але дають йому різні назви. На-
приклад, В. Б. Шеметов називає графічний перенос (який, до речі, відсутній                                                            
у С. Влахова і С. Флоріна) «запозиченням в оригінальному виді в текст пере-
кладу, як цитата», описовий спосіб перекладом-коментарем, транскрипцію 
фонематичним переносом, а транслітерацію переносом пографемним.          
А. В. Федоров, у свою чергу, називає функціональний аналог «уподібнюючим 
перекладом», а принцип родово-видової заміни «гіпонімічним або узагаль-
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нюючо-приблизним перекладом» (Федоров 2002). В той же час вчені про-
понують і інші способи передачі реалій. Наприклад, О. В. Ребрій говорить 
про компенсацію (контактна, дистантна, вертикальна, горизонтальна). 
Отже, базуючись на найбільш оптимальній, з нашої точки зору, класифікації 
С.Влахова та С.Флорина, було розглянуто способи та особливості переда-
чи одеських реалій у текстах. При опрацюванні обраної нами класифікації 
С. Влахова і С. Флоріна, ми виявили деякі її вади, а саме відсутність таких 
прийомів як: додавання, опущення, графічний перенос, компресія.

В таблиці 3 приведені дані щодо способів передачі реалій (СПР) в 
художніх текстах.

Таблиця 3
Передача одеських реалій у художніх творах 

Як бачимо, найчастіше перекладач вдається саме до комбінації різних 
способів передачі реалій. Ця тенденція є актуальною і для документаль-
них текстів, адже комбінації прийомів можуть бути різними. Калькування 
та транскрипція/транслітерація також є частотними. Наведемо найцікавіші 
приклади.

•	 Калькування та напівкалькування:
1) Еврейская больница The Jewish hospital 
2) Одесские Известия The Odessa News 
3) Две большие разницы Two great differences 
4) Северная гостиница The Hotel Severnaya 
5) Алексеевская церковь The Alekseevsky Church 

Так, не зовсім зрозуміле перекладацьке рішення передати реалію 
«Алексеевская церковь» як «The Alekseevsky Church». Якщо перекладач 
хотів залишити словоформу, то мав би залишити жіночий рід прикметника. 

Відмітимо, що калькування і напівкалькування є популярним СПР у 
різних семантичних групах та категоріях реалій:

•	 Функціональний аналог:
1) Биндюжник Carter 
2) Дума The Town Council 

При застосуванні останніх двох СПР, треба розуміти, що втрачається 
колорит.

•	 Транскрипція / Транслітерація:
1) Молдованка The Moldovanka 
2) Бугаевка The Bugayevka

 Цікаво, що при передачі назв районів, перекладач додав ще означ-
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ний артикль the. Тим не менш, перекладач не взяв за потрібне пояснити 
реципієнту більш детальніше, про що саме йдеться мова.

•	 Практична транслітерація:
1) Пале-Рояль The Palais Royal 

Практична транслітерація згідно з правилами французької мови 
пояснюється тим, що початково, ця реалія і була французькою мовою, адже 
в ХІХ столітті в Одесі превалювала саме ця мова.  

Найчастотнішим СПР, як уже відмічалося,  є комбінаторний спосіб, 
адже він включає в себе декілька СПР. Частота застосування цього СПР 
пояснюється складністю передачі реалії за допомогою лише одного способу.

Наведемо результати аналізу способів передачі реалій в документаль-
них текстах. Дані щодо цього етапу дослідження приведені в таблиці 4.

Таблиця 4
Способи передачі реалій у документальних текстах

Комбінаторний спосіб, як бачимо, також є найчастотнішим:
 Окрім звичних комбінацій транскрипція + додавання, калька + тлума-

чення та інші, зустрічаються і дещо нетривіальні, такі як наприклад: 
•	 Транскрипція + додавання + опущення:
1) Жемчужина у моря The jewel of the Black Sea 
•	 Калькування + принцип родово-видової заміни (приклад 1) та 

транскрипція + освоєння (приклад 2) (єдиний випадок використання та-
кого СПР як освоєння):

1) Театр юного глядача The Youth Theatre 
2) Форшмачити “Forshmachyty” (to forshmak) 

Слід зауважити, що іноді при передачі одеських реалій у документаль-
них текстах, особливо в путівнику «Awesome Ukraine…» велика кількість 
СПР використана при передачі однієї реалії і перекладацька неуважність 
можуть призвести до неадекватного перекладу:

1) ТЦ Афина Afina (Athens) Shopping Mall 
Торговий центр в Одесі названий не на честь грецького міста Афіни 

(традиційна відповідність), а на честь древньогрецької богині Афіна 
(транскрипція). Таким чином, перекладач сам заплутався в своєму 
перекладі. 
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Калькування при передачі одеських реалій, як і в художніх текстах, та-
кож застосовується доволі часто:

1) Музей Контрабанды The Museum of Smuggling
2) Памятник Апельсину The Monument to an Orange

Значну кількість реалій, що були кальковані, складають назви музеїв, 
театрів, пам’яток. Вважаємо це абсолютно адекватним способом передачі 
даних реалій. Тим не менш, такі реалії як у прикладі 2, можливо вимага-
ють певного тлумачення – історичної довідки, адже якщо в інших випадках 
реципієнту буде зрозуміло, кому або на честь якої події був поставлений 
пам’ятник, то у випадку із пам’ятником апельсину, реципієнт не має змоги 
це зрозуміти без додаткової інформації. 

Транскрипція/Транслітерація як спосіб передачі одеських реалій 
посідає третє місто в загальному переліку всіх способів:

1) Топ Сендвич Top Sendvich
2) Форшмак  Forshmak

Зауважимо, що значну кількість транскрибованих реалій складають наз-
ви закладів харчування. Ми вважаємо транскрибування єдиним правильним 
способом передачі реалій цієї підгрупи. Цікавою є реалія 1, адже власни-
ки назвали свій заклад англійськими словами, але написали їх російською 
мовою. Таким чином, транскрибована назва може викликати здивування у 
англомовних реципієнтів, адже вони розуміють, які саме слова входять у 
назву закладу, але бачать, що вони написані дещо «дивно». В даному ви-
падку вважаємо було би доречно зробити саме калькування назви закладу. 
Реалія 2, на наш погляд, також є прикладом не вдалої передачі, адже назви 
локальних страв потребують більш детальнішого пояснення, інакше не не-
суть для реципієнта жодного смислу. 

Застосування графічного переносу зумовлюється тим, що в Одесі в 
назвах закладів та установ часто використовуються англійські слова, як на-
приклад:

1) Impact Hub Odessa  Impact Hub Odessa
2) Bernardazzi Bernardazzi 

Практична транскрипція є достатньо не частотним способом передачі 
в нашій виборці, в деяких семантичних групах цей спосіб не зустрічається 
взагалі. Тим не менш, вважаємо цей спосіб найадекватнішим при передачі 
,наприклад,  слова погром, яке якщо і  має словникові відповідності, в 
контексті ситуативного перекладу є сталою реалією: Погромы – Pogroms.

Функціональний аналог також застосовувався дуже рідко, але у всіх 
випадках був оптимальним у даному контексті способом передачі, напри-
клад: Индустрия брачных агентств – «Mail-order bride» industry.

Переклад даної реалії вважаємо вдалим прикладом роботи із «бага-
тогранною» та «неоднозначною» реалією. Адже у випадку із калькуван-
ням marriage agency industry, реципієнт отримав би неповне уявлення про 
індустрію, яка є дуже популярною в Одесі. 

Аналіз способів передачі назв вулиць і площ у художніх текстах пока-
зав, що  помилок в передачі топонімів майже не було. Основними способа-
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ми є транскрипція, коли перекладається і назва вулиці або площі, і саме 
слово «вулиця», «площа» тощо; транскрипція + калька  (комбінаторний 
спосіб або напівкалька), коли слово «вулиця» передається як слово street, 
практична транскрипція+ калька, калькування та навіть приблизний 
переклад. Лише два останніх способи викликають в нас питання щодо 
адекватності передачі реалій:

1) Театральный переулок Theater Alley 
2) Ярмарочная площадь Country fair 

Що ж до документальних текстів, було виявлено багато однотипних 
помилок: на жаль, автори та редактори матеріалів, що ми їх опрацювали, 
не надають належної уваги адекватній передачі назв вулиць та площ. Ре-
зультати класифікації способів передачі назв вулиць і площ приводимо в 
таблиці 5.

Таблиця 5
Способи передачі назв вулиць і площ у документальних текстах

На наш погляд, найбільш оптимальними в даному стилі мови та си-
туативних контекстах   способами є транскрипція (приклад 1) або 
транскрипція + калькування (приклад 2). Найкраще, коли подається два 
варіанти саме топонімічного найменування, як у прикладі 3):

1) Александровский Проспект Aleksandrovskiy Prospect
2) Вулиця Ришельєвська Rishelyevska Street 
3) Вулиця Дерибасівська Vulytsia Deribasivska Street

Тим не менш, дуже часто зустрічаються такі способи як калькування 
(приклад 1) та транскрипція + зміна словоформи або опущення частини 
слова  (приклад 2, 3), які ми вважаємо неадекватними і з неправильною 
транслітерацією (приклад 4). 

1) Французский Бульвар French Boulevard
2) Переулок вице-адмирала 

Жукова
Vice-Admiral Zhukov alley 

3) Вулиця Толстого Tolstoy Street 
4) Провулок Матросова Matrosiv Provulok 

В останньому прикладі топонім має бути переданий як Provulok 
Matrosova, адже це прізвище, тут не йдеться ні про яких матросів. Єдиний 
випадок, коли калькування може бути застосованим при передачі назв ву-
лиць і площ, це, переклад, наведений у прикладі 5. 
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5) Улица героев обороны 
Одессы

“Heroic Defenders of Odessa” Street

Висновки
Опрацювавши вибірку на рівні класифікації та способів передачі одесь-

ких реалій, маємо наступні висновки. І в художніх, і в документальних тек-
стах превалюють суспільно-політичні реалії. Щодо способів їх передачі, 
то для обидвох стилів характерні комбінаторний спосіб і калькування 
(напівкалькування). Отже наше дослідження показало, що художній та 
документальний стилі тексту, як правило, не відрізняються  способами 
передачі реалій-локалізмів. Також були означені рекомендації щодо допо-
внення класифікації С. Влахова і С. Флоріна. 

Перспективою даного дослідження є складання  універсального дво-
мовного глосарія одеських реалій, що стане в нагоді як філологам, пере-
кладачам і гідам, так і культурологам і історикам. 
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Стаття присвячена розглядові семантичних, структурних та мотиваційних осо-
бливостей англомовних фразеологізмів із компонентом hair та виділенню актуалізованих 
ознак відповідного концепту. Досліджуваний англомовний концепт HAIR є фрагментом 
концептуальної картини світу, що відбивається у мовній картині світу, а саме в трьох її 
фрагментах, вербалізованих конституентами лексико-семантичних груп, виокремлених 
за соматичною ознакою: head hair, facial hair, body hair. Матеріалом дослідження слугували 
фразеологічні словники англійської мови. Проведений аналіз семантичних, структурних 
та мотиваційних особливостей англомовних фразеологізмів із компонентом hair показав, 
що вони за своєю семантикою представлені фразеологічними сполученнями, єдностями 
та зрощеннями; за структурою – субстантивними (a head of hair), ад’єктивними (Judas 
hair), прислівниковими (in one’s hair) та дієслівними (get by the short hairs) типами. Найбільш 
репрезентативною є лексико-семантична група head hair. Лексико-семантична група facial 
hair також представлена у проаналізованих ідіомах (old moustache, to raise one’s eyebrows), 
тоді як фразеологізмів із компонентом body hair не зафіксовано. Розгляд мотивації умож-
ливив виділення актуалізованих ознак відповідного концепту, а саме – вік (gray hairs), 
тонкість волосся (by a hair, within a hair, to a hair), реакція на емоції (curl smb’s hair, make 
one’s hair stand on end) та його цінність (the very hairs of your head are all numbered). 

Ключові слова: концепт, фразеологізм, лексико-семантична група, hair.

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА HAIR В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЯХ
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Статья посвящена рассмотрению семантических, структурных и мотивацион-
ных особенностей англоязычных фразеологизмов с компонентом hair и выделению ак-
туализированных признаков соответствующего концепта. Исследуемый англоязычный 
концепт HAIR является фрагментом концептуальной картины мира, который отража-
ется в языковой картине мира, а именно в трех ее фрагментах, вербализованных кон-
ституентами лексико-семантических групп, выделенных по соматическому признаку: 
head hair, facial hair, body hair. Материалом исследования послужили фразеологические 
словари английского языка. Проведенный анализ семантических, структурных и мотива-
ционных особенностей англоязычных фразеологизмов с компонентом hair показал, что 
они по своей семантике представлены фразеологическими сочетаниями, единствами и 
сращениями; по структуре - субстантивными (a head of hair), адъективные (Judas hair), 
наречными (in one’s hair) и глагольными (get by the short hairs) типами. Наиболее репре-
зентативной является лексико-семантическая группа head hair. Лексико-семантическая 
группа facial hair также представлена   в проанализированных идиомах (old moustache, to 
raise one’s eyebrows), тогда как фразеологизмов с компонентом body hair не зафиксиро-
вано. Рассмотрение мотивации сделало возможным выделение актуализированных при-
знаков соответствующего концепта, а именно - возраст (gray hairs), тонкость волос (by 
a hair, within a hair, to a hair), реакция на эмоции (curl smb’s hair, make one’s hair stand on end) 
и его ценность (the very hairs of your head are all numbered).

Ключевые слова: концепт, фразеологизм, лексико-семантическая группа, hair.
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The article is dedicated to the consideration of the semantic, structural and motivational 
peculiarities of English idioms with the component hair and singling out the foregrounded features 
of the corresponding concept. The English concept HAIR is a fragment of the conceptual image 
of the world, which is reflected in the linguistic picture of the world, namely in its three fragments 
verbalized by the constituents of the following lexical semantic groups, distinguished according 
to the somatic feature: head hair, facial hair, body hair. The study is based on the material of 
phraseological dictionaries of the English language. The analysis of semantic, structural and 
motivational features of English idioms with the component hair shows that they are represented 
by phraseological combinations, units and fusions according to their semantics; according to their 
structure by nominative (a head of hair), adjectival (Judas hair), adverbial (in one’s hair) and verbal 
(get by the short hairs) types. The most representative is the lexical semantic group head hair. The 
lexical semantic group of facial hair is also presented in the selection, for example, old moustache, 
to raise one’s eyebrows, while idioms with the body hair component have not been recorded. The 
analysis of motivation of the given idioms has allowed to single out the foregrounded features of 
the concept HAIR in the English language, namely, age (gray hairs), thinness of hair (by a hair, in 
a hair, to a hair), the reaction to emotions (curl somebody’s hair, make one’s hair stand on end) 
and its value (the very hairs of your head are all numbered).

Key words: concept, idiom, lexical semantic group, hair.

Вступ
Сучасний стан мовознавства характеризується загальною антропоцен-

тричною спрямованістю лінгвістичних розвідок у межах різних наукових па-
радигм, зокрема й когнітивної. Останні десятиліття відзначилися бурхливим 
розвитком когнітивної лінгвістики та її галузей, серед яких провідне місце 
посідає лінгвоконцептологія. Гoлoвнoю прoблeмoю лінгвoкoнцeптoлoгії є 
вивчeння мoвнoгo відoбрaжeння прoцeсів кoнцeптуaлізaції тa кaтeгoризaції 
дійснoсті (Селіванова 2006). 

Досліджуваний англомовний концепт HAIR є фрагментом 
концептуальної картини світу, що відбивається у мовній картині світу, а 
саме в трьох її фрагментах, вербалізованих конституентами  лексико-се-
мантичних груп, виокремлених за соматичною ознакою: head hair, facial hair, 
body hair. Досліджуваний концепт HAIR є об’єктивованим (тобто вираженим 
у знаковій формі), уявленням (узагальненим чуттєво-наочним образом), 
універсальним антропоконцептом (стосується людини та є наявним у всіх 
етнокультурах), предметним (вербалізується здебільшого іменниками) та 
лексичним (представлений лексичними одиницями).

Особливе місце у процесі вербалізації того чи іншого концепту займа-
ють знаки вторинної номінації, у тому числі й фразеологічні звороти, що 
транслюють культурні настанови й стереотипи з покоління в покоління. 
Фразеологізми є досить інформативними щодо культурних надбань народу, 
виявлення національно-культурного компонента концепту, що увиразнює 
релевантність обрання ідіом в якості об’єкту даного дослідження.

Серед пріоритетних напрямів досліджень фразеологізмів у сучасному 
мовознавстві є аналіз компонентного складу фразеологічних одиниць, осо-
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бливо стрижневого компоненту стійкого звороту, що мотивує й експлікує за-
гальне значення фразеологізму. Під стрижневим компонентом розуміємо 
повнозначний компонент, який виконує у складі фразеологізму смислоут-
ворювальну функцію (Жуков 1978: 91). У нашому випадку роль стрижнево-
го компоненту виконує лексична одиниця hair, яка номінує досліджуваний 
концепт.

Мета статті полягає у розглядові семантичних, структурних та 
мотиваційних особливостей англомовних фразеологізмів із компонентом 
hair, що уможливить виділення актуалізованих ознак відповідного концепту.

Результати та обговорення
Дослідження фактичного матеріалу ґрунтувалося на семантичній 

класифікації, запропонованій В.В. Виноградовим, та на структурній 
класифікації, розробленій А.В. Куніним. В основу першої класифікації по-
кладено ступінь семантичної спаяності компонентів фразеологічної одиниці 
та ступінь вмотивованості її значення (Виноградов 1974: 194). Згідно з цим 
критерієм виокремлюються три групи фразеологічних зворотів: 

1) фразеологічні сполучення (найменш ідіоматизовані звороти, в яких 
переосмислюється лише один з компонентів;

2) фразеологічні єдності (утворюються шляхом повного переосмис-
лення вільних словосполучень; виступають стилістично забарвленими 
синонімами нейтральних слів); 

3) фразеологічні зрощення (образні не вмотивовані у сучасному 
мовленнєвому середовищі фразеологічні одиниці). 

Відповідно до цього, серед досліджуваних нами фразеологізмів також 
виділяємо три групи. 

Фразеологічні сполучення представлені п’ятьма одиницями, наприклад, 
1) a bush of hair (копна волосся), 
2) a fell of hair (нерозчесане волосся), 
3) not to touch a hair of smb’s head (не торкнутися й волоска з голови). 
Значення даних фразеологізмів випливає зі значення компонентів. Так, 

характер волосся на голові людини кваліфікується через відсилку до рос-
линного й тваринного світу: густе волосся порівнюється із чагарником (a 
bush of hair), а неохайне сплутане волосся – із шкурою звіра (a fell of hair). У 
фразеологізмі not to touch a hair of smb’s head акцентується дуже обережне і 
дбайливе ставлення до людини: безпека людини гіперболічно позначається 
через неушкодженність навіть такої маленької деталі її тіла, як одна воло-
сина на голові.

Фразеологічні єдності становлять більшість із досліджуваних одиниць 
(15 з 25).  До цієї групи відносимо, зокрема, наступні фразеологізми: 

1) gray hairs (старість), 
2) a hair in one’s soup (причина роздратування), 
3) tear one’s hair (рвати на собі волосся). 
Словосполучення gray hairs – сиве волосся свого часу пройшло 

метонімічне переосмислення та наразі позначає старість, оскільки зазвичай 
людина сивіє у похилому віці. 

Значення словосполучення волосина у тарілці супу – a hair in one’s soup 

МІКАВА Н.М.  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КOНЦEПТУ HAIR...
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– розширилось і цей фразеологізм позначає будь-який привід для роздра-
тування. 

Вираз рвати на собі волосся – tear one’s hair – акцентує емоційну 
реакцію людини.

Остання група досліджуваних ідіом представлена фразеологічними 
зрощеннями, мотивація яких є незрозумілою для сучасного мовця. Так, 
сюди належить, зокрема, фразеологізм hair about the heels, який позначає 
невихованість, грубість. 

Вже від цієї ідіоми утворений ад’єктивний фразеологізм hairy about the 
heels на позначення невихованої людини. Етимологія цих фразеологізмів 
вказує на вживання стрижневого компоненту hair в значенні шерсть тва-
рини. Вони вмотивовані тим, що волосся над бабками у коней вважалося 
ознакою поганої породи. 

Що ж стосується структурної класифікації, то А.В. Кунін виділяє у складі 
фразеології субстантивні, ад’єктивні, прислівникові, дієслівні, препозиційні, 
вигукові, ввідні, з підрядними реченнями та зі структурою речення (Кунин 
1996: 35).

Відповідно до цієї класифікації виокремлюємо у нашій вибірці 
1) субстантивні фразеологізми (a head of hair – all the hair on 

your head, especially when it is thick – густе волосся);
2) ад’єктивні (Judas hair – red hair – традиційно Іуда зображався із ру-

дим волоссям);
3) прислівникові (in one’s hair – bother somebody – набридати комусь), 
4) дієслівні (get by the short hairs – to have someone in a difficult situation in 

which he or she is without alternatives and can be controlled – тримати когось 
на короткому повідку).

Стосовно ознак концепту HAIR, які актуалізуються у даних 
фразеологізмах, відзначимо наступні:

1) тонкість волосся: by a hair, within a hair, to a hair – точно, на волосині 
від); 

2) реакція на емоції: curl smb’s hair, make one’s hair stand on end – на-
лякати когось (як відомо, волосся на голові та тілі людини реагує на сильні 
емоції, передовсім страху);

3) цінність волосся актуалізована біблеїзмом the very hairs of your head 
are all numbered, еквівалентом якого є «Бог знає кожен твій крок» і навіть 
волосина не впаде з голови людини без його відома. 

У всіх наведених вище ідіомах номінативна одиниця hair вживається у 
значенні волосся на голові, тобто відноситься до ЛСГ “head hair”. 

ЛСГ “facial hair” також представлена у фразеологізмах, хоча й не так 
широко.

 “beard somebody in their den – to visit an important person in the place 
where they work, in order to tell or  ask them something unpleasant”.

Сміливий вчинок людини, яка наважилась на небезпечну розмову із дуже 
впливовою особою, та ще й на її території (в її кабінеті),  потрактовується як 
здатність такої людини схопити лева за гриву, знаходячись у його лігві. Він 
є синонімом фразеологіного звороту to beard the lion in his den, який сягає 
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своїм корінням Біблії: 
“beard the lion in his den – сonfront a danger, take a risk. This term                     

was originally a Latin proverb based on a Bible story (I Samuel 17:35)  about the                     
shepherd David, who pursued a lion that had stolen a lamb, caught it by  
its beard, and killed it.By Shakespeare’s time it was being used figuratively, 
as   it  is today. Sometimes the term is amplified to beard the lion in his den,     
which may combine the allusion with another Bible story, that of Daniel being 
shut in a lion's den for the night" (Daniel 6:16-24).

Як бачимо, дані фразеологізми вмотивовані значенням стрижневого 
компоненту hair «шерсть тварини», але самі вони стосуються характери-
стики людської поведінки.

Ще один фразеологізм актуалізує такі ознаки досліджуваного концепту 
як вік та соціальний статус:

“old moustache – an old soldier”.
Тут спостерігаємо метонімічну / синекдохічну номінацію людини (сол-

дата), яка традиційно має вуса. Якщо вусата людина поважного віку, 
вона позначається як старі вуса.  Яскрава деталь зовнішності – вуса 
сприймається спостерігачем в першу чергу, а відтак стає мотиваційною ба-
зою для обраної номінації. 

Мімічна властивість людського обличчя виражати здивування підняттям 
брів покладена в основу наступного фразеологізму:

“to raise some eyebrows  – fig. to shock or surprise people mildly                                
(by doing or saying something). Some can be replaced with a few, some-
one’s, a lot of, etc.” 

Незвична, шокуюча поведінка суб’єкта виражається через позна-
чення реакції оточуючих людей на несподіваний вчинок не напряму, а у 
віддзеркаленому вигляді.

Висновки
Проведений аналіз семантичних, структурних та мотиваційних осо-

бливостей англомовних фразеологізмів із компонентом hair показав, що 
вони за своєю семантикою представлені фразеологічними сполученнями, 
єдностями та зрощеннями; за структурою – субстантивними, ад’єктивними, 
прислівниковими та дієслівними типами. Розгляд мотивації уможливив 
виділення актуалізованих ознак відповідного концепту, а саме – вік, тонкість 
волосся та його цінність. 
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Робота присвячена вивченню проблеми лексикографічного включення топонімічних 
лексичних одиниць у загальних тлумачних словниках. Сучасною лексикографічною практи-
кою уже накопичений певний досвід опису топонімічної лексики. Однак у лексикографічній 
теорії не тільки не вироблені й досі чіткі методи роботи з топонімами, але ця пробле-
ма не одержала ще вичерпного висвітлення в роботах з теорії лексикографії. Більшість 
укладачів словників вважають за необхідне включати до корпусу словника визначений 
обсяг географічних назв. Виявлення закономірностей у цьому процесі є предметом 
дослідження. Загальні тлумачні словники англійської мови є об’єктом дослідження. Про-
ведений аналіз показав, що існуюча лексикографічна практика скоріше тримається на 
традиціях й особистому досвіді укладача словника, ніж на чітко визначених принципах. 
Вироблення цих принципів є метою дослідження. Стаття розглядає топонімічну лекси-
ку в типологічному аспекті, в якій вивчено сучасні класифікації топонімів і проведений їх 
порівняльний аналіз. Коло питань, що вимагають вирішення, досить широке: від виро-
блення несуперечливих принципів добору топонімів у словник і їхнє розташування в корпусі 
словника (наприклад, за алфавітом, поряд з іншими видами введень, чи окремим додат-
ком) до способу й обсягу семантизації (енциклопедичної і/чи лінгвістичної). Зіставлення 
лексикографічної частини дослідження з типологічною, здавалось би, дає відповідь на 
питання про принципи добору топонімів у словник (адже перевага віддається великим 
і середнім об’єктам). Однак при такому підході не буде врахована культурно-історична 
складова семантики топонімів (наприклад, острів Хортиця – невеликий об’єкт фізичної 
географії – має величезне культурно-історичне значення для України; назва вулиці Wall 
Street – дрібний географічний об’єкт – відіграє важливу роль у світовій економіці тощо).

Ключові слова: топонімічна лексика, принципи відбору топонімів, семантика топонімів, 
культурно-історична складова семантики, лексикографічна практика.

ПРИНЦИПЫ ЛЕКСИКОГРАФИРОВАНИЯ ТОПОНИМОВ 
В НЕСПЕЦИАЛЬНЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СЛОВАРЯХ
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кандидат филологических наук, доцент,

Мелитопольский государственный педагогический университет 
имени Богдана Хмельницкого

Работа посвящена изучению проблемы лексикографического включения топоними-
ческих лексических единиц в общих толковых словарях. Современной лексикографиче-
ской практикой уже накоплен определенный опыт описания топонимической лексики. Од-
нако, в лексикографической теории не только не выработаны до сих пор четкие методы 
работы с топонимами, но эта проблема не получила еще исчерпывающего освещения 
в работах по теории лексикографии. Большинство составителей словарей считают 
необходимым включать в корпус словаря определенный объем географических названий. 
Выявление закономерностей в этом процессе является предметом исследования. Об-
щие толковые словари английского языка являются объектом исследования. Проведен-
ный анализ показал, что существующая лексикографическая практика скорее держится 
на традициях и личном опыте составителя словаря, чем на четко определенных принци-
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пах. Выработка этих принципов является целью исследования. Статья рассматривает 
топонимическую лексику в типологическом аспекте, в которой изучены современные 
классификации топонимов и проведен их сравнительный анализ. Круг вопросов, требую-
щих решения, достаточно широк: от выработки непротиворечивых принципов отбора 
топонимов в словарь и их расположение в корпусе словаря (например, по алфавиту, наря-
ду с другими видами введения, или отдельным приложением) к способу и объему семанти-
зации (энциклопедической и / или лингвистической). Сопоставление лексикографической 
части исследования с типологической, казалось бы, дает ответ на вопрос о принципах 
отбора топонимов в словарь (ведь преимущество отдается крупным и средним объек-
там). Однако при таком подходе не будет учтена культурно-историческая составляю-
щая семантики топонимов (например, остров Хортица – небольшой объект физической 
географии – имеет огромное культурно-историческое значение для Украины; название 
улицы Wall Street – мелкий географический объект – играет важную роль в мировой эко-
номике и т.д.).

Ключевые слова: топонимическая лексика, принципы отбора топонимов, семанти-
ка топонимов, культурно-историческая составляющая семантики, лексикографическая 
практика.

PRINCIPLES OF TOPONYMIC LEXICOGRAPY IN NON-SPECIAL 
ENGLISH DICTIONARIES
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Melitopol Bohdan Khmelnytsky state pedagogical university

The problem of lexicographic inclusion of toponymic lexical units in general explanatory 
dictionaries is considered at the given article. At the same time, a classification scheme of 
typological description of place-names has been developed, a number of related problems, 
which are still to be solved in future, has been identified. The proposed scientific analysis of four 
general English dictionaries proves incidental character of choice of geographic places aiming 
at their enclosure in a dictionary. Modern lexicographic practice has already accumulated some 
experience in the toponymic vocabulary description. However, there are still no developing and 
clear working methods on how to operate with toponyms in the lexicographic theory, but this 
problem has not yet received exhaustive coverage in works on the theory of lexicography. The 
range of solution issues is quite broad: from the development of non-conflicting principles for the 
position of toponyms in the dictionary and their location in the body of the dictionary (for example, 
in the alphabet, along with other types of introduction, or a separate application) to the method 
and amount of semantics (encyclopedic and / or linguistic). Comparison between the lexicographic 
part in the study and the typological one, gives an answer to the question of the principles for 
toponym selection in the dictionary (in fact, the preference is given to large and medium objects). 
However, with this approach, the cultural and historical component of the toponym semantics will 
not be taken into account (for example, Khortytsya Island is a small geographical object – has 
a tremendous cultural and historical significance for Ukraine; the street Wall Street is a small 
geographic object  plays an important role in world economy, etc.).The structural analysis of 
definitions proves that unified adequate approach to semantization of toponyms has not yet been 
developed in modern lexicography.

Key words: toponymic lexis, principles of toponym selection, semantics of toponyms, cultural 
and historical componenst of semantics, lexicographic practice. 

Вступ
Принципи лексикографування топонімійної лексики в неспеціальних 

словниках належать до числа проблем, які ще чекають свого вирішення, 
що є актуальністю даного дослідження. Більшість укладачів словників 
вважають за необхідне включати до корпуса словника визначений обсяг 
географічних назв. (Донидзе 1983; Епурь 1988; Еремия 1979; Леонович 
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1983; Молчановский 1984; Мурзаев 1965; Мурнаева 1993; Поспелов 1983; 
Смолицкая 1983; Сталтманэ 1989) Виявлення закономірностей в цьому 
процесі є предметом дослідження. Загальні тлумачні словники англійської 
мови (OERD; WNTCD; LDCE; CNED; OALD; RHD; OED; COED; W3; 
OUD) є об’єктом дослідження. Проведений аналіз показав, що існуюча 
лексикографічна практика скоріше тримається на традиціях й особистому 
досвіді укладача словника, ніж на чітко визначених принципах. Вироблення 
цих принципів є метою дослідження. 

Методи дослідження
Стаття розглядає топонімічну лексику в типологічному аспекті, в якій 

вивчено сучасні класифікації топонімів (Ирисханова 1978; Мельникова 
1986; Подольская 1970; Суперанская 1964; Суперанская 1969) і прове-
дений їх порівняльний аналіз. В узагальненому вигляді сучасні критерії, 
використовувані при класифікації, можуть бути представлені в такий спосіб:

Результати та обговорення
Кожна група топонімів у розглянутих класифікаціях деталізована 

в більшій чи меншій мірі, а сам реєстр топонімів різних видів включає: 
астіоніми – назви міст; гелоніми – назви боліт; гідроніми – назви водних 
об’єктів; дрімоніми – назви лісових масивів; дромоніми – назви доріг, шляхів 
сполучення і маршрутів; комоніми чи хоріоніми – назви сіл; кратоніми – наз-
ви держав; лімноніми – назви озер; ойконіми – назви будь-яких поселень; 
ороніми – назви гір і інших височин1; пелагоніми – назви морів; потамоніми 
– назви річок; ревмоніми – назви океанічних течій; спелеоніми – назви 
печер і гротів, а також підземних систем (назви ж підземних річок і озер 
відносяться до гідронімів); урбаноніми – назви вулиць та інших дрібних 
об’єктів у середині населених пунктів; хороніми – назви великих областей 
(географічних, економічних, історичних).

Аналіз класифікацій топонімів показав, що типологічний поділ названо-
го розряду лексики ще не можна вважати завершеним.

Так, розподіл топонімів за першим критерієм на масштабні і немасштабні 
або на макротопоніми – власне топоніми – мікротопоніми, по суті, є ду-
блюючим у відношенні пар: масштабні/немасштабні – макротопоніми/ 
мікротопоніми. Можливо, доцільно поділяти макротопоніми на масштабні та 
немасштабні, у той час як мікротопоніми, очевидно, масштабними бути не 
можуть. Крім того, якщо в цьому контексті використовувати термін на зразок 
1 Під цим терміном інколи розуміють назви деталей наземної поверхні Землі.
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топонім2, то він із родового стає видовим, що порушує чистоту класифікації 
вцілому. Доцільно було би просто назвати топоніми в залежності від розміру: 
великими, середніми й дрібними (правда, з наукової точки зору ці слова 
важко віднести до термінів, проте із практичної – вони точно позначають 
властивість об’єкта, що вже само по собі служить певною класифікаційною 
ознакою).

Залежно від фізичних характеристик поверхні, дослідники одностай-
но поділяють топоніми на орографічні і гідрографічні. При цьому підземні 
об’єкти (спелеоніми) цілком закономірно частково входять в орографічні 
(назви печер, гротів, підземних систем), а частково – у гідрографічні 
(підземні ріки й озера). Доцільніше, на наш погляд, поділити орографічні 
та гідрографічні об’єкти на поверхневі й внутрішні. При цьому до друго-
го виду можна буде віднести не тільки водні спелеооб’єкти, але й, напри-
клад, підводні течії. При такому підході в аналізованій класифікації ма-
тимуть місце і підводні особливості рельєфу, і гірські пасма, і западини                                        
тощо.

З погляду походження топоніми класифікуються на ті, які сформували-
ся природним шляхом, наприклад, моря, ріки, озера, і на такі об’єкти, що є 
результатом діяльності людини, наприклад, водоймища, греблі, арики. Од-
нак віднесення ойконімів до певної категорії за вказаним критерієм вимагає 
окремого розгляду, оскільки, з одного боку, більшість населених пунктів 
склалися історично, а з іншого – вони всі є результатом діяльності людини, 
тобто штучно створеними об’єктами.

Ще складнішим є завдання класифікації топонімів за лінгвістичним 
критерієм – способом номінації. При діахронічному розгляді усі імена 
цього виду належать до одного типу – coined words. У синхронії ж ми не 
бачимо лінгвістичних основ для поділу топонімів на природні та штучні. 
Більш логічним було б розрізняти демотивовані, що втратили семантич-
ну «прозорість» для носіїв мови, і мотивовані, етимологія яких відома для 
двох – трьох поколінь носіїв мови.

2 Необхідно зазначити, що термінологія даного розділу мовознавства потребує уніфікації: 
у використанні деяких термінів спостерігаються розбіжності. Так, сам термін топонім у 
більшості випадків використовується в значенні „place-names” [Encyclopaedia Britannica], „а 
proper name of a locality, either natural (as of bodies of water, mountains, plains, and valleys) or 
social (as of cities, countries, provinces, nations and states)” [The Oxford Companion of the English 
Language], „слово и краткое словосочетание, применяемое для обозначения единичных 
географических понятий” [Жучкевич В.А. Общая топонимика, стр. 7], „имя собственое, 
которое в соответстующем контексте с учётом места, времени, языка и письменности 
служит для отличия одного какого-либо географического объекта от других географических 
объектов” [Маракуев А.В. Краткий очерк топонимики как географической дисциплины, стр. 
32], „неодушевлённые, природно-физические или рукотворные ‘предметы’ с •фиксированной 
локализацией на земном шаре, от самых крупных (континентов и океанов) до мельчайших 
(отдельно стоящих домов, садов, колодцев)” [Суперанская А.В. Что такое топонимика, стр. 
21]. Поряд із цим, під топонімом інколи розуміють і „name derived from a place-name: a name, 
for example, a personal name, that is derived from the name of place” [Encarta World English 
Dictionary], „fixed phrases, compounds, etc.; special developments from place-names proper. 
Clippings. Examples include gin from- Geneva...” [Th. McArthur], Крім того, для назв міст одні 
дослідники використовують термін „астіоніми” [Суперанська], інщі - „полісоніми” [Подольська]; 
для назв внутріміських об’єктів - терміни „урбаноніми” [Суперанська] і „урбоніми” [Ірісханова].
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Нижче пропонується власний підхід до вирішення аналізованої пробле-
ми, поданий у вигляді комплексної класифікаційної схеми.

З існуючої практики випливає, що в основу класифікації було покла-
дено 3 критерії: (1) розмір об’єкта, (2) характер поверхні, (3) походження 
топоніма.

У результаті укладено наступну класифікаційну схему типологічного 
опису топонімів (об’єктів фізичної й економічної географії і їхньої номінації):

Види топонімів

Підводячи підсумок сказаному, можна зазначити, що запропонована 
класифікація не завершує дискусії щодо створення типології топонімів. Швид-
ше, навпаки, вона виявляє цілий ряд невирішених теоретичних проблем.

У контексті ж даного дослідження, типологічні аспекти носять при-
кладний (прагматичний) характер. Основне завдання роботи, як уже 
відзначалося, – вивчити принципи і методи лексикографування топонімів у 
неспеціальних словниках. Для її вирішення було проаналізовано 4 загаль-
них філологічних словники англійської мови [The Oxford English Dictionary 
(OED), The Oxford Universal Dictionary (OUD), The Oxford English reference 
dictionary (OERD), The Canadian Oxford English Dictionary (COED)]. Резуль-
тати їхнього аналізу, наведені в таблиці, наочно демонструють довільність у 
виборі географічних об’єктів для включення в словник, а структурний аналіз 
дефініцій – відсутність уніфікованого підходу до семантизації топонімів.

Як приклад, можливо навести детальний аналіз введень на букву «А» зі 
словника The Canadian Oxford English Dictionary.

Загальна кількість топонімів з цієї частини словника склала 372 одиниці. 
З них:.
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1 . Ойконіми (147):
а) комоніми (5) – Aberfan, Abu Simbel, Appomattox, Arviat, Avebury;
б) полісоніми (142) – Aachen, Aalborg, Aalst, Aarhus, Abbotsford, Aberdeen, 

Acapulco, Acre 1, Agadir, Ahmadabad, Ahvar, Aigues-Mortes, Aintab, Airdrie, 
Aix-en-Provence, Ajax, Ajmer, Akron, Alamo, Albacete, Alba Lulia, Albena, Albi, 
Albuquerque, Alcada de Henares, Alexandropol, Alexandrovsk, Aleppo, Alert, 
Alexandretta, Alexandria, Algeciras, Aligarh, Allahabad, Alma, Almeria, Alivante 
Brown, Almonte, Altamira, Amarna Tell el-, Ambato, Amherst, Amherstburg, Amos, 
Awoy, Amristar, Anaheim, Ancaster, Anchorate, Angora, AngosturaAnnaba, 
Annapolis Royal, Anshan, Antalya, Antibes, Antigonish, Antigua and Barbuda, 
Antioch, Antung, Antrim, Apeldoorn, Aphrodisias, Aqaba, Archangel, Arequipa, 
Argos, Arlington, Armagh, Arnprior, Arras, Asansol, Asbestos, Ascot 1, Ashdod, 
Ashgabad, Ashqelon, Aspen, Assisi, Assur, Astrakan, Aswan, Auckland, 
Augsburg, Aurora, Avalon, Avignon, Ayacucho, Aylesbury’, Aylmer; у тому числі 
столиці територій – Abadan, Abacan. Abeokuta, Abijan, Abomey, Abuja, Accra, 
Adana, Adelaide, Aden, Agna, Agartala, Agra, Aguascalientes, Aizawl, Ajaccio, 
Ajman, Akhetaten, Akkad, Aksum, Albany, Alicante, Alor Setar, Amiens, Amman, 
Ancona, Angers, Angkor,Annapolis, Antananarivo, Antofagasa, Anuraghapura, 
Aosta, Apia, а також столиці держав – Abu Dhabi, Addis Ababa, Almaty, 
Amsterdam, Ancara, Antigua, Antwerp, Athens.

2. Кратоніми (17) – Abyssinia, Agydea, Afghanistan, Albania, Algeria, 
Andorra, Andropov, Angola, Argentina, Argentine, Assyria, Aussie, Australia, 
Austria, Austria-Hungary, Azania, Azerbaijani.

3. Хороніми (76) – Aberdeenshire, Abitibi. Abkhasia, Abruzzi, Abu 
Dhabi, Acadia, Achaea, Acre 1, Addo, Adelie Land, Adar des Iforas, Africa, 
Aguascalientes, Aintree, Ajman, Aksani Chin, Alabama, Alaska, Alberta, 
Alberta, District of, Albion, Alentejo, Algarve, Alsace, Altai, Altamira, Amazonas, 
Amazonia, Amazonia (park), America, American Samoa, Andalusia, Andhra 
Pradesh, Angus, Anhui, Anjou, Antarctica, Antarctic Circle, Antwerp, Antrim, 
Appalachian Region, Apulia, Aquitaine, Aragon, Arcadia, Arctic Circle, Arctic 
Region, Ardennes, Argyllshire, Arizona, Arkansas, Arlington, Armagh, Annagnac, 
Armenia, Artois, Arunachal Pradesh, Ascot 1, Ashanti, Asia, Asia Minor, Assam, 
Assiniboia, Asturias, Athabasca, District of, Atlantic provinces, Attica, Australasia, 
Australian Antarctic Territory, Australian Capital Territory, Auvergne, Auyuittuq 
National Park, Avon, Ayrshire, Azad Kashmir.

4. Дромоніми (8) – Alaska Highway, Alcan Highway, Alice Springs (railway), 
Allison Pass, Appalachian Trail, Appian Way, Athabaska Pass, Atilla Line.

5. Ороніми (40) – Abraham Plains, Aconcagua M., Adams Mount, Adam’s 
Bridge, Adirondack M-s, Ahaggar M-s, Ajanta Caves, alberta Mount, Aletshhom 
M., Alexandra Falls, Allegheny M-s, Alps, the, Altai M-s, American Falls, Andes, 
Angeleno Falls, Annapurna (ridge), Anti-Lebanon M-s, Aorandi, Apennines, 
Appalachian M-s, Arabia, Arabian Desert, Araby, Ararat M., Arctic Coastal Plain, 
Arctic Lowlands, Ardnamurchan, Aruhem land, Asperty M., Assiniboine M., 
Atacama Desert, Athernon Table land, Athos M., Atlas M-s, Augrabies Falls, 
Augusta M., Avalanche Peak, Ayers Rock.

6. Топоніми (43) – ABC I-s, Abegweit, Abu Musa, Actium, Adelaida 
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Peninsula, Admiralty I- ds, Aegean I-ds, Aeolian I-ds, Agulhas Cape, Akimiski 
I-d, Alan I-ds, Alaska Pen., Alcatraz, Albara, Alderney, Aleutian I-ds, Alexandrian 
Arch-go, Ambon, Amindivi I-ds, Amirande I-ds, Amund Ringnes I-d, Anatolia, 
Andaman and Nicobar I-ds, Anglesey, Anguilla, Annobon, Antarctic Pen, 
Anticosti I-d, Antilles, Antipodes I-ds, Aouzou Strip, Arctic Arch-go, Arran, Aruba, 
Ascension I-d, Ashmore and Cartier I-ds, Ausrtal I-ds, Avalon Pen., Axel Heiberg 
I-d, Azores.

7. Урбоніми (3) – Acton, Alhambra, American Stock Exchange.
8. Гідроніми (29):
а) потамоніми (15) – Abitibi R., Albany R., Allier R., Amazon R., Amu Darya 

R., Amur R., Anderson R., Annapolis R., Arctic Red R., Amo R., Aroostook R„ 
Asiiniboine R., Athabasca R., Attawapiskat R., Avon R;

б) лімноніми (7) – Aberdeen, Abitibi, Agassiz, Albert, Athabaska, Atlin, 
Avemus; 

в) пелагоніми (6) – Adriatic, Aegean, Arabian, Arfura, Aral, Azov, Sea of;
г) ревмоніми (1) – Agulhas Current;
д) гелоніми відсутні.
Семантичний аналіз дефініцій виявив наявність наступних сем: сема 

економічного значення (ек.), таксономічна сема (так.), сема координат 
(коор.), сема населення (нас.), сема історичних даних (іст.), додаткова сема, 
що містить будь-яку додаткову інформацію (дод.), а також – етимологію 
(етим.), що міститься, однак, не у всіх словникових статтях. Кількісні показ-
ники за параметром наявності визначених сем і їхнього структурного сполу-
чення виявились такими: [Ек. + так. + коор. + нас.] – 22 дефініції, [Ек. + так. 
+ коор. + нас. + іст.] – 5, [Ек. + так. + коор. + нас. + іст. + дод.] – 3, [Ек. + так. 
+ коор. + нас. + дод.] – 4. [Ек. + так. + коор. + дод.] – 1, [Так. + коор. + нас.] – 
26, [Так. + коор. + нас. + іст.] – 25, [Так. + коор. + іст.] – 23, [Так. + коор. + нас. 
+ іст. + дод.] – 11, [Так. + коор. + дод.] – 68, [Так. + коор. + нас. + дод.] – 28, 
[Так. + коор.] – 53, [Так. + коор. + іст. + дод.] – 10, [Так. + коор. + етим.] -11, 
[Так. + коор. + нас. + етим.] – 15, [Так. – + коор. + нас. + дод. + єтим.] – 6, 
[Так. + коор. + дод. + етим.] – 10, [Так. + коор. + іст. + етим.] – 3, [Так. + іст.] – 
34, [Іст.] – 6, [Так. + іст. + дод.] – 1, [Так. + нас. + іст.] – 1, [Так. + коор. + нас. 
+ іст. + етим.] – 1, [Так. + іст. + етим.] – 1, [Так. + коор. + іст. + етим.] – 1, [Так. 
+ коор. + нас. + іст. + дод. + етим.] – 1, [Так. + дод.] – 1, [Так.] – 1.

Висновки
Підводячи підсумок сказаному, можливо констатувати, що сучас-

ною лексикографічною практикою уже накопичений певний досвід опису 
топонімійної лексики. Однак у лексикографічній теорії не тільки не вироблені 
й досі чіткі методи роботи з топонімами, але ця проблема не одержала ще 
вичерпного висвітлення в роботах з теорії лексикографії. Коло ж питань, 
що вимагають вирішення, досить широке: від вироблення несуперечли-
вих принципів добору топонімів у словник і їхнє розташування в корпусі 
словника (наприклад, за алфавітом, поряд з іншими видами введень, чи 
окремим додатком) до способу й обсягу семантизації (енциклопедичної і/
чи лінгвістичної). Зіставлення лексикографічної частини дослідження з 
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типологічною, здавалось би, дає відповідь на питання про принципи добору 
топонімів у словник (адже перевага віддається великим і середнім об’єктам). 
Однак при такому підході не буде врахована культурно-історична складова 
семантики топонімів (наприклад, острів Хортиця – невеликий об’єкт фізичної 
географії – має величезне культурно-історичне значення для України; назва 
вулиці Wall Street – дрібний географічний об’єкт – відіграє важливу роль у 
світовій економіці тощо).
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КОНЦЕПТ ВРЕМЕНА ГОДА/SEASONS В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ 
МИРА ПЕРЛ БАК 

(на материале романа «Земля»)
Нетреба Е.С.

преподаватель, Одесский национальный университет 
имени И.И. Мечникова

Статья посвящена исследованию концепта ВРЕМЕНА ГОДА/SEASONS в языковой 
картине мира Перл Бак на материале романа «Земля».  В работе были определены ос-
новные признаки слов-репрезентантов исследуемого концепта: ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ и 
ЗИМА. Перл Бак в своем произведении использовала все четыре слова-репрезентанта. 
Было обнаружено, что реализация данных слов в тексте превысила семантический объ-
ем их словарных дефиниций. Кроме них в состав концепта можно включить выражение in 
season, которое приобрело основополагающее значение для понимания главного замыс-
ла автора. Концепт ВРЕМЕНА ГОДА/SEASONS считаем лингвоконцептом, т.к. он обла-
дает всеми его признаками: гетерогенностью, метафоричностью и он зафиксирован в 
системе языка. Через жизнь и мировоззрение главного героя произведения – крестьяни-
на Ван Луна – раскрывается три компонента лингвокультурного   концепта SEASONS: 
ценностный, образный и понятийный. Выявляя языковые средства, объективирующие 
исследуемый нами концепт, и описывая семантику этих единиц, моделируем содержание 
лингвокультурного концепта SEASONS как глобальную мыслительную единицу в ее на-
циональном, социальном и территориальном своеобразии.  Рассматриваемый концепт 
подчеркивает идею цикличности человеческой жизни, смену этапов становления, от-
ражает веру в непрерывность жизни. В художественной картине мира Перл Бак прояв-
ляется ее индивидуально-авторская модальность, что позволяет читателю почувство-
вать предпочтения писательницы.  Автор выражает отношение китайских крестьян 
к временам года и показывает значение сезонов в повседневной жизни сельских жите-
лей. На фоне этого проявляются климатические, эстетические, психологические и про-
странственные представления писательницы, которые связаны с временами года. Эти 
представления используются автором для изображения быта, культуры и образа жизни 
определенных слоев населения, создавая фрагмент этнокультурной картины мира.

Ключевые слова: концепт, лингвокультурный концепт, концептуальный признак, 
языковая картина мира.

КОНЦЕПТ ПОРИ РОКУ/SEASONS 
У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ПЕРЛ БАК 

(на материалі роману «Земля»)
Нетреба К.С.

викладач, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Стаття присвячена дослідженню концепту ПОРИ РОКУ/SEASONS в мовній картині 
світу Перл Бак на матеріалі роману «Земля». У роботі були визначені основні ознаки 
слів-репрезентантів досліджуваного концепту: ВЕСНА, ЛІТО, ОСІНЬ і ЗИМА. Перл Бак у 
своєму творі використала усі чотири слова-репрезентанта. Було виявлено, що реалізація 
цих слів у тексті перевищила семантичний об’єм їх словникових дефініцій. Окрім них до 
складу концепту можна включити вираження in season, яке набуло засадничого значен-
ня для розуміння головного задуму автора. Концепт ПОРИ РОКУ/SEASONS вважаємо 
лінгвоконцептом, оскільки він має усі його ознаки: гетерогенність, метафоричність, а 
також він зафіксований у системі мови. Через життя і світогляд головного героя тво-
ру – селянина Ван Луна – розкривається три компоненти лінгвокультурного концепту 
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SEASONS: ціннісний, образний і понятійний. Виявляючи мовні засоби, що об’єктивують 
досліджуваний нами концепт, і описуючи семантику цих одиниць, моделюємо зміст 
лінгвокультурного концепту SEASONS як глобальну розумову одиницю в її національній, 
соціальній і територіальній своєрідності. Даний концепт підкреслює ідею циклічності 
людського життя, зміну етапів становлення, відбиває віру у безперервність життя. У 
художній картині світу Перл Бак проявляється її індивідуально-авторська модальність, 
що дозволяє читачеві відчути уподобання письменниці. Автор виражає відношення ки-
тайських селян до пір року і показує значення сезонів у повсякденному житті сільських 
жителів. На тлі цього проявляються кліматичні, естетичні, психологічні і просторові 
уявлення письменниці, які пов’язані з порами року.  Ці уявлення використовуються авто-
ром для зображення побуту, культури і способу життя певних верств населення, ство-
рюючи фрагмент етнокультурної картини світу.

Ключові слова: концепт, лінгвокультурний концепт, концептуальна ознака, мовна 
картина світу.

CONCEPT SEASONS IN THE LINGUISTIC 
WORLD-IMAGE OF PEARL BUCK 

(based on the novel “The Good Earth”)
Netreba K.

lecturer, Odessa I.I. Mechnikov national university

The article is dedicated to the study of the concept SEASONS in the linguistic world-image 
of Pearl Buck based on the novel “The Good Earth”. In this work the main features of the word-
representatives of the concept under study were identified: SPRING, SUMMER, AUTUMN and 
WINTER. Pearl Buck used all four word-representatives in her work. The realization of these 
words in the text exceeded the semantic scope of their vocabulary definitions. In addition to them, 
the concept can include the expression in season, which has acquired a fundamental meaning 
for understanding the main idea of   the author. The concept SEASONS is considered a linguistic 
cultural concept, since it possesses all its features: heterogeneity, metaphoricalness and it is fixed 
in the system of the language. Through the description of life and worldview of the protagonist 
– the peasant Van Lun – the three components of the linguistic cultural concept SEASONS 
are revealed: value, figurative and conceptual. By identifying language means objectifying the 
concept we are exploring and describing the semantics of these units, we model the content of the 
linguistic cultural concept SEASONS as a global thinking unit in its national, social and territorial 
identity. The concept under consideration emphasizes the idea of   cyclical human life, a change 
in the stages of formation, and reflects faith in the continuity of life. In the artistic picture of the 
world of Pearl Buck her individual author’s modality manifests itself, which allows the reader to 
feel the preferences of the writer. The author expresses the attitude of the Chinese peasants to 
the seasons and shows the importance of the seasons in the daily life of the villagers. Against this 
background climatic, aesthetic, psychological and spatial views of the author that are associated 
with the seasons are revealed. These ideas are used by the author to depict the life, culture and 
lifestyle of certain segments of the population, creating a fragment of an ethnic cultural picture of 
the world.

Key words: concept, linguistic cultural concept, conceptual feature, linguistic world-image.

Введение
Понятие ВРЕМЕНА ГОДА как пример темпоральной цикличности много 

значит в жизни и сознании человека. Каждый этнос по-разному, по-своему, 
выбирал точки отсчета для определения границ между временами года, 
или сезонами. Такими точками могли выступать природные явления, ко-
торые варьируются в соответствии с географической позицией террито-
рии, населенной представителями того или иного этноса. Согласно теории          
В. Гумбольдта, язык    является органом внутреннего бытия, которое нахо-
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дится в процессе внутреннего самопознания и проявления. Язык является 
созданием народного языкового сознания (Хрестоматия по общему языкоз-
нанию 2008: 42). Сложно переоценить влияние этноса на формирование 
языковой картины мира. 

В лингвистике сравнительно недавно начали рассматривать концепт 
ВРЕМЕНА ГОДА как концепт, отображающий культуру народа, как один 
из элементов языковой картины мира и как составляющую лингвокультур-
ного знания. Как известно, термин «концепт» имеет много дефиниций. В 
терминологической энциклопедии Е.А. Селивановой «концепт» опреде-
ляется как «информационная структура сознания, разносубстратная, 
определенным образом организованная единица памяти, содержащая 
совокупность знаний про объект познания, вербальных и невербальных, 
полученных путем взаимодействия пяти психических функций сознания 
и бессознательного» (Селиванова 2006: 256). В свою очередь, В.А. Мас-
лова подчеркивает, что концепт отмечен лингвокультурной спецификой и 
характеризует носителей той или иной этнокультуры. Он возникает при 
столкновении словарного значения слова с личным или народным опытом 
человека (Маслова 2004: 36). Наиболее удачным нам представляется опре-
деление М.В. Пименовой, которое используется в данной статье в качестве 
рабочего: «концепт – это представление о фрагменте мира. Такое пред-
ставление формируется общенациональными признаками, которые до-
полняются признаками индивидуального опыта и личного воображения» 
(Антология концептов 2005: 16).

Результаты и обсуждение    
По мнению В.И. Карасика и Г.Г. Слышкина, любому лингвокультурному 

концепту свойственна «полиапеллируемость», т.е. к нему можно апелли-
ровать при помощи языковых единиц различных уровней: лексем, фразео-
логизмов, свободных сочетаний, предложений (Антология концептов 2005: 
15). В когнитивной лингвистике существует ряд приемов и методик иссле-
дования кон цептов. Одним из таких приемов является анализ словарных 
дефиниций номинантов концепта. Словарное толкование с такой целью ча-
сто используется разными лингвистами (среди них З.Д. Попова, И.А. Стер-
нин, Е.С. Кубрякова, В.А. Маслова и др.), что доказывает важность и необ-
ходимость этого метода исследования. В работе будут использованы такие 
методы как метод сплошной выборки, дескриптивный, дефиниционный и 
компонентно-семантический анализ, интерпретационный и этимологиче-
ский методы. Для начала рассмотрим словарные дефиниции заголовного 
слова, номинанта концепта SEASON.

В толковых словарях слово season регистрируется как полисеманти-
ческая лексема. Словарь Коллинз дает следующее определение первого 
ЛСВ лексемы season: 

n. one of the four equal periods into which the year is divided by 
the equinoxes and solstices, resulting from the apparent movement of 
the sun north and south of the equator during the course of the earth’s 
orbit around it. These periods (spring, summer, autumn, and winter) have 
their characteristic weather conditions in different regions, and occur at 
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opposite times of the year in the N and S hemispheres (Collins). (Один из 
четырех равных периодов, на которые поделен год равноденствиями и 
солнцестояниями, которые являются результатом видимого движения 
солнца на север и юг от экватора по пути орбиты Земли вокруг него. 
Эти периоды (весна, лето, осень и зима) обладают характерными по-
годными условиями в разных регионах, и происходят в противоположное 
время в Северном и Южном полушариях). 

Периоды «зима» и «лето» отсчитываются от точек солнцестояния 
(астрономическое событие, момент прохождения центра Солнца через 
точки эклиптики – большого круга небесной сферы, по которому проис-
ходит видимое годичное движение солнца, эти точки наиболее удален-
ные от экватора воображаемой небесной сферы), а «весна» и «осень»  
–   от моментов равноденствия (астрономическое явление, когда центр 
Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный 
экватор). Смена времен года обусловливается годичным периодом обра-
щения планеты вокруг Солнца и наклоном оси вращения Земли.

В некоторых словарях указывается тот факт, что в разные времена года 
наблюдается разная продолжительность светового дня, что в свою очередь 
определяется сменой позиции Земли относительно солнца – [each of four 
divisions of the year marked by particular weather and daylight hours, 
resulting from the earth’s changing position with regard to the sun].

Необходимо также обратить внимание на предложные словосочетания 
с лексемой season. Выражение in season означает: 1. Период времени, 
когда определенные фрукты и овощи доступны в большом количестве; 2. 
Состояние самки животного, когда она готова к спариванию, т.е. «течка»; 3. 
В подходящее или правильное время; 4. Период времени, когда официаль-
но разрешены охота на дичь или вылов рыбы. 

Выражение out of season означает: 1.Время года, когда люди не идут 
или не едут в определенное место; 2. Период, когда что-то не выращива-
ется в правильное время или при нормальных обстоятельствах – невеге-
тационный сезон; 3. Время, когда запрещена охота. Выражение off season 
имеет несколько значений: 1. Период времени в году, когда мало людей 
уезжает в отпуск – мертвый сезон; 2. Время года, когда не практикуется 
конкретный вид спорта – несезон, межсезонье. Большое количество семем 
лексемы season свидетельствует, в частности о высокой номинативной 
плотности соответствующего концепта, что в свою очередь отражает акту-
альность вербализуемого концепта для сознания народа.

Этимологический словарь дает определение лексемы season как под-
ходящее время, благоприятная возможность. Этимологически слово вос-
ходит к латинскому глаголу serere, со значением сеять, засевать, который 
в свою очередь берет свое начало от праиндоеропеского корня *sē- , име-
ющего значение to sow – сеять. От этого корня, помимо season, произош-
ли лексемы semen и seed (семя). Впоследствии латинский глагол serere 
перешел в отглагольное существительные satio – посев, или засевание. В 
старофранцузском это заимствованное слово имело форму seson и в сред-
неанглийском уже приобрело свою современное обличие – season. Значе-
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ние  акт  засевания перешло во время засевания, можно утверждать, что 
лексема season характеризуется процессуальной семантикой.    

Первоначально словом season обозначался конкретный период вре-
мени, а именно период засевания –  весна, которая считалась основным 
посевным периодом в году. Этимология лексемы season доказывает связь 
концепта ВРЕМЕНА ГОДА с бытом человека, в частности, с его земледель-
ческой деятельностью и подчеркивает важность народного опыта в осмыс-
лении действительности, появлении и развитии лексических единиц и фор-
мировании концептов.

В данной статье исследуем концепт ВРЕМЕНА ГОДА с точки зрения 
лингвокультурологии, которая изучает язык как феномен культуры. Рас-
смотрим лингвокультурный концепт через призму художественного текста 
и индивидуально-авторской картины мира на примере романа Перл Бак 
«Земля». Перл Бак (1892-1973) – американская писательница, автор зна-
менитых романов о Китае. Будучи дочерью американских миссионеров, 
она провела значительную часть своей жизни в Китае. Она посещала шко-
лу в обеих странах, но свои самые важные для становления личности годы 
писательница провела в Китае, что нашло свое отражение в ее взглядах, 
идеях и философии. Перл Бак как никто другой понимала и могла передать 
специфику чуждой для Америки страны. 

О себе она говорит как о «ментально бифокальном» человеке, имея 
в виду свое одновременно американское и китайское видение вещей. 
Вследствие того, что художественное произведение является результатом 
концептуализации творческим сознанием мира, «бифокальность автора» 
стала условием формирования специфической индивидуально-авторской 
картины мира. Бифокальность – это двуплановость в смысле «фокуса», 
точки зрения. Англоязычная писательница изображает свое видение фено-
менов неродной для нее культуры, тем самым отображая взаимодействие 
разных лингвокультур.

Языковые и смысловые доминанты национальной личности законо-
мерно выражаются в виде концептов, и, шире, лингвокультурем.  «Линг-
вокультурема – языковой знак, несущий в себе культурную информацию…
служит для обозначения единицы вербализации культурного смысла. План 
формы может соответствовать лексеме, словосочетанию, тексту. Планом 
содержания лингвокультуремы является культурная информация – сово-
купность культурно маркированных знаний и представлений носителей 
определенной культуры» (Селиванова 2008: 303).  

Изучение индивидуально-авторской картины мира, напрямую связа-
но с выявлением тех доминант языковой личности, которые влияют на 
формирование идеостиля. Под идеостилем мы понимаем систему содер-
жательных и формальных лингвистических характеристик, присущих про-
изведениям определенного автора, систему, которая делает уникальным 
воплощенный в этих произведениях авторский способ языкового выраже-
ния. Именно благодаря языку и в самом языке человек обозначает себя как 
субъект. Субъективность проявляет себя в художественном тексте, прежде 
всего, как авторская модальность.  
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Перл Бак является представительницей натурализма, ее  произведе-
ния отличаются четкостью, точностью, в центре внимания находится, пре-
жде всего, каждодневная жизнь простых людей. Роман «Земля» был опу-
бликован в 1931 году. Он входит в трилогию – «Дом земли» (“The House of 
Earth”). За ним последовало еще два романа «Сыновья» (“Sons” 1932) и 
«Распадающийся дом» (“A House Divided” 1935). Книга стала бестселлером 
в США в 1931-1932 годах, в 1932 Перл Бак получила за нее Пулитцеровскую 
премию, а в 1938 году стала лауреатом Нобелевской премии по литературе 
«За многогранное, поистине эпическое описание жизни китайских крестьян 
и за биографические шедевры». Она стала первой женщиной, получившей 
Нобелевскую премию по литературе. В Китае ее считают национальной пи-
сательницей.

«Земля» – это произведение, открывшее англоязычным читателям тра-
диции, быт, уклад и менталитет огромной неизведанной страны, оно содей-
ствовало взаимопониманию между людьми, наведению «мостов» между 
Востоком и Западом. «Земля» – это сага о нескольких поколениях обычной 
китайской крестьянской семьи. Роман охватывает большой промежуток 
времени (конец 19 – начало 20 веков), в нем описывается сельская жизнь с 
голодом, революцией, наводнением, войной. Центральной фигурой, заклю-
чающей в себе важный типический смысл, является крестьянин Ван Лун. 
В его образе соединились черты труженика и собственника, ему удалось 
вырваться из нищеты, сколотить состояние и передать его детям. В про-
изведении автор затрагивает такие темы как ценность семьи, отношения 
между родителями и детьми, супружеские отношения, положение женщи-
ны в обществе, а также важность земли в жизни крестьянина. Земля явля-
ется сквозным лейтмотивом романа. 

Земля – источник жизни и ее смысл. В романе писательница исполь-
зует два слова, обозначающие землю: earth (Fa=114) и land (Fa=330). В 
контексте романа их можно считать синонимами. Ван Лун говорит: “Land 
is one’s flesh and blood” (Земля – это плоть и кровь человека); “It is the 
end of a family—when they begin to sell the land... Out of the land we came 
and into it we must go—and if you will hold your land you can live—no one 
can rob you of land—” (Семье наступает конец, когда начинают про-
давать землю…из земли мы пришли и в нее должны уйти – и если ты 
будешь владеть своей землей, ты сможешь жить – никто не может ото-
брать у тебя землю). He belonged to the land and he could not live with 
any fullness until he felt the land under his feet and followed a plow in the 
springtime and bore a scythe in his hand at harvest… hidden in his heart 
was the knowledge of the possession of his land, the good wheat land of 
his fathers…” (Он принадлежал земле и он не мог жить полной жизнью, 
пока не почувствует землю под ногами и не последует за плугом весной 
и не понесет серп в руках в урожай… глубоко в его сердце было осозна-
ние того, что он владеет землей, землей своих отцов хорошей для вы-
ращивания пшеницы…). 

Крестьянин Ван Лун выказывает полное единение с землей. Дословно 
с английского языка название романа “The Good Earth” переводится как 
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«добрая земля». Положительная коннотация лексемы good еще больше 
подчеркивает мысль о том, что земля для главного героя является вопло-
щением и сосредоточением лучшего в его жизни.   Протагонист не мыслит 
себя без своей земли, он от нее зависит, он близко к сердцу принимает все, 
что с ней происходит, все погодные явления, которым земля подвергается. 
Можно утверждать, что земля и судьба главного героя произведения, как 
и всего народа, который он олицетворяет, находится в прямой зависимо-
сти от погодных условий, смены времен года и климатических катаклизмов.  
Сложно переоценить важность концепта ВРЕМЕНА ГОДА и в судьбе героев 
произведения, и в жизни народа в целом.

Развитие современной лигвистической науки обуславливает интерес к 
изучению концепта ВРЕМЕНА ГОДА как одного из компонентов языковой 
картины мира. Характер восприятия этого феномена, выбор способов его 
объективации средствами языка являются творческой задачей автора тек-
ста. Основой художественной модели ВРЕМЕНА ГОДА в изучаемом рома-
не становятся индивидуально-авторские представления о реальности. 

Роман Перл Бак имеет общую черту с традиционной китайской народ-
ной литературой –  циклическая форма. Цикличность отражает веру в не-
прерывность жизни с одной стороны, и подчеркивает поочередность смен 
времен года с другой. В Китае выделяют основные четыре времени года 
– весну, лето, осень и зиму. Праздник весны является для китайцев самым 
важным праздником.  Он знаменует собой начало нового года. Китайский 
Новый Год наступает в первое новолуние в период между двадцатым ян-
варя и двадцатым февраля по григорианскому календарю (система ис-
числения времени, основанная на циклическом обращении Земли вокруг 
Солнца). Для главного героя произведения «Земля» праздники также были 
очень важны и ценны: “And Wang Lung remembered the cakes that O-lan 
had once made at the New Year’s feast, cakes of rice flour and lard and 
sugar, and his mouth watered and his heart pained him with longing for 
that which was passed” (И Ван Лун вспомнил лепешки, которые О-лан од-
нажды испекла для празднования Нового Года, лепешки из рисовой муки, 
сала и сахара, и рот у него наполнился слюной, а  его сердце сжалось от 
тоски по тому, что ушло).    

В предыдущих работах нами было выделено четыре основных слова-
репрезентанта концепта SEASON – winter, spring, summer, autumn, были 
проведены их лексикографический и этимологический анализ. Напомним1, 
что существует несколько вариантов объяснения этимологии лексемы 
winter. Некоторые ученые полагают, что возможными вариантами проис-
хождения слова является либо праиндоевропейский корень *wed – water 
(влажный, вода), либо праиндоевропейский корень *wind- «white» (белый). 
Winter это влажное время года – «wet season», поэтому еще одним вари-
антом считают происхождение от корня – WAD – to well (хлынуть, бить 
ключом), который в английском языке приобрел назализированную форму.

1  WINTER, SPRING, SUMMER, AUTUMN(FALL) как ключевые слова-репрезентанты 
концепта ВРЕМЕНА ГОДА в англоязычной картине мира / Е.С. Котюжан // Записки з романо-
германської філології. – Выпуск 28. – 2012.- С. 49-55.
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Лексема Summer произошла от праиндоевропейского корня *sem- , 
который в свою очередь берет свое начало от санскритского корня sama, 
имевшего несколько значений: «год», либо «полгода», либо «время года». 

Этимология слова Spring доказывает, что название сезона тесно свя-
зано с природными явлениями: spring переводится как возникновение, 
произрастание побегов из земли. Значение слова Autumn имеет прямое 
отношение к человеческой деятельности, в переводе с латыни оно озна-
чает to increase – возрастать. Это время созревания и уборки урожая. 
Древнеанглийское название этого сезона hærfest– урожай, произошло от 
праиндоевропеского корня  *kerp – собирать, рвать. В 16 ст. оно было за-
менено латинским autumnus.

Интересно отметить, что названия обоих переходных сезонов, весны 
и осени, несут на себе отпечаток бытового значения, это важные периоды 
для земледельческой деятельности. Весной, все растет, производятся по-
севы, осенью, собирают урожай (Котюжан 2012: 49-55).            

Перл Бак в своем произведении использовала все четыре слова-ре-
презентанта концепта ВРЕМНА ГОДА: SPRING Fa = 41, SUMMER Fa = 40, 
AUTUMN Fa = 12, WINTER Fa = 51. Их считаем номинациями субконцеп-
тов целостного концепта SEASONS. Само слово season в анализируемом 
тексте романа было упомянуто всего 8 раз. Лексикографическое исследо-
вание лексем winter, spring, summer, autumn позволяет выделить следу-
ющие общие для них признаки:

1. Времена года прежде всего дефинируются как временной промежу-
ток;

2. В лексикографическом описании времен года указывается порядко-
вый номер сезона в годовом цикле;

3. Дефиниции содержат указания астрономических параметров того 
или иного времени года;

4. Дефиниционными признаками выступают также климатические па-
раметры времен года;

5. В словарной статье перечисляются названия месяцев, которые вхо-
дят в данный сезон. 

В некоторых словарях, наряду с прямыми значениями, фиксируются 
переносные значения. Spring, означает первый  или ранний период жиз-
ни; summer – время благополучия и хороших условий для деятельности; 
autumn – зрелый период, приближающийся к концу жизненного цикла; 
winter, значит либо «год» в целом, либо период упадка и смерть; Эти пере-
носные значения можно считать образно-метафорическим компонентом 
лингвокультурного концепта ВРЕМЕНА ГОДА2.

Концепт не возникает непосредственно из словарного значения слова, 
он окружен эмоциональным, экспрессивным и оценочны ореолом. Роман 
Перл Бак “The Good Earth” служит тому доказательством. Образная актуа-

2 Более подробно этот вопрос был рассмотрен нами ранее в статье: WINTER, SPRING, 
SUMMER, AUTUMN(FALL) как ключевые слова-репрезентанты концепта ВРЕМЕНА ГОДА 
в англоязычной картине мира / Е.С. Котюжан // Записки з романо-германської філології. – 
Выпуск 28. – 2012.- С. 49-55.
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лизация всех четырех времен года выходит за пределы словарных значе-
ний соответствующих номинаций.   

В своем произведение Перл Бак для описания ВЕСНЫ использует 
большое количество лексем с позитивной коннотацией, в основном это при-
лагательные, выступающие в роли эпитетов. Small soft wind blew gently 
(легкий тихий ветер подул нежно); wind was mild and murmurous (Ве-
тер был теплым и тихим); the air was warm (воздух был теплым); soft 
mildness in the air (легкая мягкость в воздухе); warm days (теплые дни). 
Лексемы, выступающие в функции эпитетов, несут в себе позитивную кон-
нотацию: soft означает что-то с приятным качеством; gently –  друже-
ски, по-доброму; mild – теплый (о погоде), murmurous – тихий (о звуке).

Автор упоминает природные явления, присущие весне: wind, rain, 
sunshine, clouds. Интересна оценочная коннотация некоторых из этих 
лексем. Очень важным явлением для успешного роста посевов является 
дождь. Лексема rain происходит от праиндоевропеского корня *reg- , озна-
чающего влагу (moist, wet). Наличие влаги, дождя в облаках, воздухе, ветре 
имело для крестьянина большое значение: wind full of rain (ветер напол-
ненный дождем); damp wind (влажный ветер) (damp = wet); dark in the 
cloud (темный в облаках) – имплицирующая деталь дождя, концентрация 
воды в облаках делает их более темными;  heavy upon the wind (тяжелый 
в воздухе) – еще одна имплицирующая деталь, указывает на надвигающий-
ся дождь. Позитивное отношение к дождю весной подчеркивает метафора 
silver lines of rain (серебряные нити дождя), когда ребенок смотрит на 
капли дождя, он смеется, и все смеются вместе с ним. Главный герой гово-
рит: The fields needed rain for fruition (полям нужен дождь для плодоно-
шения). Когда же дождей весной нет, Ван Лун ожидает его с тревогой, глядя 
на небо: he was waiting for the rain, looked anxiously at the sky (он ждал 
дождя, смотрел с тревогой на небо). Отсутствие дождя – это негативный 
фактор для крестьян и даже солнце светит бессовестно и ярко, что описы-
вают эпитеты brazen, glittering sunshine. На небе нет туч, предвестников 
дождя. Их разогнал шумный ветер, а в безоблачную ночь светят жестокие 
звезды, все это приведет к неурожаю: Spring came with blustering winds 
and torn clouds of rain, эпитет blustering, означающий «дующий свирепо и 
агрессивно», подчеркивает негативную коннотацию такого ветра. 

 Следующие метафоры и эпитеты также подчеркивают суровость  по-
годных условий для земледелия: the skies shone with fresh and careless 
brilliance (небеса светили свежей и беспечной ясностью); at night the 
stars hang out of the sky, golden and cruel in their beauty (ночью звезды 
свисали с неба, золотые и жестокие в своей красоте). Слова careless, 
означающий – «несущий разрушения», и  cruel, «намеренно причиняю-
щий боль», включают  в себе дифференциальные признаки  негативной 
оценочности. Своим ярким светом они знаменовали отсутствие туч и как 
следствие – дождя. Результатом такой погоды является: the parched and 
starving earth (пересохшая и умирающая от голода земля), desperate 
labor over his land (отчаянный труд на земле) и barren harvest (бесплод-
ный урожай). 
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Для описания времени года ВЕСНА, Перл Бак прибегает к упоминанию 
растений, присущих этому сезону: peaches of spring (весенние персики), 
willow grew faintly green (ива слегка зазеленела), blossoming plum and 
cherry (цветущие сливы и вишни), peach trees budded pink (персиковые 
деревья расцветали розовым цветом), rising wheat and barley (расту-
щие пшеница и ячмень). Все распускается и цветет, весна раскрашивается 
яркими цветами: green, pink. В тексте произведения был также упомянут 
такой концептуальный признак времени года как «продолжительность све-
тового дня». На это указывают эпитеты lengthening warm days (удлиняю-
щиеся теплые дни) и олицетворение twilight lingered (сумерки медлили), 
которое выступает имплицирующей художественной деталью – ночь не 
спешила наступать, т.е. удлинялся световой день. 

 Время года ВЕСНА для главного героя произведения Ван Луна симво-
лизирует начало новой жизни. Роман открывает сцена, описывающая день 
его свадьбы. Он хочет, что б в этот день его дом был опрятным, он пре-
бывает в хорошем расположении духа, предчувствуя перемены к лучшему. 
Позднее именно весной он замечает, что его сын повзрослел, весной уз-
нает, что родится его первый внук. Для описания этого сезона характерно 
использование прилагательных new и young, а также метафоры: spring 
seethed – весна бурлила, что свидетельствует о кипящей новой жизни.

 Из изложенного выше делаем вывод о том, что образный элемент суб-
концета ВЕСНА выходит за рамки словарных дефиниций. Перл Бак упо-
мянула некоторые из его концептуальных признаков: весна – сезон, сле-
дующий за зимой и предшествующий лету: in late winter when for the first 
time it seems possible that spring may come again (поздней зимой, когда 
впервые кажется возможным, что снова наступит весна), All through the 
late spring and early summer the water rose (всю позднюю весну и ранее 
лето прибывала вода); это время года, когда погода становится теплее и 
дни длиннее, а растения начинают свой рост. Также в романе реализуется 
переносное значение лексемы ВЕСНА – начало новой жизни.

За ВЕСНОЙ следует ЛЕТО. В произведении идет указание на климати-
ческие параметры данного сезона. Летом –  жарко, о чем свидетельствуют 
различные имплицирующие детали: face was soon dripping with sweat. 
Wang Lung had his coat off and his back bear…thin garment covering her 
(O-Lan) shoulders … grew wet and clung to her like skin (с лица вскоре 
закапал пот. Ван Лун снял кафтан и обнажил спину… тонкая одежда, 
покрывающая ее (О-Лан) плечи, стала мокрой и прилипла к ней как кожа); 
leaving it wet and smoking under the sun – говоря о земле, с которой ис-
парялась влага под солнцем, эпитет smoking, живописно изображает этот 
процесс.

   При описании этого времени года писательница указала на такие при-
родные явления как rain, summer heat, wind, clouds, flood, mist, drought. 
В определенные месяцы лета дождь, как и весной, являет собой важное 
для земледелия природное явление.

 Действия, описанные в романе, происходят в Китае, где одной из са-
мых важных злаковых культур является рис. Для китайцев рис является 
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историко-социальной ценностью. Множество лет он кормит и самых бога-
тых, и самых бедных. Его выращивают на специальных полях, которые за-
ранее заливают водой или ждут дождя. Рис способен давать 2-3 урожая в 
год. Обычно его засевают с марта по июль, а собирают с июня по ноябрь. 
Отсутствие осадков негативно сказывается на урожае и собственно на на-
строении крестьян. В подтверждение этой мысли, приведем пример из тек-
ста:

the clouds gathered unwillingly in the sky, small, light clouds, and in 
the village street one could see men standing about, idle and anxious, 
their faces upturned to the sky, judging closely of this cloud and that, 
discussing together as to whether any held rain in it. But before sufficient 
clouds could gather for promise, a bitter wind rose out of the northwest, 
the acrid wind of the distant desert, and blew the clouds from the sky as 
one gathers dust from a floor with a broom. And the sky was empty and 
barren, and the stately sun rose each morning and made its march and set 
solitary each night. And the moon in its time shone like a lesser sun for 
clearness (облака собирались неохотно на небе, маленькие, легкие об-
лака, и на деревенской улице можно было увидеть людей, стоящих тут 
и там, праздных и обеспокоенных, повернутых лицом в небо, изучающих 
пристально то одно облачко, то другое, обсуждая вместе, наполнено ли 
хоть одно из них дождем. Но еще до того, как могло собраться доста-
точное количество многообещающих облаков, с северо-запада подни-
мался суровый ветер, едкий ветер далекой пустыни, и разгонял облака 
на небе, как с пола сметают пыль метлой. И небо становилось пустым 
и бесплодным, и величественное солнце восходило каждое утро и совер-
шало свой ход и заходило одиноко каждую ночь. И луна в свою очередь 
светила как меньшее солнце, и ночь была ясной). 

Писательница создает яркий образ лета без осадков, которых так ждут 
крестьяне. При описании были использованы эпитеты с негативной конно-
тацией, ветер был горьким и свирепым (acrid, bitter), крестьяне – праздные 
и встревоженные (idle, anxious), а небо бесплодным и пустым без обла-
ков (barren, empty). Этот образ дополняют стершиеся и свежие метафоры 
(wind rose and blew; sun rose and made its march), эпичность интонации 
достигается за счет использования полисиндетона. Жителей деревни не 
радовало ни величественное солнце, ни его меньший сородич – луна.

Перл Бак создает сенсуалистический образ ЛЕТА используя цветоо-
бозначения и описания запахов: young green rice (молодой зеленый рис), 
yellow mud (желтая грязь), the night air is thick … fragrance (ночной 
воздух плотный от аромата); sweet heavy scent of the cassia flowers 
(сладкий тяжелый запах цветков коричника). Летние запахи благотвор-
но и оживляюще влияли на стареющего главного героя Ван Луна, о чем 
свидетельствуют эпитеты, которые выражены прилагательными с положи-
тельной оценочностью: sweet, flowering, soft, young, full, hot. Позитив-
ное отношение протагониста к ЛЕТУ передано также посредством следу-
ющих метафор-олицетворений: warm winds of summer wrapped him with 
peace (теплые летние ветра успокаивали его); sun shone and healed 
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him (солнце светило и исцеляло его). А уходящее ЛЕТО вводило героев в 
уныние: departing summer depressed her (об O-lan).

ЛЕТОМ, как и ВЕСНОЙ, световой день длиннее, для главного героя дни 
тянулись очень долго: day had passed very long and lonely (день проходил 
очень долго и одиноко). В тексте есть указание того, что ЛЕТО следует по-
сле ВЕСНЫ, а за ним идет ОСЕНЬ: There came a day when summer was 
ended… autumn wind blew hard over the land (Пришел тот день, когда 
лето закончилось…над землей подул сильный осенний ветер).

Образно-перцептивный компонент субконцепта ЛЕТО тоже выходит 
за пределы сугубо темпорального словарного значения. ЛЕТО – период 
жаркой погоды, время цветения и благоденствия, световой день длиннее, 
сезон находится между весной и осенью. В тексте реализованы все эти 
концептуальные признаки, не указаны порядковый номер этого сезона и 
названия месяцев, входящих в его состав.

В описании субконцепта ОСЕНЬ был реализован глубинный концеп-
туальный признак – наличие урожая. Об этом факте свидетельствуют сле-
дующие метафоры wheat had borne (пшеница уродила), rice bore harvest 
(рис принес урожай) и даже солнце было теплым и помогающим созре-
вать –  warm ripening sun of early autumn. Лексема ripe дефинируется 
как полностью созревший и пригодный для пищи о фрукте или злаке. Го-
товый урожай можно собирать, корень слова «собирать» – *kerp-  лежит в 
основе названия сезона. 

Солнце уже не было жарким, на это указывает эпитет reluctant sun of 
the late autumn (неохотное солнце поздней осени), слово reluctant вклю-
чает в себя семантический компонент «нежелания», «колебания».  Другие 
климатические признаки ОСЕНИ выражены прилагательными clear, cold, 
hard. Приведем пример: early morning was clear and cold and blue as sea 
water and clean autumn wind blew hard over the land (ранее утро было 
ясным и холодным как морская вода и чистый ветер сильно дул над зем-
лей).

В тексте произведения также реализовано переносное значение суб-
концепта ОСЕНЬ –  зрелый период, приближающийся к концу жизненного 
цикла. После смерти жены (О-Лан) главный герой романа Ван Лун к концу 
жизни влюбляется в юную служанку, но его страсть к ней быстро гаснет. 
Писательница передала этот образ посредством сопоставления разных 
времен года, где центральным выступает осень: 

Then as autumn flares with the false heat of summer before it dies into 
the winter... The brief heat of it passed and passion died out of him; he 
was fond of her, but passionless. With the passing of the flame out of him 
he was suddenly cold with an age and he was an old man (Затем подобно 
тому, как осень ярко вспыхивает ложным летним жаром канет в зиму…
краткий пыл его прошел и страсть в нем умерла; он ее любил, но без 
страсти. С уходом жара, он вдруг стал холодным от старости, он стал 
стариком). 

Перл Бак уподобила угасание страсти в пожилом человеке смене кли-
матических условий от сезона к сезону. В тексте фиксируем несколько по-
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второв: dies/died; passed/passing; passion/passionless), что подчеркивает 
схожесть ОСЕНИ с периодом старения главного героя. 

 Лексема ЗИМА – означает время года, расположенное в годовом цикле 
между осенью и весной, когда погода обычно холодная. В романе «Земля» 
в описании этого сезон автором используются следующие прилагательные 
bitter – злой, biting – кусающий, резкий, пронизывающий, dry – сухой (не 
могли прорасти ростки пшеницы, что может привести к неурожаю и голод-
ной зиме), barren – бесплодный. Все они выступают в качестве эпитетов к 
слову ветер. В произведении упоминается, что зимой ветер жесток: wind 
on the north beat in vain (ветер на севере бил впустую); the leaves were 
soon torn from the date tree (листья вскоре были сорваны с финиковой 
пальмы); the wind wrenched the stems double (ветер сгибал стволы по-
полам); the gust of wintry wind that swept furiously (порыв зимнего ве-
тра сносил яростно); this wind never ceased to blow on them and against 
them (этот ветер без передышки не переставал дуть на них и против 
них). Ветер выступает центральным образом при описания ЗИМЫ. Этимо-
логически слово wind восходит к санскритскому корню và со значением 
«дуть», т.е. слово ветер имеет процессуальную семантику. 

С лексемой ветер используются слова, в основном глаголы, которые 
описывают агрессивное поведение: to beat, to tear, to wrench double, to 
sweep furiously и даже предлог against несущий в себе значение сопро-
тивления или оппозиции. Агрессивный образ ветра, а вместе с ним зимы, 
дополняется сравнениями: cold as knife of steel (холодный как стальной 
нож). В этот период года бедняки обычно голодали, сердца мужчин без-
умели от их собственного голода и  вида их похудевших жен и плачущих 
детей: hearts of the villagers grew distraught with their own hunger and 
with the hunger of their pinched wives and crying children. Зиму люди 
переносили покорно и угрюмо: in winter people endure stolidly the snow 
and ice (зимой люди стойко переносили снег и лед).

В описаниях времени года ЗИМА упоминаются следующие погодные 
явления: wind, ice, snow, flood, tide, rain. Из-за обильных снегов и дождей, 
реки вышли из берегов, что еще больше усложнило жизнь крестьянам. На-
воднение выражено следующими сравнениями: water rose and at last it 
lay like a great sea, lovely and idle (вода поднялась и, наконец, разлилась 
как большое море, красивое и праздное); hills stood up like islands (холмы 
стояли как острова).

Дождливая весна и теплое лето, т.е. благоприятные климатические ус-
ловия, позволяли семье главного героя собрать осенью хороший урожай 
и пережить зиму. В хорошие годы их дом был полной чашей, и холодный 
зимний ветер был им не страшен: In the midst of all this plenty they sat 
in the house… and the wind on the north beat in vain against the thick 
earthen wall of the house (посреди всего этого благополучия они сидели в 
доме…и ветер на севере бился впустую о толстые глинобитные стены 
дома). 

На основе анализа приведенных выше примеров можно сделать вывод 
о том, что существует контраст отношения к разным временам года. Весну, 
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лето и осень люди приветствовали, а зиму боялись из-за тягостей, которые 
она приносит.

Негативную коннотацию субконцепта Зима подчеркивает сравнение 
eating it (land) as bare as winter (объедая землю догола как зима). Речь 
идет о стихийном бедствии – нашествии саранчи, которая сметала все на 
своем пути, оставляя поля без урожая. Именно зима стала образом этого 
сравнения, т.к. зимой на полях ничего не растет. 

 ЗИМА описана в произведении «Земля» как крайне суровый период. 
Анализируя приведенные примеры, зиму можно охарактеризовать как вре-
мя года с низкими температурами, сильными ветрами и нехваткой еды. 
Переносное значение лексемы ЗИМА –  время упадка или смерть, отобра-
зилось в словосочетании poison of winter, где слово poison (яд) включает 
в себя сему «смерть».

Помимо четырех слов-репрезентантов концепта ВРЕМЕНА ГОДА: ВЕС-
НА, ЛЕТО, ОСЕНЬ и ЗИМА, в его состав также входят следующие слово-
сочетания, зафиксированные в толковых словарях: in season – в сезон, по 
сезону, вовремя, быть спелым; out of season – вне сезона, не вовремя. В 
романе «Земля» Перл Бак  упомянула выражение in season (Fa = 3): 

Now that he was poor Wang Lung knew full well but he had heretofore 
blamed it on a heaven that would not rain in its season, or having rained, 
would continue to rain as though rain were an evil habit. When there was 
rain and sun in proportion so that the seed would sprout in the land and the 
stalk bear grain, he did not consider himself poor…Yes, but there was the 
land, money and food are eaten and gone, and if there is not sun and rain 
in proportion, there is again hunger… And to the discontent of the spring 
there was now added the new discontent…in the spirits of the dwellers in 
the huts, the sense of unjust possession by others of those things which 
they had not (Ван Лун совершенно точно знал, что до сих пор в своей бед-
ности он винил небеса, что дождь лил не вовремя, или лил, и продолжал 
лить как какая-то вредная привычка. Когда дождя и солнца было вдоволь, 
для того чтобы зерно пустило в земле росток и принесло полный колос, 
он не считал себя бедным…И все же была земля, деньги можно истра-
тить, еду съесть, но если нет солнца и дождя вдоволь, снова настанет 
голод…И к весенней тревоге и недовольству теперь прибавилось новое 
недовольство…в умах обитателей поселка – чувство несправедливого 
владения другими тем, чего у них нет). 

В сравнение: as though rain were an evil habit, лексема evil содержит в 
себе семантические множители wicked (злой) и bad (плохой), что усилива-
ет идею о том, насколько плохо, когда что-то происходит не в свое время. В 
ситуации, когда что-то происходит не в сезон, не вовремя, у людей растет 
недовольство, обостряется вопросы социальной несправедливости. Значе-
ние выражения in season – «подходящее или правильное время», которое 
словарь Коллинз дает лишь третьим в списке значений, в контексте произ-
ведения приобретает основополагающий смысл. Главный герой богат и не 
раздираем противоречиями, когда у него все  происходит «вовремя». 

 Вся жизнь Ван Луна состояла из  посева и сбора урожая, из ожидания 
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солнца и дождя: all his life been only of planting and harvest and of sun 
and rain. Его жизненный цикл можно сопоставить с циклическим характе-
ром смены времен года, он прошел все этапы своего становления – юность, 
расцвет сил и старость. Эту мысль писательница передала путем описания 
переносных значений времен года, сопоставив их с определенными пери-
одами жизни Ван Луна.  Spring passed and summer passed into harvest 
and in the hot autumn sun before winter comes Wang Lung sat where his 
father had sat against the wall (Весна прошла, и лето перешло во время 
жатвы, и под жарким осенним солнцем до прихода зимы Ван Лун сидел, 
где раньше сидел и его отец, у стены) – в этом примере Перл Бак не слу-
чайно использовала все четыре слова-репрезентанта концепта ВРЕМЕНА 
ГОДА, подчеркивается идея цикличности человеческой жизни, смена эта-
пов становления, отражается вера в непрерывность жизни, через упомина-
ние смены поколений – герой сидел там, где бывало сидел его отец, и где 
будут сидеть его дети.

 Все лексемы planting, harvest, sun, rain, spring, summer, autumn, 
winter входят в концепт ВРЕМЕНА ГОДА. Через жизнь и мировоззрение 
главного героя произведения – крестьянина Ван Луна – раскрывается три 
компонента лингвокультурного   концепта SEASONS: ценностный, образ-
ный и понятийный. По мнению В.И. Карасика и Г.Г. Слышкина именно эти 
три компонента входят в состав любого лингвоконцепта (Антология концеп-
тов, 2005: 14).

Ван Лун типичный представитель китайской культуры, занимающий-
ся земледелием.  Выявляя языковые средства, объективирующие иссле-
дуемый нами концепт, и описывая семантику этих единиц, моделируем 
содержание лингвокультурного концепта SEASONS как глобальную мыс-
лительную единицу в ее национальном, социальном и территориальном 
своеобразии. Согласно постулатам лингвоценцептологии, выделенным                               
С.Г. Воркачевым «лингвоконцепты характеризуются гетерогенностью и 
многопризнаковостью, принимая от понятия дискурсивность представле-
ния смысла, от образа – метафоричность и эмотивность этого представле-
ния, а от значения – включенность его имени в лексическую систему языка» 
(Антология концептов, 2005: 11). В триаде, выделенной Эмилем Бенвени-
стом, «язык, культура, человеческая личность», «человеческая личность» 
являет собой совокупность составляющих его концептов. Лингвоконцепт 
ВРЕМЕНА ГОДА характеризуется всеми перечисленными выше признака-
ми, а именно: гетерогенность – он включает в себя множество признаков, 
метафоричность – доказывают множественные примеры употребления но-
минаций времен года в переносном смысле, и, безусловно, он имеет свое 
отображение в системе языка.

Выводы      
Обобщение характеристик субконцептов, составляющих семантиче-

ское пространство лингвокультурный концепт ВРЕМЕНА ГОДА в романе 
Перл Бак «Земля», позволяет сделать следующие выводы: 

1. Существуют четыре периода, входящие в состав концепта ВРЕМЕ-
НА ГОДА;
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2. Этими периодами являются: ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ и ЗИМА. Их 
считаем субконцептами комплексного концепта ВРЕМЕНА ГОДА;

3. Каждому из сезонов присущ определенный тип погоды;
4. В произведении сама по себе лексема season обозначает время, 

когда растут, цветут или плодоносят те или иные растения;
5. Перл Бак упоминает дифференциальный признак слова season – 

период, считающийся правильным или подходящим. Этот признак прояв-
ляется в словосочетании in season. Понимание этого факта позволяет чи-
тателю осознать, что составляет счастье для главного героя произведения, 
и всей социальной прослойки – крестьян в его лице. 

6. Все четыре репрезентанта комплексного лингвокультурного концеп-
та ВРЕМЕНА ГОДА проявили себя в своем переносном значении. SPRING, 
означает первый или ранний период жизни; SUMMER – время благополу-
чия и хороших условий; AUTUMN – зрелый период, приближающийся к кон-
цу жизненного цикла; WINTER, означает период упадка и смерть.

Причем ВЕСНА, ЛЕТО и ОСЕНЬ в тексте произведения характеризуют-
ся положительной оценочностью, а ЗИМА – резко отрицательной. Об этом 
свидетельствует выбор языковых единиц для их описания, которые в себе 
несут, соответственно, положительную или отрицательную коннотацию. 

7. Отметим, что в произведении не были использованы названия ме-
сяцев, представляющих тот или иной сезон. Возможно, их упоминание не 
является релевантным для понимания сути концепта и для его изображе-
ния.

В художественной картине мира Перл Бак проявляется индивидуаль-
но-авторская оценка, что позволяет читателю почувствовать предпочтения 
писательницы.  Автор выражает отношение китайских крестьян к временам 
года и показывает значение сезонов в повседневной жизни сельских жи-
телей. На фоне этого проявляются эстетические, психологические и про-
странственные представления писательницы, которые связаны с време-
нами года.  Эти представления используются автором для изображения 
быта, культуры и образа жизни определенных слоев населения, создавая 
фрагмент этнокультурной картины мира.
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ВІДПОВІДНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ ІНСТРУКЦІЙ 
БЕЗРЕЦЕПТУРНИХ ЛІКІВ, СЕРТИФІКОВАНИХ В УКРАЇНІ, 

АНГЛОМОВНИМ ОРИГІНАЛАМ МІЖНАРОДНИХ 
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Снітовська О.Й.
кандидат філологічних наук, доцент,

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Cтаття присвячена вивченню лексичних та структурних характеристик медичної 
термінології в інструкціях англійською мовою лікарських препаратів, сертифікованих в 
Україні, та засобів їх відтворення в перекладі українською мовою. Aналіз текстів англо-
мовних медичних інструкцій показує, що медична термінологія інструкцій стосується 
медичної підмови. Питання адекватного та еквівалентного перекладу і інструкцій 
пов’язана з відтворенням термінологічного фармацевтичного словника, кліше, формул, 
абревіатур, тощо. Проблема проілюстрована на прикладах граматичних, лексичних, син-
таксичних перетворень у перекладах українською мовою (на матеріалі препарату Пана-
дол), де калькування складає третю частину засобів. Префікси мають певні семантичні 
функції; продуктивними для медичної термінології медичних інструкцій є також суфікси. 
Переклад англомовних інструкцій потребує достатніх знань перекладачів у відповідній 
галузі та суворе дотримання норм української мови. Англомовна медична термінологія в 
текстах інструкцій медичних препаратів має лексичні, структурні та інші особливості, 
що відтворюються у відповідних українських перекладах інструкцій МОЗ України. Про-
стежено шляхи утворення медичної термінології фарм-текстів, засоби відтворення для 
адекватного еквівалентного перекладу. Процес розробки медичних препаратів, їх обгово-
рення на міжнародних конференціях та подальше впровадження відбувається, головним 
чином, англійською мовою. Отже, серед малодосліджених та актуальних постає пробле-
ма адекватного перекладу медичної термінологічної лексики англомовних інструкцій ме-
дичних засобів, сертифікованих Україною. Актуальність статті обумовлюється комплек-
сом екстра- та інтралінгвальних чинників: загальною тенденцією сучасної лінгвістики 
до комплексного вивчення мовних явищ нових лексичних одиниць у соціолінгвістичному 
аспекті загалом, і медичної термінології зокрема; потребою мовознавства у розробці й 
впровадженні інтегративного напряму дослідження медичних термінів у цілому; розши-
ренням міжнародних зв’язків України з іншими державами на науковому рівні і суспільною 
потребою держави у кваліфікованих англомовних спеціалістах; необхідністю в якісних пе-
рекладах фахових медичних текстів не лише для спеціалістів, але й також для комунікації 
між професіоналами та непрофесіоналами (споживачами ліків).

Ключові слова: медична термінологія, фармацевтичний словник, медичні 
інструкціі,функціі фармацевтичних текстів, засоби відтворення, трансформація.

СООТВЕСТВИЕ ПЕРЕВОДА ИНСТРУКЦИЙ 
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УКРАИНЕ,АНГЛОЯЗЫЧНОГО ОРИГИНАЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
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Статья посвящена изучению лексических и структурных характеристик медицин-
ской терминологии в инструкциях на английском языке лекарственных препаратов, 
сертифицированных в Украине, и средств их воспроизведения в переводе на украинский 
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язык. Aнализ текстов англоязычных медицинских инструкций показывает, что медицин-
ская терминология инструкций касается медицинского подъязыка. Вопрос адекватного 
и эквивалентного перевода и инструкций связан с воспроизведением терминологическо-
го фармацевтического словаря, клише, формул, аббревиатур, и тому подобное. Про-
блема проиллюстрирована на примерах грамматических, лексических, синтаксических 
преобразований в переводах на украинском языке (на материале препарата Панадол), 
где калькирование составляет третью часть средств. Префиксы имеют определенные 
семантические функции; продуктивными для медицинской терминологии медицинских 
инструкций также являются суффиксы. Перевод англоязычных инструкций требует до-
статочных знаний переводчиков в соответствующей области и строгое соблюдение 
норм украинского языка. Англоязычная медицинская терминология в текстах инструкций 
медицинских препаратов имеет лексические, структурные и другие особенности, кото-
рые воспроизводятся в соответствующих украинских переводах инструкций Минздра-
ва Украины. Прослежены пути образования медицинской терминологии фарм-текстов, 
средства воспроизведения для адекватного эквивалентного перевода. Процесс разра-
ботки медицинских препаратов, их обсуждения на международных конференциях и даль-
нейшее внедрение происходит, главным образом, на английском языке. Итак, среди ма-
лоисследованных и актуальных возникает проблема адекватного перевода медицинской 
терминологической лексики англоязычных инструкций медицинских средств, сертифи-
цированных Украиной. Актуальность статьи определяется комплексом экстра и интра-
лингвальних факторов: общей тенденцией современной лингвистики к комплексному 
изучению языковых явлений новых лексических единиц в социолингвистическом аспекте 
в целом, и медицинской терминологии в частности; потребностью языкознания в раз-
работке и внедрении интегративного направления исследования медицинских терминов 
в целом; расширением международных связей Украины с другими государствами на на-
учном уровне и общественной потребностью государства в квалифицированных англо-
язычных специалистах; необходимостью в качественных переводах профессиональных 
медицинских текстов не только для специалистов, но и также для коммуникации между 
профессионалами и непрофессионалами (потребителями лекарств).

Ключевые слова: медицинская терминология, фармацевтический словарь, меди-
цинские инструкции, функции фармацевтических текстов, способы воспроизведения, 
трансформация.  

THE EQUIVALENCE OF THE TRANSLATION OF INSTRUCTIONS 
FOR NON-PRESCRIPTON MEDCINES CERTIFICATED IN 

UKRAINE TO THE ENGLISH-LANGUAGE ORIGINALS OF THE 
INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MANUFACTURERS IN 

UKRAINIAN
Snitovska O.

Candidate of Philological Sciences (PhD), Assistant Professor,
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

The article is devoted to the study of lexical and structural characteristics of medical 
terminology in the English language instructions of medicines certified in Ukraine, and the means 
of its rendering in the Ukrainian language translation. The analysis of the texts of English-language 
medical instructions shows that the medical terminology of the instructions relates to the medical 
sublanguage rendering. The problem of equivalent translation and instruction relates to the 
reproduction of a terminological pharmaceutical dictionary, cliche, formulas, abbreviations, and 
the like. The problem is illustrated by examples of grammatical, lexical, syntactic transformations 
in translations into Ukrainian (on the material of the preparation Panadol), where the loan 
translation makes up a third of the means. Prefixes have certain semantic functions. Productive for 
medical terminology of medical instructions are also suffixes. The translation of English-language 
instructions requires sufficient knowledge of translators in the relevant field and strict adherence 
to the norms of the Ukrainian language. English-language medical terminology in the text of the 
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instructions for medical products has lexical, structural and other features that are rendered in the 
relevant Ukrainian translations of the instructions of the Ministry of Health of Ukraine. Ways of the 
formation of medical terminology of pharmaceutical texts, means of reproduction for an equivalent 
translation are traced. The process of development of medical products, their discussion at 
international conferences and further implementation takes place, mainly in English. 

Key words: medical terminology, pharmaceutic vocabulary, farm-text features, medicines 
instructions, means of rendering, transformations.

Вступ
У наш час інформаційного суспільства фармацевтична галузь зробила 

крок далеко вперед і почалася ера прискореного розвитку біотехнологій. 
Щоб бути допущеними на ефективно регульовані ринки (ЄС, США, Канади, 
Японії, Австралії, ін.) лікарських препаратів необхідно пройти експертизу за 
міжнародними стандартами, а виробництво потребує бути сертифікованим 
відповідно правилам GMP (Стандарт GMP, Good Manufacturing Practice, 
Правила виробництва лікарських засобів), європейським регуляторним 
або іншим компетентним органом. Завдання виробників англомовного світу 
– показати свій продукт якомога більшій кількості споживачів, в Україні зо-
крема, розповісти про його користь і переваги. Дві юридичні особи в Україні, 
ТОВ Глаксо Сміт Кляйн Фармасьютікалс Україна та ТОВ Глаксо Сміт 
Клайн Хелскер Юкрейн Т.О.В. представляють компанію Glaxo Smith Kline, 
що працює в галузі більше 160 років, одну з найпотужніших у світі компаній 
з виробництва безрецептурних препаратів. Компанія представляє 95 назв 
рецептурних ліків для лікування ряду станів, включаючи: респіраторні 
захворювання, рак, серцеві захворювання, епілепсію, бактеріальні та 
вірусні інфекції, такі як ВІЛ, і шкірні захворювання, такі як псоріаз. Вироб-
ник виробляє ліки для респіраторних захворювань вже більше 40 років. 
Найбільш популярними на міжнародних ринках є знеболювальні лікарські 
засоби, що представлені також в Україні. Проте застосування лікарських 
засобів та регуляторне середовище Glaxo Smith Kline відрізняються в 
різних країнах. В Україні, зокрема, реклама частини препаратів забороне-
на, існують певні обмеження щодо інформації деяких медичних препаратів 
законодавством України. Усі рекомендації лікарів, фахівців фармацевтів, 
інструкцій починаються зі слів «Перед застосуванням обов’язково оз-
найомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем». Інструкції в ан-
гломовних країнах рекомендують також звертатися безпосередньо до ви-
робника. Матеріали щодо медпрепаратів публікуються англійською мовою 
з перекладом на мову країни, де вони застосовуються. (http://ua.gsk.com/). 

Процес розробки медичних препаратів, їх обговорення на міжнародних 
конференціях та подальше впровадження відбувається, головним чином, 
англійською мовою. Отже, серед малодосліджених та актуальних постає 
проблема адекватного перекладу медичної термінологічної лексики англо-
мовних інструкцій медичних засобів, сертифікованих Україною.

Актуальність статті обумовлюється комплексом екстра- та 
інтралінгвальних чинників: загальною тенденцією сучасної лінгвістики до 
комплексного вивчення мовних явищ нових лексичних одиниць у соціо-
лінгвістичному аспекті загалом, і медичної термінології зокрема; потре-
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бою мовознавства у розробці й впровадженні інтегративного напряму 
дослідження медичних термінів в цілому; розширенням міжнародних 
зв’язків України з іншими державами на науковому рівні і суспільною по-
требою держави у кваліфікованих англомовних спеціалістах; необхідністю 
в якісних перекладах фахових медичних текстів не лише для спеціалістів, 
але й також для комунікації між професіоналами та непрофесіоналами 
(фармацевт-лікар-пацієнт-родич пацієнта-споживач ліків).

Найбільш розгалужену класифікацію термінів, яка релевантна для 
перекладознавчої проблематики, надає В.І. Карабан (Карабан 2004: 576). 
Термінологію фахових мов ґрунтовно досліджували українські вчені Кияк 
Т.Р.,Науменко А.М.,Огуй О.Д.,Чередниченко О.І. (Кияк, Огуй, Науменко 
2006: 592). Проблемою перекладу та упорядкування медичної термінології 
займаються Снєжик О.П., Бондар Ю.О., Чернявський М.Н. Дослідження 
англомовної термінології медичної галузі проводяться останніми роками 
досить інтенсивно у Львівському національному медичному університеті            
імені Данила Галицького, Вінницькому національному медичному 
університеті імені М.І. Пирогова, ін., на кафедрі іноземних мов. Термін 
фарм-текст пропонує в Київському  Національному  університеті  імені     
Т.Г. Шевченка А. Боцман (Боцман 2006: 403).

Постійне збільшення нових лікарських препаратів та удосконалення 
вже існуючих, необхідність їх сертифікації та сучасного адекватного пере-
кладу медичної термінології у текстах інструкцій засобами української 
мови складає частину загальної проблеми. Нерозуміння або нехтуван-
ня англомовним оригіналом, заборона реклами або часткова, а не повна 
інформація, вихід англомовних виробників на український фармацевтичний 
ринок, розвиток комунікації в медичній сфері та впровадження здорового 
способу життя викликає необхідність найточнішого відтворення медичних 
інструкцій.

Мета статті – дослідити лексичні та структурні особливості медичної 
термінології англомовних інструкцій медичних препаратів англійською мо-
вою та способи її відтворення в англо-українських перекладах. Поставлена 
мета передбачає розв’язання конкретних завдань:

– з’ясувати загальні способи перекладу медичної лексики англомовних 
інструкцій медичних препаратів;

– проаналізувати основні тенденції формування термінів у англомовних 
інструкціях медичних препаратів;

– визначити лексичні особливості медичної термінології англомовних 
текстів медичних інструкцій;

– визначити продуктивні способи перекладу лексичних та структурних 
особливостей медичних термінів у текстах англомовних інструкцій медич-
них препаратів.

Об’єктом дослідження є медичні терміни англомовних інструкцій ме-
дичних препаратів та їх відповідники в українських перекладах. Предме-
том – способи передачі лексичних та структурних особливостей медич-
них термінів у англомовних інструкціях медичних препаратів засобами 
української мови.
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Матеріалом для дослідження були використані тексти англомов-
них інструкцій медичних препаратів компанії Glaxo Smith Kline Сенсодин, 
Волтарен, Терафлю, Пародонтакс, Панадол, зокрема, Panadol Панадол 
(https://www.panadol.co.uk/), що є анальгетиком та антипіретиком для полег-
шення болю середньої та легкої важкості зі жарознижуючим ефектом, що 
випускається у формі таблеток для широкої вікової групи пацієнтів, зокре-
ма, для дітей.

Результати та обговорення 
Тексти інструкцій лікарських препаратів належать до сфери медичного 

дискурсу. Основна мета інструкцій із застосування медичних засобів – надати 
адресату вичерпну інформацію про конкретний медичний засіб і порадити, 
як його правильно вживати. Оскільки адресатом є, зазвичай, не фахівець-
фармаколог, а споживач, що звернувся до аптеки за безрецептурним пре-
паратом терміново та не встигнув звернутися до лікаря, а потім поцікавився 
інформацією в Інтернеті, то повинні бути дібрані відповідні перекладацькі 
трансформації, зрозумілі нефахівцеві, щоб запобігти небажаних наслідків.
Розуміння медичної термінології інструкцій медичних препаратів, зокрема 
безрецептурних (як от Панадол), усіма учасниками процесу, а саме: лікар 
– пацієнт, лікар – лікар, фармацевт – пацієнт, родичі пацієнта, фармацевт – 
лікар, фармацевт – широкий загал є відповідальним і важливим. Англійські 
запозичення у текстах інструкцій медичних препаратів англійською мо-
вою витісняють терміни, утворені на основі інших мов. Еквівалентність 
відтворення визначається лексичними, термінологічними, структурно-се-
мантичними особливостями тексту і у використанні певного набору мовних 
засобів для відтворення.

Зробивши аналіз складу препаратів на прикладі медичних анотацій 
можна зробити висновок, що виділяється три групи. Перша – в своєму 
словниковому складі терміни містять тільки хімічні терміни, наприклад: 
Sodium methyl-,  sodiumethyl-  and sodiumpropyl-  parahydroxybenzoates 
(E219,E215,E217), metoclopramide Calcium carbonate, silicondioxide (https://
www.medicines.org.uk/emc/product/6512/smpc). Друга – мають у своєму 
складі тільки загальновживану лексику, наприклад: stomach, plasma, 
acid, wax, water (https://www.medicines.org.uk/emc/product/6512/smpc). 
Хімічні терміни на -ite, -ate позначають солі, на - / с,-lous – кислоти. Тре-
тя – містить як загальновживані слова, так і хімічну термінологію, напри-
клад: amildanalgesic, GEL, tablets (https://www.medicines.org.uk/emc/
product/6512/smpc); запозичення, в більшості з грецької та латинської мов: 
paracetamol (лат. Paracetamolum), hepatic (Latin hepaticus, Ancient Greek 
πατικός ), Patients (Latin patiens, Greek πάσχειν (= paskhein, to s u f f e r ) , 
consult (Latin) (https://www.medicines.org.uk/emc/product/6512/smpc).

Однією з найбільш продуктивних сфер лексикону сучасної медицини є 
вживання епонімів, тобто позначення явища (наприклад, хвороби), за іменем 
людини, яка вперше виявила або описала її, наприклад, хвороба Меньєра, 
хвороба Боткіна, хвороба Паркінсона – Meniere disease, Botkin disease, 
Parkinson disease, синдром Стівенса-Джонсона, набряк Квінке Лайєлла.

Продуктивною моделлю є двокомпонентні термінологічні сполучен-
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ня, що складаються з імені власного і загального, наприклад: Alzheimer’s 
Disease, StJohn’s  Wort (хвороба Альцгеймера,  хвороба Св.Іоанна). 

Під час перекладу українською застосовується прийом перестановки.
До загальновживаного шару віднесемо прийменники after – після, 

before – перед, during – під час, above – вище; займенники everybody, 
this (кожен, усі, цей), сполучники and, Despite (і, але), дієслова to be, can, 
may, mention, tell, make, shake, freeze (бути, могти, дозволяти, згада-
ти, розповідати, робити, трусити, морозити); прислівники frequently, 
аlways, currently – часто, завжди, в даний час).

Загальнонаукові слова, наприклад: ingredients, inherited, contains, 
including, sensitive, suitable –інгредієнти, успадковані, вміщує, включно, 
чутливий, придатний.

Хибні друзі перекладача у медичних текстах виявляють специфічні 
якісні особливості, наприклад: Prostaglandin – група л і п і д н и х 
фізіологічно активних речовин, а не просто гланди; safety data - дані 
щодо безпеки, а не дата безпечного використання. І класичний при-
клад, аngina – не «ангіна», а стенокардія. 

У медичних інструкціях до препаратів поширені абревіатури, напри-
клад: ALT (An alanine aminotransferase (ALT) test measures the level of ALT 
in your blood. ALT is an enzyme made by cells in your liver – тест на аланін-
амінотрансферазу) (АЛТ) вимірює рівень АЛТ в крові. ALT – фермент, ви-
роблений клітинами у печінці; ECG – електрокардіограма, HIV – 
Вірус іммунодефіци́та людини – ретровірус, що викликає п о в і л ь н о 
прогресуюче захворювання – ВІЛ інфекцію; NPI infection neglected parasitic 
infections – запущені паразитарні інфекції. Стосовно перекладу абревіатур 
перекладачеві бажано користуватися контекстом, або звернутися до схожо-
го документу, тобто знайти переклад не в словнику (він може бути відсутній), 
а звернутися до пошуку серед оригінальних текстів.

У інструкціях до медичних препаратів зустрічаються формули, на-
приклад: N-acetylcysteine – N-ацетилцистеїн, NACдеN – азот (https://
ru.wikipedia.org/wiki/Ацетилцистеин).

Ми визначили, що медичні терміни, утворені афіксальним спосо-
бом, включають до свого складу здебільшого префікси грецького та ла-
тинського походження. Префікси мають семантичне навантаження, тому 
частково визначають  зміст терміна. Наприклад: inflammation запалення, 
Hypersensitivity – гіперчутливість, Undesirableeffects – небажані наслідки, 
Preclinical safety data – Доклінічні дані щодо безпеки (перед клінічними ви-
пробуваннями), Overdose Передозування.

Суфікси -er, -or, -an,-ist, застосовуються для утворення іменників, що 
позначають фахівців, наприклад: chemist – хімік; pharmacist – фармацевт 
doctor, physician (Золотухін,Місник 2001: 213); Consult your doctor, pharmacist 
or nurse before beginning to take Paracetamol Level – проконсультуйтеся з 
лікарем, фармацевтом або медичною сестрою.

Суфікси -ing, -ment визначають процеси, наприклад: management –
організація, управління, treatment – лікування, poisoning – отруєння.

Суфікси -ion, -ance, -ence, -ship, -hood, -ure, -ness, -ity, -cy визначають 

СНІТОВСЬКА О.Й.   ВІДПОВІДНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (41) –  2018

146

здебільшого абстрактні поняття дії, стану, явища: infection – інфікування, 
starvation – голодування, failure – недостатність, Hypersensitivity 
– гіперчутливість, Pregnancy – вагітність; stuffiness of the nose – 
закладеність носа (http://omedicine.info/en/koldreks-khotrem.html).

Іменники в інструкціях медичних препаратів іноді змінюють форму од-
нини та множини під час перекладу. Це стосується, наприклад, назв за-
хворювань, що зустрічаються частіше у розділах застережень або небажа-
них ефектів під час застосування препарату Панадол (https://www.panadol.
co.uk/), наприклад: kidney (а не kidneуs) disease; при даному захворюванні 
у більшості пацієнтів уражається спочатку одна з нирок, тому вважається 
більш правильним вживати назву органу (парного) в однині – kidney disease 
(https://www.panadol.co.uk/.)

Неповна граматична асиміляція виражається, наприклад, у збереженні 
форми множини, прийнятої в мові, з якого даний іменник запозичений, 
наприклад: англійською в однині загальновідоме datum – data – дані – в 
множині, наприклад: safety data - дані щодо безпеки (https://www.medicines.
org.uk/emc/product/6512/smpc).

Двокомпонентні терміни – словосполучення часто представлені 
субстантивно-ад’єктивними, наприклад: breast milk – грудне молоко, 
lymphatic system – лімфатична система), skin rashes – шкірні подраз-
нення, подразнення шкіри (https://www.medicines.org.uk/emc/product/6512/
smpc; http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=14772).

Загально відомо, що медичні інструкції препаратів відрізняються 
однозначністю, точністю, в них не знаходяться фразеологізми, метафори 
(дуже рідко), кліше, канцелярізми, ідіоми, реалії. Так само не знайдені вони 
були у досліджених текстах інструкцій до медичного препарату Панадол.

Еквівалентність та адекватність відтворювалися (на матеріалі 
перекладу інструкції препарату Панадол) наступними засобами: 

Калькування, наприклад: headache including migraine – головний 
біль, включаючи мігрень; The speed of absorption of paracetamol may be 
increased by metoclopramideor domperidone – Швидкість всмоктуван-
ня    парацетамолу     може      збільшуватись    метоклопрамідом       та 
домперідоном. Зазначимо, що приблизно третя частина трансформацій під 
час перекладу інструкції до препарату Панадол припадає на калькування. 
Основною перевагою прийому калькування є стислість і простота одержу-
ваного еквівалента і його однозначна співвіднесеність з вихідним словом. 
Однією з основних вимог, що пред’являються сучасним термінологічним 
найменуванням, полягає в їх «міжнародній впізнаваності», забезпечуваною 
інтернаціональністю форми і змісту термінів. Саме калькування передбачає 
інтернаціональність змісту термінів при збереженні їх національної форми, 
що особливо значимо при перекладі медичної лексики.

Особливий інтерес викликає транслітерація під час перекладу влас-
них імен. Оскільки фонетичні і графічні системи мов значно відрізняються 
одна від одної, передача форми слова мови оригіналу мовою перекладу 
завжди дещо умовна і приблизна, наприклад Stevens-Johnson syndrome 
– синдром Стівенса-Джонсона, Glaxo Smith Kline – Глаксо Сміт Клайн 
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(https://www.medicines.org.uk/emc/product/6512/smpc; http://mozdocs.kiev.ua/
likiview.php?id=14772).

Під час перекладу топонімів, поштових адрес, використовується 
транскрибування, наприклад: адреса підприємства, що випускає Па-
надол, транслітерувалася українською мовою (з вилученням та додаван-
ням), а саме: Knockbrack, Dungarvan, CoWaterford, Ireland – Дангарван 
Лімітед, Ірландія (https://www.medicines.org.uk/emc/product/6512/smpc; 
http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=14772).

Описовий переклад використовується, коли термінологічна оди-
ниця не використовує україномовного еквіваленту, наприклад: What is 
Panadol?–Склад лікарського засобу: діюча речовина:1 таблетка містить 
500 мг парацетамолу; допоміжні речовини: крохмаль кукурудзяний, крох-
маль преже латинізований, повідон, калію сорбат, тальк, кислота сте-
аринова, гіпромелоза, гліцерил триацетат (https://www.medicines.org.uk/
emc/product/6512/smpc; http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=14772).

Вилучати можна лише ті елементи змісту, що певним чином дублю-
ються в оригіналі за нормами мови оригіналу, або передача яких мовою 
перекладу може порушити норми останньої. Наприклад: переклад речення 
Sodiummethyl-, sodiumethyl- andsodiumpropyl- parahydroxybenzoates 
(E219, E215, E217) may cause allergic reactions (possibly delayed) 
відсутній, вилучення; – ми вважаємо подібний переклад невдалим, як та-
кий, що вилучає необхідний елемент may cause allergic reactions (може 
спричинити алергічну реакцію).

Досліджено, що в інструкціях МОЗ України порівняно з англомовни-
ми інструкціями до медпрепаратів вилучалися слова, звороти, речення і 
також достатньо великі фрагменти тексту оригіналу, що несли змістовну 
інформацію.

Подібна тенденція спостерігається й під час додавання, зокрема 
вставки фрагментів, відсутніх в оригіналі, наприклад: Барбітурати зни-
жують жарознижувальний ефект парацетамолу. Антисудомні препара-
ти (включаючи фенітоїн, барбітурати, карбамазепін), які стимулюють 
активність мікросомальних ферментів печінки, можуть посилювати 
токсичний вплив парацетамолу на печінку внаслідок підвищення ступе-
ня перетворення препарату на гепатотоксичні метаболіти. При одно-
часному застосуванні парацетамолу з гепато токсичними засобами 
збільшується токсичний вплив препаратів на печінку. Одночасне засто-
сування високих доз парацетамолу з ізоніазидом підвищує ризик розвит-
ку гепато токсичного синдрому. Парацетамол знижує ефективність 
діуретинів (http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=14772). Даний приклад ви-
брано з розділу.Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші форми 
взаємодій Interaction with other medicinal products and other forms of 
interaction, і, вірогідно, призначений для фахівців.

Вилучення, на наш погляд, не завжди доцільні. Додавання відповідають 
законодавчим нормам стосовно медичних препаратів в Україні. Зауважимо, 
що більшість вилучень та додавань не пов’язані, на нашу думку, з роботою 
перекладача, а з вимогами законодавства чи замовника, наприклад, сайту 
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на правах реклами.
Конкретизація є досить поширеним способом перекладу слів з ши-

роким значенням, що часто вживаються в англійській мові.Цікавим є пере-
клад, коли одиниця вихідної мови висловлює родове поняття, а одиниця 
перекладацької мови – видове поняття, «від роду до виду», наприклад: 
human pregnancy лексична трансформація – конкретизація, де human – 
загальне поняття «людське», вагітність – конкретне.

Використовується генералізація, наприклад: 
Special warnings and precautions for use – Увага! (http://mediclab.

com.ua/index.php?newsid=132). Поєднуються також засоби вилучення 
та генералізація, наприклад: Patients should be advised not to take the 
paracetamol-containing products concurrently – Не приймати препарат 
з іншими засобами, що містять парацетамол. Антонімічний переклад, 
заміна позитивної форми в оригіналі на негативну форму в перекладі або, 
навпаки, негативної на стверджувальну супроводжується заміною лексичної 
одиниці мови оригіналу на одиницю мови перекладу з протилежним значен-
ням, наприклад: Children should not be given Panadol Advance 500 mg 
Tablets for more than 3 days without consulting a doctor–Максимальний 
термін застосування без рекомендації лікаря – 3дні (http://ua.gsk.com/; 
https://www.medicines.org.uk/emc/product/6512/smpc).

До синтаксичних можна віднести перетворення, що ведуть до зміни 
синтаксичних структур, наприклад: The anticoagulant effect of warfarin 
and other coumarins may been hanced by prolonged regular daily use 
of paracetamol with increased risk of bleeding; occasional doses have 
no significant effect – Антикоагуляторний ефект варфарину та інших 
кумаринів може бути посилений при одночасному довго тривалому регу-
лярному щоденному застосуванні парацетамолу, з підвищенням ризику 
кровотечі. Періодичний прийом не має значного ефекту; – одне речення 
розділене на два.

Під час перекладу змінювався прямий порядок слів, характерний для 
англійської мови, на відповідний порядок слів українською, наприклад: if the 
patient has risk factors – У пацієнтів з факторами ризику  –  граматичні 
трансформації  –  зміна порядку слів, перестановка.

В українській мові, у порівнянні з англійською, відсутня така граматична 
категорія як артикль. Досліджено вилучення артиклю під час перекладу 
тексту інструкції медичного препарату Панадол, наприклад: during the early 
months of pregnancy – у перші місяці вагітності – означеність передається 
обставиною у перші місяці 

Категорія пасивного стану властива дієслівним формам і англійській, 
й українській мовам, але між англійськими та українськими пасивними 
конструкціями є низка відмінностей (Корунець 2003: 464).

Англійське дієслово пасивного стану залежно від лексичних та син-
таксичних характеристик речення перекладається кількома способами, 
замінюючись на різні форми українського дієслова: пасивний стан, без-
особова форма на -но, -то, дієприкметник, активний стан, інфінітив. На-
приклад, пасивний зворот замінено наступним чином: If further doses are 
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needed – якщо більші дози потрібні – дієприкметником потрібні (https://
www.medicines.org.uk/emc/product/6512/smpc).

Пасивний інфінітив у складі модального дієслівного присудка звичайно 
перекладається українським інфінітивом,наприклад: Children should not 
be given Panadol Advance 500 mgTablets for more than 3 days without 
consulting a doctor – модальний зворот замінено зворотним дієсловом та 
інфінітивом не рекомендується вживати.

Англійський інфінітив у цих функціях, коли він не входить до скла-
ду інфінітивних зворотів, як правило, не викликає труднощів під час пере-
кладу. Його українськими відповідниками може бути зворотне дієслово, на-
приклад: If symptoms persist consult your doctor – проконсультуйтеся 
з лікарем  – інфінітив To eliminate symptoms of acute respiratory disease 
influenza, including – Короткотермінове усунення симптомів застудних 
захворювань та грипу, включаючи…замінено іменником усунення.

Англійський дієприкметник нечасто перекладається українським 
дієприкметником, наприклад: To eliminate symptoms of acute respiratory 
disease aninfluenza, including: headache; включаючи головнийбіль. 
Зустрічається графічне умовне зображення Panadol Baby&Infant Suspension 
графічне зображення прийменника і.

Висновки 
Проведене на матеріалі англомовної медичної термінології в перекла-

дах українською мовою інструкцій медичних препаратів, дослідження є ча-
стиною розробки проблеми адекватного перекладу лексики інструкцій ме-
дичних препаратів у галузі медицини та охорони здоров’я. Тексти інструкцій 
до вживання лікарських препаратів мають дві групи адресатів: фахівців 
(лікарі) та нефахівців (пацієнти, широкий загал).

На прикладі перекладу англомовної інструкції медичного препара-
ту Панадол виробництва Glaxo Smith Kline, сертифікованого в Україні, 
найбільшу частину перекладацьких трансформацій під час перекладу 
складає калькування, майже третю частину, додавання та опущення, пере-
становка слів (зміна порядку слів у реченні). На нашу думку, це свідчить 
про достатню кількість лексико-граматичних відповідників української мови; 
проте, в той же час, існує невідповідність структури англомовних текстів 
медичних препаратів структурі україномовних, затверджених МОЗ України.

Звертаємо увагу на соціальний фактор, тобто, відмінності в структурі, 
вилучення значних фрагментів, додавання спеціалізованих фрагментів 
залежить від законодавства країни, де медичні препарати виробляються 
або застосовуються. Інструкції МОЗ України мають уніфіцировану структу-
ру, несуть більш офіційний характер. Англомовні інструкції беруть до уваги 
людський фактор, тобто звертаються до споживача безпосередньо в тексті. 

Перспективи подальших розвідок. Варто зазначити, що дослідження 
особливостей перекладу медичної термінології дає можливість удоскона-
лити процес вивчення медичної термінології в цілому, зокрема під час на-
вчання англійської мови за фахом, медицини та фармацевтики за фахом, 
для укладання довідників та словників медичних препаратів, що загалом 
сприяє розвитку комунікації в медичній сфері та впровадженню здорово-
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го способу життя. Матеріали дослідження можуть бути використані пере-
кладачами, викладачами, лінгвістами, медиками, студентами мовних та 
медичних навчальних закладів, громадянами, що користуються медич-
ними препаратами. Видається доцільним друкувати для споживача або 
фахівця інструкцію до медичних препаратів, що поступають в фармацев-
тичну мережу в Україні, в особливих випадках двома мовами, українською 
та англійською, як мовою міжнародного спілкування, для найбільш повної 
інформації в разі необхідності.
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Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту GENIUS 
в англійській мові, а саме – розгляду номінативного поля цього концепту. В роботі 
проаналізовано дефініції лексичної одиниці genius в англомовних словниках; виокремлено 
понятійні концептуальні ознаки досліджуваного концепту в англійській мові. Згідно з дум-
кою представників семантико-когнітивного підходу, концепт є базовою одиницею мен-
тального коду людини, яка має внутрішню структуру, що складається із концептуаль-
них ознак; це є результат індивідуального та соціального пізнання світу. Концептуальні 
ознаки містять поняттєву інформацію про відповідний об’єкт чи феномен. Таким чином, 
представники даного підходу розглядають мову як один із найважливіших засобів пізнання 
та коцептуалізації світу. Вивчення концепту через мову є найбільш надійним способом 
лінгвістичного аналізу, що дозволяє визначити концептуальні ознаки та розробити струк-
туру концепту. Будь-який аналіз концепту розпочинається з виявлення мовних одиниць, 
які репрезентують відповідний концепт, інтерпретації їх словникових та мовленнєвих 
контекстів. Було проаналізовано етимологію лексичної одиниці genius та структуру її 
лексичного значення. Було виокремлено такі поняттєві ознаки досліджуваного концеп-
ту в англійській мові: intellectual power; creative power; uncommon, exceptional superiority; 
originality. Наступні лексичні одиниці входять до медіальної частини номінативного поля 
досліджуваного концепту: brainiac, Einstein, mastermind, brain, intellect, thinker, whiz, wiz, 
wizard, а також субконцепт PRODIGY. 

Ключові слова: номінативне поле, концепт, genius.

НОМИНАТИВНОЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТА GENIUS 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Строченко Л.В.
кандидат филологических наук, доцент,

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

Статья посвящена исследованию особенностей вербализации концепта GENIUS в 
английском языке, а именно – рассмотрению номинативного поля этого концепта. В 
работе проанализированы дефиниции лексической единицы genius в англоязычных сло-
варях; выделены понятийные концептуальные признаки исследуемого концепта в ан-
глийском языке. Согласно мнению представителей семантико-когнитивного подхода, 
концепт является базовой единицей ментального кода человека, который имеет вну-
треннюю структуру, состоящую из концептуальных признаков; это результат индиви-
дуального и социального познания мира. Концептуальные признаки содержат понятий-
ную информацию о соответствующем объекте или феномене. Таким образом, предста-
вители данного подхода рассматривают язык как один из важнейших средств познания 
и коцептуализации мира. Изучение концепта через язык является наиболее надежным 
способом лингвистического анализа, позволяющим определить концептуальные призна-
ки и разработать структуру концепта. Любой анализ концепта начинается с выявления 
языковых единиц, которые представляют соответствующий концепт, интерпретации 
их словарных и речевых контекстов. Была проанализирована этимология лексической 
единицы genius и структура её лексического значения. Были выделены такие поня-
тийные признаки исследуемого концепта в английском языке: intellectual power; creative 
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power; uncommon, exceptional superiority; originality. Следующие лексические единицы вхо-
дят в медиальную часть номинативного поля исследуемого концепта: brainiac, Einstein, 
mastermind, brain, intellect, thinker, whiz, wiz, wizard, а также субконцепт PRODIGY.

Ключевые слова: номинативное поле, концепт, genius.

NOMINATIVE FIELD OF THE CONCEPT GENIUS 
IN THE ENGLISH LANGUAGE

Strochenko L.
candidate of philological sciences, associate professor,

Odessa I.I. Mechnikov national university

The article is dedicated to the investigation of the peculiarities of verbalization of the concept 
GENIUS in the English language, namely, consideration of the nominative field of the given concept. 
The research analyzes definitions of the lexical unit “genius” in the English dictionaries; singles out 
notional conceptual features of the analyzed concept in the English language. According to the 
representatives of the semantic-cognitive approach, concept is a basic unit of human mental code, 
which has an internal structure consisting of conceptual features; it is the result of the individual 
and social learning of the world. Conceptual features contain comprehensive information about 
the corresponding object or phenomenon, as well as the interpretation of information of public 
consciousness and the treatment of the subject or phenomenon. Thus, the representatives of 
this trend treat language as one of the main tools of cognition and conceptualization of the world. 
The study of concept through the language is the most reliable way of linguistic analysis which 
allows to detect conceptual features and to work out the model of the concept. Any analysis of the 
concept starts by detecting language units that represent a given concept, the interpretation of 
their vocabulary and speech contexts. The etymology of the lexical unit “genius” has been studied 
as well as the structure of its semantic meaning. The following notional conceptual features of 
GENIUS in the English language have been singled out: intellectual power; creative power; 
uncommon, exceptional superiority; originality. The following lexical units represent the mesial 
part of the studied nominative field: brainiac, Einstein, mastermind, brain, intellect, thinker, whiz, 
wiz, wizard, as well as the subconcept PRODIGY.

Key words: nominative field, concept, genius.

Вступ
На сучасному етапі розвитку когнітивної семантики вчені виділяють 

декілька напрямків аналізу концептів у відповідності до методологічної 
орієнтації дослідників. Серед них, зокрема, лінгвокультурологічний підхід, 
когнітивно-поетичний напрям, когнітивно-дискурсивний напрям, семантико-
когнітивний підхід. Спільним для всіх напрямків є визнання концепту ба-
зовою одиницею свідомості, відмінності ж пов’язані, у першу чергу, з фо-
кусуванням на певному типові концептів, а також з різним трактуванням 
відношень між концептом як елементом етнокультурної картини світу та 
лексичним значенням (Шевченко 2006: 192-193).

У нашому дослідженні ми ґрунтуємось на теоретичному доробку 
семантико-когнітивного підходу до вивчення концептів, який досліджує 
співвідношення семантики мови з концептосферою народу, взаємодію 
семантичних процесів з когнітивними. Представники цього напряму в 
когнітивній лінгвістиці визначають концепт як приналежну свідомості люди-
ни глобальну одиницю розумової діяльності, квант структурованого знання, 
дослідити яку можливо шляхом вивчення її мовної репрезентації (Попова, 
Стернин 2007). 
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Отже, саме мова є одним із основних інструментів пізнання та 
концептуалізації навколишнього світу, оскільки аналіз мовних засобів 
дозволяє найбільш простим та ефективним способом виявити ознаки кон-
цепту та змоделювати його. Склад того чи іншого концепту виявляється че-
рез даний концепт, словникові тлумачення мовних одиниць, які репрезенту-
ють та мовленнєві контексти. 

Дослідники визначають номінативне поле концепту як сукупність мовних 
засобів, які об’єктивують (вербалізують, репрезентують) концепт в певний 
період розвитку суспільства (Попова, Стернин 2007: 47). Вчені стверджують, 
що номінативне поле концепту не є однорідним, а підрозділяється за ядерно-
периферійним принципом. Смислове наповнення ядра ототожнюється із 
семним набором базових слів-репрезентантів досліджуваного концепту 
(там саме).  

Аналізуючи різноманітні підходи до вивчення концептів, А.П. Мартинюк 
зазначає, зокрема, що дослідження вербалізованого концепту відбувається 
на основі ономасіологічного підходу, який передбачає визначення мов-
них засобів, що його об’єктивують, максимально повний опис семантики 
цих одиниць та моделювання змісту концепту як глобальної ментальної 
одиниці через її національну своєрідність. Основними доцільними мето-
дами вчена вважає компонентний аналіз, етимологічний аналіз, виявлен-
ня синонімічного ряду лексеми-репрезентанта концепту, а також вивчен-
ня способів концептуалізації як вторинного переосмислення, зокрема, в 
пареміях та афоризмах (Мартинюк 2009).

Мета даної розвідки полягає у виявленні номінативного поля англомов-
ного концепту GENIUS. Матеріалом дослідження слугували тлумачні слов-
ники англійської мови. У роботі використано такі методи дослідження як 
компонентний, дефініційний та етимологічний аналізи.

Результати та обговорення
У нашому дослідженні ми дотримуємось схеми, запропонова-                      

ної І.М. Колегаєвою, яка виокремлює наступні етапи конструювання 
номінативного поля будь-якого вербалізованого концепту: «1.Вилучення 
із репрезентативних лексикографічних джерел номінативних одиниць, що 
семантично споріднені із ключовою (зазвичай іменною) лексичною одини-
цею-назвою концепту. Під номінативними одиницями розуміємо семеми 
(разом із їхніми дефініціями), усталені і фразеологічні словосполучення і 
паремії. 2. Дефініційний аналіз номінативних одиниць із метою виокрем-
лення ключових сем, які в різних словниках можуть бути виражені кількома 
неідентичними дефініційними ознаками <…> 3. Аранжування ключових сем 
за їхнім смисловим потенціалом: ЩО називається, ЯК характеризується, 
ЯКІ трансформації відбуваються в межах досліджуваного поля. 4. Структу-
рування поля на ядро, медіальну зону і периферію. 5. Окремим етапом має 
бути етимологічні розвідки ядерних семем» (Колегаєва 2018).

Сучасні тлумачні словники англійської мови наводять дефініцію лексе-
ми genius, що містить чотири семеми. Розглянемо кожну із них. Перша се-
мема позначає генія-духа, який впливає на долю людини чи місцевості, тоб-
то оригінальне значення цієї лексичної одиниці в латинській мові зберіглося 
до наших днів.
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“1. Genius A good or evil spirit, or demon, supposed by the ancients to 
preside 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”.

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

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

Третя семема позначає вже саму надзвичайну здібність, власне 
геніальність. Знову ж таки виокремлюємо описові семи uncommon, superior, 
distinguished, які підкреслюють новизну відкриття чи винаходу. 

 “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”.

Четверта семема позначає природну схильність людини до певного 
виду занять – inclination, disposition, яка притаманна кожній людині та є 
індивідуальною рисою – peculiar to each man.

 “4. Genius The peculiar structure of mind with which each individual is 
endowed 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”.

Виходячи з цього, ядро концептуального поля GENIUS в англійській 
мові представлене лексемою-номінантом GENIUS. Ядерну зону поділяємо 
на два сегменти, а саме – GENIUS / ГЕНІЙ та GENIUS / ГЕНІАЛЬНІСТЬ. 
Перший сегмент представлений семемою, що позначає людину, наділену 
надзвичайними творчими чи розумовими здібностями. Другий сегмент 
представлений семемою, яка позначає феномен надзвичайного інтелекту 
чи творчих здібностей, який спрямований на створення чогось нового. Таким 
чином, за результатами компонентного аналізу, проведеного на матеріалі 
словникових тлумачень ключової номінації genius, ядро досліджуваного 
номінативного поля концепту GENIUS представлено такими концептуаль-
ними ознаками: інтелект (вербалізується такими лексичними одиницями: 
intellectual faculties, intellectual power, intelligent, mental, vigor of mind); творчі 
здібності (вербалізується такими лексичними одиницями: creative power, 
talent, creativity); видатний / найвищий / надзвичайний (вербалізується та-
кими лексичними одиницями: uncommon, superior, distinguished, highly, 
exceptional, extraordinary, marked superiority); новизна / оригінальність ви-
находу / роботи тощо (вербалізується такими лексичними одиницями: 
power of invention or origination of any kind, or of forming new combinations; 
original work).

Згідно із запропонованою схемою, виокремлюємо номінативні одиниці, 
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які є семантично спорідненими із ключовою одиницею genius, а саме: 
brainiac, Einstein, mastermind, brain, intellect, thinker, whiz, wiz, wizard. Саме 
вони складають медіальну зону досліджуваного номінативного поля. 

Слід зазначити, що вказані синонімічні номінативні одиниці мають одну 
спільну ознаку – високий рівень інтелекту та, як правило, входять до роз-
мовного прошарку англійської мови:

Brainiac Slang A person who is highly intelligent;
Einstein – someone who has exceptional intellectual ability and originality;
Mastermind – a highly intelligent person, especially  one who plans and 
directs a complex or difficult project:
Brain Informal A highly intelligent person.
Виключення складає лише номінативна одиниця prodigy, яка у своєму 

лексичному значенні має ще один відмінний компонент – зазначення мо-
лодого віку людини із надзвичайними інтелектуальними та творчими 
здібностями: prodigy – an unusually gifted or intelligent young person; some-
one whose talents excite wonder and admiration; “she is a chess prodigy”.

У нашому дослідженні ми розглядаємо PRODIGY як субконцепт, який 
входить до медіальної частини аналізованого номінативного поля концепту 
GENIUS, який у свою чергу представлений такими лексичними одиницями: 
wunderkind, child prodigy, infant prodigy, whiz kid. 

Останнім етапом конструювання номінативного поля концепту є 
аналіз етимології ключових лексем. Насамперед, звернімося 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”.

Латинське genius було маловживаним словом і довго зберігало зв’язки 
з дієсловами  genere, gignere (народжувати). «Геній сприймався як дещо 
вроджене, притаманне людині, сім’ї та навіть місцевості». Таким чи-
ном, внутрішня форма цієї номінації актуалізує ірраціональну складову 
відповідного концепту. У другій половині XVIII століття відбувається пере-
лом в семантиці цієї лексичної одиниці. З того часу genius позначає не 
тільки особливу здібність, але й саму людину, яка має цю якість. 

Що ж стосується етимології лексичної одиниці prodigy, то вона вказує на 
надзвичайність відповідного феномену:

“prodigy – late 15c., “sign, portent, something extraordinary from which 
omens are drawn,” from Latin prodigium “prophetic sign, omen, portent, prodigy,” 
from pro “forth, before” + -igium, a suffix or word of unknown origin, perhaps from 
the same source as aio “I say”. Meaning “child with exceptional abilities” first 
recorded 1650s”.

Як бачимо, внутрішня форма цієї номінації (пророцький знак, знамення) 
також актуалізує ірраціональну складову відповідного субконцепту.

Висновки
Вивчення концепту через мову є найбільш надійним способом 

лінгвістичного аналізу, що дозволяє визначити концептуальні ознаки та 
розробити структуру концепту. Будь-який аналіз концепту розпочинається 
з виявлення мовних одиниць, які репрезентують відповідний кон-
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цепт, інтерпретації їх словникових та мовленнєвих контекстів. Було 
проаналізовано етимологію лексичної одиниці genius та структуру її лексич-
ного значення. Ядро концептуального поля GENIUS в англійській мові пред-
ставлене лексемою-номінантом GENIUS. Ядерну зону поділяємо на два 
сегменти, а саме – GENIUS / ГЕНІЙ та GENIUS / ГЕНІАЛЬНІСТЬ. Перший 
сегмент представлений семемою, що позначає людину, наділену надзви-
чайними творчими чи розумовими здібностями. Другий сегмент представ-
лений семемою, яка позначає феномен надзвичайного інтелекту чи твор-
чих здібностей, який спрямований на створення чогось нового. Було вио-
кремлено такі поняттєві ознаки досліджуваного концепту в англійській мові: 
intellectual power; creative power; uncommon, exceptional superiority; originality. 
Наступні лексичні одиниці входять до медіальної частини номінативного 
поля досліджуваного концепту: brainiac, Einstein, mastermind, brain, intellect, 
thinker, whiz, wiz, wizard, а також субконцепт PRODIGY, представлений таки-
ми лексичними одиницями: wunderkind, child prodigy, infant prodigy, whiz kid.

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у розглядові периферії 
номінативного поля концепту GENIUS в англійській мові.
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В данном исследовании предметом рассмотрения являются прагматические осо-
бенности репрезентации субъекта в газетном макротексте, описывающем кризисную 
ситуацию. Целостность смыслового пространства газетного макротекста обеспечи-
вается единством освещаемой темы: “Кризисная ситуация”. В исследуемом макротек-
сте “Наводнение в Великобритании” общность темы прослеживается как по горизон-
тали макротекста (между различными публикациями одного газетного номера),  так 
и по его вертикали (между публикациями ряда последовательных номеров британской 
еженедельной газеты “Sunday Telegraph”). Газетный макротекст рассматривается как 
система, в центре которой находится человек. Люди, изображенные в текстах о кри-
зисных ситуациях выступают как субъекты действия (деятели) и занимают различные 
прагматические позиции. При этом, субъектные позиции деятелей глобально могут 
быть разделены на две противоположности:  “свой” / “чужой”. К категории “свои” отно-
сятся пострадавшие в кризисной ситуации и те, кто их поддерживает, им сочувствует. 
“Чужие”  – деятели, чьи действия несут вред тем, кто определяется как “свои”. В част-
ности, оказывается, что роль “своих” и “чужих” играют те, кто изначально не являют-
ся антагонистами, речь идет о т. н. прагматической антонимии. Так, в макротексте 
“Наводнение в Великобритании” прагматическая антонимия представлена следующей 
оппозицией: пострадавшие и им сочувствующие / представители власти. Определение 
объекта как “своего” или “чужого” с точки зрения субъективных представлений зависит 
от того отношения, которое у субъекта оценки в каждой конкретной ситуации форми-
руется индивидуальными и общественными ценностями. Структура оппозиции “свой” 
/ “чужой” в газетном макротексте, описывающем кризисные ситуации, которые были 
вызваны стихийными бедствиями, является подвижной и допускает возможность фор-
мализации позиции субъекта в соответствии с меняющейся ситуацией. В связи с этим, 
распределение ролей субъектов действия внутри газетного макротекста может ме-
няться от статьи к статье.

Ключевые слова:  макротекст, кризисная ситуация, деятель, прагматическая ан-
тонимия, оппозиция “свой” / “чужой”.

ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОППОЗИЦІЇ
“СВІЙ” / “ЧУЖИЙ” У ГАЗЕТНОМУ МАКРОТЕКСТІ

Терехова Л.В.
кандидат філологічних наук, доцент,

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Предметом розгляду в цій статті є прагматичні особливості репрезентації суб’єктів, 
зображених у газетному макротексті, що описує кризову ситуацію. Цілісність смислово-
го простіру газетного макротексту забезпечується єдністю теми, що висвітлюється: 
“Кризова ситуація”. У досліджуваному макротексті “Повінь у Великобританії” спільність 
теми простежується як за горизонталлю макротексту (окремими публікаціями в ме-
жах одного газетного номера), так і за вертикаллю (окремими публікаціями низки 
послідовних номерів британської щоденної газети “Sunday Telegraph”). Газетний макро-
текст розглядається як система, в центрі якої знаходиться людина. Люди, що зображені 
в текстах про кризові ситуації проявляються як суб’єкти дії (діячі) та займають різні 

ТЕРЕХОВА Л.В.  ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (41) –  2018

160

прагматичні позиції. Зокрема, позиції діячів можуть бути глобально розділені на дві 
протилежні позиції: “свій” / “чужий”. До категорії “свій” належать особи постраждалі у 
кризовій ситуації та ті, хто їх підтримує, їм співчуває. У свою чергу, “чужі” - особи, чиї вчин-
ки шкодять тим, хто визначений як “свій”. Зокрема, виявляється, що роль “своїх” та “чу-
жих” грають ті, хто не є природніми антагоністами, йдеться про так звану прагматичну 
антонімію. Таким чином, у макротексті “Повінь у Великобританії” прагматична антонімія 
представлена наступною опозицією: постраждалі та ті, хто їм співчуває / представники 
влади. Ідентифікація об’єкту як “свого” або “чужого” на рівні суб’єктивних уявлень зале-
жить від ставлення особи, яке формується індивідуальними та суспільними цінностями. 
Структура опозиції  “свій” / “чужий” у газетному макротексті, що описує кризові ситуації, 
спричинені стихійним лихом, є рухливою та передбачає можливість формалізації позиції 
суб’єкта різними засобами залежно від ситуації, що змінюється. Таким чином, розподіл 
ролей суб’єктів дії  може змінюватися в різних текстах, які складають макротекст. 

Ключові слова:  макротекст, кризова ситуація, діяч, прагматична антонімія, 
опозиція “свій” / “чужий”.

PRAGMATIC OPPOSITION “SELF” / “ALIEN” IN NEWSPAPER 
MACROTEXT: PECULIARITIES OF FUNCTIONING

Terekhova L.
PhD, assistant professor,

Odessa I.I. Mechnikov national university

The research deals with the pragmatic peculiarities of subject manifestation in a newspaper 
macrotext about a crisis situation. The integrity of semantic structure of a newspaper macrotext is 
determined by the cohesion of the covered theme – “Crisis Situation”. In the researched macrotext 
“Flooding in Great Britain” the unity of the theme is recognized both on the vertical of macrotext  
(among different articles of the same newspaper issue) and its horizontal (among the articles of a 
number of consecutive newspaper issues of the British weekly newspaper “Sunday Telegraph”). 
The newspaper macrotext is considered as a system in the center of which there is a person. 
The people depicted in the articles about crisis situations are subjects who assume different 
pragmatic positions. The subjects belong to either of the oppositions “self” / “alien”. The victims of 
the crisis situation, the people who support them and sympathize with them belong to “self”. The 
subjects who do harm to the people identified as “self” are considered as “alien”. It turns out that 
the roles of “self” and “alien” belong to the people who are not initial antagonists, here we deal 
with the so-called pragmatic antonymy. So, in the macrotext “Flooding in Great Britain” pragmatic 
antonymy is represented by the following opposition: victims and those who sympathize with them 
/ representatives of the authorities. The subjects’ identification as “self” or “alien” depends on 
others’ personal attitude formed under the influence of individual and social values. The structure 
of opposition “self” / “alien” in a newspaper macrotext depicting crisis situations caused by natural 
hazards is flexible. The subject position can change in accordance with the changes in the situation.  
As a result, the division of subjects’ roles can vary among articles in a newspaper macrotext.

Key words: macrotext, crisis situation, subject, pragmatic antonymy, opposition “self” / 
“alien”.

Введение
В данном исследовании предметом рассмотрения являются прагма-

тические особенности репрезентации субъекта в газетном макротексте, 
описывающем кризисную ситуацию. Кризисная ситуация – это ситуация, 
которая несет в себе скрытые или явные угрозы для жизни и благополучия 
значительной части социума.

Отличительной особенностью ситуации кризиса является то, что про-
исходит поляризация “массовых настроений” (Почепцов 2001б: 107). Это 
связано с тем, что жизненные приоритеты читателя, представляющие в 
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обычных условиях целый веер возможностей,  в ситуации больших кризис-
ных явлений – таких как наводнение, землетрясение, цунами, террористи-
ческий акт, эпидемия – сводятся к одной оси ценностей: жизнь / смерть. С 
этой дихотомией соотносима другая пара противоположностей: “свой” / “чу-
жой”. Наиболее очевидно она проявляется в кризисных ситуациях, когда, 
как замечает Г. Г. Почепцов, “биологические параметры человека начинают 
играть более важную роль, чем параметры социального порядка, получен-
ные в результате научения” (Почепцов 2001а: 11).  Е. В. Харченко и Л. А. 
Шкатова отмечают, что “человек в сложной структуре социальных отноше-
ний убежден в “себеподобности” тех, кого он объединяет понятием “мы” 
и, как правило, не испытывает затруднения в определении мира “чужих” 
(Харченко, Шкатова 2003: 7). В отношении концепта “свой” А. П. Садохин 
пишет: “свой” подразумевает тот круг явлений окружающего мира, который 
воспринимается как знакомый, привычный, само собой разумеющийся” 
(Садохин 2005: 69). В него входят люди, чье поведение соответствует со-
циокультурным нормам общества.

Н. Д. Арутюнова считает, что существование образа “чужих” в коллек-
тивной и индивидуальной картине мира является необходимым услови-
ем для семиотизации личности и инструментом, регулирующим ее опыт и 
поведение (Арутюнова 1999: 647). Т. В. Кузнецова так определяет содер-
жание концепта “чужие”: это те, кто представляет угрозу жизни и благопо-
лучию общества (“своих”), отклоняясь от общепринятых норм поведения 
(Кузнєцова 2007: 37). Вслед за Т. Г. Грушевицкой заметим, что степень от-
чуждения (“чужести”) объекта может быть разной, выстраиваясь в града-
цию: сомнительный, не заслуживающий доверия – потенциально опасный 
– враждебный – несущий угрозу жизни (Грушевицкая 2002: 47).

Для определения лексического наполнения оппозиции “свой” / “чу-
жой” в ориентационном пространстве дискурса был предложен термин 
“прагматическая антонимия” (Шейгал 1999: 157). Е. И. Шейгал считает, что 
сущность прагматической антонимии состоит в нарушении законов “нор-
мальной” языковой логики, по которой, к примеру, президент – парламент 
– правительство – народ никак не могут считаться антонимами, так как в их 
семантике нет противоположных или противопоставленных денотативных 
компонентов. “Их оппозиция диктуется экстралингвистической ситуацией, 
в которой обозначенные референты оказываются по разные стороны по-
литической баррикады” (там же).

Р. Норлунд описал традиционную модель освещения кризисных ситу-
аций средствами массовой информации, в первую очередь – местными 
СМИ. Согласно его наблюдениям, в кризисной ситуации масс-медиа “пы-
таются сконцентрироваться не на решении проблемы, а на критике власти” 
(Norlund 1994: 38). Полагаем, речь идет о критике власти в тех случаях, 
когда ее представители прямо или косвенно причастны к возникновению и 
развитию кризисной ситуации. 

Целью данного исследования является изучение распределения роле-
вых позиций деятелей в газетном макротексте, описывающем кризисную 
ситуацию (КС). Под макротекстом мы понимаем совокупность газетных пу-
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бликаций, освещающих одну тему (в нашем случае кризисную ситуацию), 
опубликованных в ряде последовательных номеров одного газетного изда-
ния, характеризующихся согласованностью авторских позиций и образую-
щих единое коммуникативное целое (Терехова 2015: 138). Макротекст, по 
словам И. М. Колегаевой, – это результат сложения некоторого множества 
текстов, смысл каждого из которых является важным элементом для обра-
зования макротекстового смысла (Колегаева 2002: 119). В отношении смыс-
ловой связности текстов в пределах макротекста можно утверждать, что 
мотивом организации содержания газетных публикаций и способом объ-
единения его частей (статей) в одно целое является их внутренняя форма 
или тематическая структура (Іванов 2000: 29). Поскольку кризис – явление 
масштабное, в рамки одной газетной публикации он не вписывается. Это 
предполагает, что освещенная в первых публикациях экстралингвистиче-
ская (референтная) ситуация представлена частично, часть ее остается 
неизвестной. Экстралингвистическая ситуация проясняется с течением 
времени. По мере того, как становятся известны новые факты, пишутся 
другие тексты. Таким образом, большая референтная ситуация моделиру-
ется в денотативных пространствах различных газетных публикаций, по-
священных одной теме.

 Материалом исследования является тематическое образование из 
43 газетных статей, опубликованных в 11 последовательных номерах еже-
недельной газеты “Sunday Telegraph” (ST) в конце 2013 – начале 2014 года. 
Речь идет о сильном наводнении, вызванном затяжными штормами и про-
ливными дождями, шедшими с ноября 2013 года и продолжавшимися до 
февраля 2014 года. Были затоплены свыше 8 тыс. домов, эвакуированы 
более тысячи человек, были и погибшие.

Результаты и обсуждение
В исследуемом макротексте общность темы “Кризисная ситуация” про-

слеживается как между различными публикациями одного номера (мы на-
зываем это горизонталью макротекста), так и между публикациями ряда 
последовательных номеров (вертикаль макротекста). Насыщенность гори-
зонтали статьями зависит, в частности, от степени актуальности кризисных 
событий в момент выхода номера из печати.

В данном исследовании газетный макротекст рассматривается как си-
стема, в центре которой находится человек. Люди, изображенные в текстах 
о кризисных ситуациях занимают различные прагматические позиции. При 
этом, субъекты действия глобально могут занимать две противоположные 
позиции:  “свой” / “чужой”. В частности, оказывается, что роль “своих” и “чу-
жих” играют те, кто изначально не являются антагонистами, речь идет о т.н. 
прагматической антонимии. В макротексте “Наводнение в Великобритании” 
прагматическая антонимия представлена следующей оппозицией: постра-
давшие и им сочувствующие / представители власти. 

Идентификация объекта как “своего” или “чужого” на уровне субъектив-
ных представлений зависит от отношения к нему субъекта речи, формиру-
емого индивидуальными и общественными ценностями. В связи с этим, в 
газетном макротексте, описывающем КС, которая была вызвана стихийны-



163

ми бедствиями, распределение ролей субъектов действия может менять-
ся от статьи к статье. Так, в одной из статей макротекста “Наводнение в 
Великобритании”, освещающей начало КС, говорится о том, что Агентство 
по охране окружающей среды (EA) предпринимает ряд мер, чтобы предот-
вратить наводнение, что дает нам возможность рассматривать представи-
телей данной организации как “своих”: 

Environment Agency has used a range of temporary flood barriers to 
provide additional protection to flood-prone areas. (ST, 2742).

Как известно, события порождаются определёнными причинами, и во 
временном плане причина всегда предшествует следствию (событию). За-
дачей журналиста становится выявление и освещение причинно-следствен-
ной взаимосвязи данного обсуждаемого события с другим событием, про-
изошедшим ранее. Чтобы установить причинно-следственную связь между 
двумя событиями, отмечает А. А. Тертычный, журналисту “необходимо, 
прежде всего, выделить интересующую его совокупность явлений из обще-
го ряда других явлений, обратить внимание на те обстоятельства, которые 
предшествовали возникновению связей, затем из этих обстоятельств выде-
лить определяющие, способные быть причиной данного явления” (Тертыч-
ный 2000: 28). С течением времени, по мере того, как кризисная ситуация 
выходит из-под контроля, в газете “Sunday Telegraph” появляются статьи, в 
которых журналисты сообщают о возможных причинах подтопления значи-
тельной территории Великобритании. Оказывается, британское Агентство 
по охране окружающей среды руководствуется законами и правилами Ев-
ропейского Союза, “погрязшего в бюрократических проволочках”. Так, со-
гласно правилам ЕС (EU)  об утилизации отходов, практически невозможно 
разумно избавиться от илистых наносов, извлечённых дренажными систе-
мами из каналов, предназначенных для осушения тысячи миль равнин:

The EA’s strategy has been driven at every point by its wish to conform with  
the  laws and ideology of the EU – right down to the thickets of bureaucracy 
that make it virtually impossible, under EU waste rules, to dispose sensibly of 
the silt dug by locally managed drainage boards from the 1,000 miles of ditches 
designed to keep the Levels dry (ST, 2748).

Действия Агентства по охране окружающей среды и его главы – лорда 
Смита во время КС подвергаются неоднократным обвинениям, что отме-
чается как по горизонтали макротекста, так и по вертикали. Британцы, по-
страдавшие от наводнения в начале 2014 года, считают виновником своих 
бед власть и ее представителей:

(1) We have been let down by London (ST, 2748).
(2) We thought the authorities would be there to help, but they didn’t turn  

up … We feel that they have lost control and nobody really knows what they 
are doing (ST, 2749).

В данных случаях наблюдаем оппозицию местоимений “мы” / “они”. Для 
характеристики действий тех, кто обозначен как “они”, используется ряд не-
гативно оценочных суждений: have let down (подвели), didn’t turn up (не по-
явились), have lost control (потеряли контроль). В первом примере исполь-
зуется метонимия: правительство ассоциируется с его местонахождением. 
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При этом, группа людей, обозначенная “мы” (we) дистанцируется от группы 
людей, обозначенной как “Лондон” (London). Во втором случае показана 
субъективная эмоциональная оценка происходящего: фермер считает, что 
никто из “них” (they), т.е. представителей власти, не понимает, что делает. 

В той же публикации № 2749 сообщается о том, что лорд Смит пред-
лагает британцам “определиться” и защищать от наводнения либо город, 
либо сельскую местность:

Britain must decide whether to protect “town or country” from flooding 
because it can’t afford to protect both, the chairman of the Environment 
Agency says. … Lord Smith of Finsbury says the country must make “difficult 
choices” about which areas it wants to defend because “there is no bottomless 
purse” (ST, 2749).

Журналист группирует и заключает в кавычки ряд важных цитируемых 
моментов, звучавших в речи политика: “город или сельскую местность”, 
“сложный выбор”, “нет бездонного кошелька”. Высказывание лорда Сми-
та по поводу “сложности выбора”, связанного с отсутствием “бездонного 
кошелька” кажется ироничным в рамках одной газетной статьи. Однако, в 
пределах горизонтали макротекста его интерпретация меняется: данное 
высказывание воспринимается как циничное на фоне другой публикации 
№ 2749, в которой читателям сообщают о смерти беременной женщины на 
злополучных равнинах в Южном Уэльсе (в сельской местности), и вкратце 
напоминают о другой женщине, ставшей жертвой непогоды в Центральной 
части Лондона (в городе) за неделю до описываемых событий:

Sophie Williams, 20, who was due to give birth in a fortnight, was killed 
along with her unborn baby girl as she and her fiancé, Ben Morgan, 28, drove 
home along the notorious Heads of the Valleys Road in South Wales after a 
romantic Valentine’s night meal. … Julie Sillitoe, 49, a minicab driver, died 
when her car was hit by falling masonry in Holborn, central London (ST, 2749).

Выводы
Подводя итоги, согласимся с Н. И. Клушиной, что шкала ценностей под-

вижна, и “не является чем-то незыблемым и неизменным, устоявшимся раз 
и навсегда” (Клушина 2008: 47). Причина в том, что под действием экс-
тралингвистических факторов (общесоциальных, классовых, групповых, 
индивидуальных) в определенные моменты развития общества “происхо-
дит “перезагрузка” семантических областей “свое” / “чужое” (там же). В ре-
зультате, оказывается, что структура оппозиции “свой” / “чужой” в газетном 
макротексте, описывающем кризисную ситуацию, которая была вызвана 
стихийными бедствиями, является подвижной и допускает возможность 
формализации позиции субъекта в соответствии с меняющейся ситуацией. 
В связи с этим, распределение ролей субъектов действия внутри газетного 
макротекста может меняться от статьи к статье.

Список литературы
Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, 1999. 896 с.
Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации /Т. Г. Грушевицкая, Попков 

В.Д., Садохин А.П. М.: Юнити-Дана. 2002. 352 с.
Іванов В. Ф. Техніка оформлення газети: курс лекцій. К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. 223 с.



165

Клушина Н. И. Интенциональные категории публицистического текста (на материале 
периодических изданий 2000 – 2008 гг.): автореф. дисс. на соискание уч. степени доктора 
филол. наук : спец. 10.01.10 „Журналистика”. Москва, 2008. 57 с.

Колегаева И. М. Газетный текст как коммуникативное явление // Записки з романо-
германської філології. Одеса, 2002. Вип.11. С.116-126.

Кузнєцова Т. В. Концепт «свій – чужий» у лінгвокультурологічних дефініціях // Вісник 
Сумського державного університету. Серія Філологія. №2. Суми, 2007. С. 37-40.

Почепцов Г. Г. Информация&дезинформация. К.: Ника-Центр, Эльга, 2001a. 256 с.
Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. М.: Рефл-бук. К.: Ваклер. 2001б. 656 с.
Садохин А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации. М.: Высшая школа, 

2005. 310 с.
Терехова Л. В. Газетный макротекст: единство категорий ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО, 

ЧЕЛОВЕК в публикациях о крзисной ситуации (на материале англоязычной периодики): 
дисс. … канд. филол. наук: 10.02.04. Одесса, 2015. 238 с.

Тертычный А. А. Жанры периодической печати: учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 
2000. 312 с.

Харченко Е. В. Конфликт «свое – чужое» в условиях глобализации / Е. В. Харченко, Л. 
А. Шкатова // Свое и чужое: Межкультурные коммуникации в полипарадигмальном аспекте. 
Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2003. С. 6-20.

Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса: автореф. дисс. ... доктора филол. 
наук : 10.02.01. Волгоград, 2000. 31 с.

Nordlund R. A triangle drama. Authorities, citizens and media in crisis. Stockholm, 1994. 
Sunday Telegraph (ST) 2013-2014 №№ 2742 - 2752 

References
Arutyunova, N. D. (1999) Yazyk i mir cheloveka. M., 896. 
Grushevickaya, T.G. (2002) Osnovy mezhkulturnoj kommunikacii. M., 352.
Ivanov, V. F. (2000) Tekhnika oformlennia hazety: kurs lektsii. K., 223. 
Klushina, N. I. Intencional’nye kategorii publicisticheskogo teksta (na materiale periodicheskih 

izdanij 2000 – 2008 gg.): avtoref. diss. na soiskanie uch. stepeni doktora filol. nauk : spec. 10.01.10 
„ZHurnalistika”. Moskva, 2008.

Kolegaeva, I. M. (2002). Gazetnyj tekst kak kommunikativnoe javlenie. In Zapysky z romano-
hermans”koyi filolohiyi. Odesa, 2002. 11, 116-126.

Kuznyecova, T. V. (2007). Koncept “svij – chuzhyj” u linhvokul”turolohichnyx definiciyax. In  
Visnyk Sums”koho derzhavnoho universytetu. Seriya Filolohiya.  №2. Sumy, 37-40.

Pochepcov, G. G. (2001a) Informaciya&dezinformaciya. K., 256.
Pochepcov, G. G. (2001b) Teoriya kommunikacii. M., K., 656. 
Sadohin, A. P. (2005) Vvedenie v teoriyu mezhkulturnoj kommunikacii. M., 310.
Terekhova, L. V. Gazetnyj makrotekst: edinstvo kategorij VREMYA, PROSTRANSTVO, 

CHELOVEK v publikaciyah o krzisnoj situacii (na materiale angloyazychnoj periodiki): diss. … 
kand. filol. nauk: 10.02.04. Odessa, 238. 

Tertychnyj, A. A. (2000) Zhanry periodicheskoj pechati: uchebnoe posobie. M., 312. 
Harchenko, E. V. (2003). Konflikt «svoe – chuzhoe» v usloviyah globalizacii. In Svoe i chuzhoe: 

Mezhkulturnye kommunikacii v poliparadigmalnom aspekte. Chelyabinsk: Izd-vo Chelyab. gos. 
un-ta, 6-20.

Shejgal, E. I. (2000) Semiotika politicheskogo diskursa: avtoref. diss. ... doktora filol.
nauk: 10.02.01. Volgograd.
Nordlund, R. (1994) A triangle drama. Authorities, citizens and media in crisis. Stockholm.
Sunday Telegraph (ST) 2013-2014 №№ 2742 - 2752 

Стаття надійшла до редакції 12.10.2018 р.

ТЕРЕХОВА Л.В.  ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (41) –  2018

166

УДК 811.111’374
DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.2(41).151365

КОНЦЕПТ CHARM В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ УЧЕБНЫХ СЛОВАРЯХ
Томчаковская Ю.О.

кандидат филологических наук, доцент,
Национальный университет «Одесская юридическая академия»

ORCID 0000-0003-0117-2704
Томчаковский А.Г.

кандидат филологических наук, доцент,
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

ORCID 0000-0001-6586-8095

Статья посвящена исследованию особенностей вербализации концепта CHARM 
в англоязычных учебных словарях. Материалом исследования послужили Cambridge 
Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus и Collins Cobuild Advanced Learner’s English 
Dictionary. Коммуникативная специфика учебных словарей состоит в их адресованно-
сти четкому сегменту читательской аудитории. Это не-носители английского языка,        
изучающие его как иностранный язык и живущие вне ареала его распространения, а, сле-
довательно, вне ситуативного контекста. Особенности пользователей, которым адре-
сованы учебные словари, определяют содержание и форму подачи лексикографического 
материала, который нацелен, в первую очередь, на расширение словарного запаса чита-
теля и, кроме того, преследует цель ближе познакомить его с культурой англоязычного 
социума. Проведенный анализ вербализации концепта CHARM в англоязычных учебных 
словарях показал, что определяющими когнитивными признаками концепта CHARM в 
английском языке являются MAGICNESS «магичность, колдовство» (признак необъяс-
ним, сродни волшебству) и ATTRACTIVENESS «привлекательность» (признак связан с 
психологической способностью человека привлекать к себе других людей). Семема charm 
= the power or quality образует широкий ряд производных лексических единиц – монолексем 
и словосочетаний с компонентом charm. Синонимичный ряд лексемы charmer образуют 
существительные allurer, enticer, inveigler, smoothie, sweet talker, heart-throb, lady-killer, ко-
торые относятся к характеристикам лиц только мужского пола. В свою очередь, оба-
ятельные лица женского пола обозначаются как a sweetie, a sweet girl, pippin, sweetpie, 
sweetie pie, lovey, honey, dearie. Гендерно нейтральным является вариант cutie. Для обо-
значения обаятельных детей используются варианты a little charmer, little kiddie charmers, 
little angel.

Ключевые слова: концепт, учебный словарь, когнитивный признак.
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Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту CHARM в ан-
гломовних навчальних словниках. Матеріалом дослідження слугували Cambridge Advanced 
Learner’s Dictionary & Thesaurus і Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary. 
Комунікативна специфіка навчальних словників складається в їх адресованості чіткому 
сегменту читацької аудиторії. Це не-носії англійської мови, які вивчають її як іноземну 
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мову і живуть поза ареалом її поширення, а, отже, поза ситуативним контекстом. 
Особливості користувачів, яким адресовано навчальні словники, визначають зміст і фор-
му подачі лексикографічного матеріалу, який націлений, в першу чергу, на розширення 
словникового запасу читача і, крім того, має на меті ближче познайомити його з культу-
рою англомовного соціуму. Проведений аналіз вербалізації концепту CHARM в англомов-
них навчальних словниках показав, що визначальними когнітивними ознаками концепту 
CHARM в англійській мові є MAGICNESS «магічність, чаклунство» (ознака не підлягаю 
поясненню, схоже на чаклунство) і ATTRACTIVENESS «привабливість» (ознака пов’язана 
із психологічної здатністю людини привертати до себе інших людей). Семема charm = the 
power or quality утворює широкий ряд похідних лексичних одиниць – монолексем і слово-
сполучень із компонентом charm. Синонімічний ряд лексеми charmer утворюють іменники 
allurer, enticer, inveigler, smoothie, sweet talker, heart-throb, lady-killer, які відносяться до ха-
рактеристик осіб тільки чоловічої статі. У свою чергу, чарівні особи жіночої статі позна-
чаються як a sweetie, a sweet girl, pippin, sweetpie, sweetie pie, lovey, honey, dearie. Гендерно 
нейтральним є варіант cutie. Для позначення чарівних дітей використовуються варіанти 
a little charmer, little kiddie charmers, little angel.

Ключові слова: концепт, навчальний словник, когнітивна ознака.
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The article is devoted to the study of the peculiarities of the concept CHARM verbalization in 
English-language learner’s dictionaries. The research has been done on the material of  Cambridge 
Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus and Collins Cobuild Advanced Learner’s English 
Dictionary. The communicative specificity of learner’s dictionaries consists in their targeting to a 
clear segment of the readership. These are non-native speakers of English, studying it as a foreign 
language and living outside the area of   its functioning, and, therefore, outside the situational 
context. The features of users to whom learner’s dictionaries are addressed determine the content 
and presentation of lexicographic material, which is aimed primarily at expanding the vocabulary 
of the reader and, moreover, familiarizing him more closely with the culture of English-speaking 
society. The analysis of the verbalization of the CHARM concept in English-language learner’s 
dictionaries showed that the MAGICNESS “magic, witchcraft” (a feature that is inexplicable, akin 
to magic) and ATTRACTIVENESS (a feature associated with a person’s psychological ability to 
attract others) are decisive cognitive features of the CHARM concept in English). The sememe 
charm = the power or quality forms a wide range of derived lexical units – mono-lexemes and 
phrases with the charm component. The synonymous series of the charmer lexeme is formed by 
allurer, enticer, inveigler, smoothie, sweet talker, heart-throb, lady-killer nouns, which refer to the 
characteristics of only males. In turn, charming female human beings are named as a sweetie, a 
sweet girl, pippin, sweetpie, sweetie pie, lovey, honey, dearie. Gender neutral nomination is cutie. 
Such options as a little charmer, little kiddie charmers, little angel are used to denote charming 
children.

Key words: concept, learner’s dictionary, cognitive feature.

Введение
Современный динамично развивающийся мир ставит перед челове-

чеством проблему успешности коммуникации между личностями, между 
сообществами, межу этносами. Интеграционные процессы в сфере эко-
номики и политики влекут за собой увеличение миграционных потоков, 
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расширение межкультурных и межъязыковых контактов. Необыкновенно 
возрастает роль языка межнационального общения. Общепризнанным 
на сегодняшний день языком, имеющим статус lingua franca, выступает          
английский. Изучение иностранного языка немыслимо без использования 
разнообразных информационных ресурсов: учебников, справочников, эн-
циклопедий и, в первую очередь, словарей. Рассуждая о роли словарей в 
контексте культуры, G.Stein делает следующее обобщение: «Во всех куль-
турах, основанных на грамотности (based on literacy), книги всегда были 
главным хранилищем для фиксации и передачи знаний, а со временем из 
них выделился специальный тип книг, предназначенных, прежде всего, для 
аккумуляции и описания фактуальной и лингвистической информации, 
которой овладело общество: энциклопедии и словари» (Stein 1989: 99). 

Они служат важным информационным источником в различных об-
ластях знаний, в том числе и лингвистике (терминологические, этимоло-
гические, частотные, энциклопедические словари, словари цитат и имен 
собственных). Они обладают большим практическим значением: словари 
дают возможность быстро и эффективно ориентироваться в огромном и 
сложном организме лексики одного или нескольких языков, помогая поль-
зователю не только при межъязыковой коммуникации, но также содействуя 
чистоте родного языка, поддержанию норм литературного языка, повыше-
нию правильности, выразительности и точности индивидуальной речи его 
носителя (двуязычные, толковые, орфоэпические, орфографические сло-
вари) (Томчаковский 2009).

В исторической перспективе развитие национальной лексикографии 
тесно связано с формированием лексической системы языка, т.к. именно 
словари способствуют кодификации его словоупотребления. Отдельная 
ветвь лексикографии, одна из более молодых, это учебная лексикогра-
фия, адресованная не-носителям языка, изучающим его как иностранный 
(пользователи живут за пределами страны) или второй язык (пользовате-
ли-иммигранты, прибывшие в страну).

Целью данной статьи является анализ вербализации концепта CHARM 
в англоязычных учебных словарях.

Результаты и обсуждение
На современном этапе развития практической лексикографии отмеча-

ется значительное смещение интереса как издателей, так и пользователей 
к толковым словарям, которые издаются не в печатной форме но в элек-
тронной.       

Все больше и больше ведущих издательских домов США и Великобри-
тании размещают свои толковые словари в «глобальной паутине», или вы-
пускают их на компакт дисках. Электронные словари определенно облада-
ют некоторым преимуществом над своими печатными аналогами. В каче-
стве такового С. Ландау (Landau 2001) приводит способность электронных 
словарей представлять фонетическую форму слова не только визуально (с 
помощью транскрипционных знаков), но и через акустический канал связи, 
т.е. реципиент может услышать, кáк интересующее его слово произносит 
британский или американский диктор.
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Особый интерес в нашем исследовании представляет история ста-
новления специфического вида англоязычных словарей, а именно учеб-
ных. Следует уточнить англоязычную терминологию: в английском языке 
различают две разновидности словарей, которые соответствуют русскоя-
зычному определению учебный словарь. Это school dictionary и learners’ 
dictionary. S.Tarp отмечая некоторую размытость этих обозначений, все же 
в силу традиций настаивает на сохранении такого деления, и указывает 
что первые из них  (school dictionaries)  адресованы носителям языка (for 
native speakers), вторые  (learners’ dictionaries) – иностранцам (for non-native 
speakers) Tarp 2009: 159). 

Эпоха учебных словарей английского языка, которые находятся в 
центре нашего внимания, началась в середине ХХ в. публикацией в 
1948 году «Advanced Learners’ Dictionary» (OUP), за которым последова-
ли «Longman Dictionary of Contemporary English» (1978), «Cobuild English 
Language Dictionary» (1987). Спустя еще десяток лет к ним присоединились 
«Cambridge International Dictionary» (1995) и «Macmillan English Dictionary» 
(2002), составив так называемую «большую пятерку», которая специали-
стами единодушно трактуется как высшее достижение в данной сфере 
лексикографической практики. Современные выпуски этих пяти словарей 
составляют основную выборку нашего исследования.

В современной лексикографии следующее определение термина сло-
варная статья является общепринятым: словарная статья – это закончен-
ная самостоятельная единица словаря, соответствующая его целям, и соче-
тающая в себе информацию о лексеме как элементе определённого разряда 
слов (Скибина 1998: 284).  Лексему, о которой предоставляется информация 
в статье, лексикографическая традиция обозначает термином лемма. 

Словарная статья CHARM в Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & 
Thesaurus содержит варианты произношения леммы в британском и аме-
риканском вариантах английского языка, дефиниции и несколько примеров 
употребления данной лексемы:

Charm noun 
[ C or U ] a quality that makes you like or feel attracted to someone or 

something:
a woman of great charm
It’s a town with a lot of old-world charm.
Even as a young boy he knew how to turn on the charm (= 

be pleasant intentionally)when he wanted something.
I had to use all my charms to get them to lend us the hall.
•	 I was dazzled by his charm and good looks.
•	 I don’t trust that easy charm of his.
•	 He was an actor of effortless charm.
•	 He’s totally lacking in charm (CALD).
В Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary также фиксиру-

ем указание грамматических форм лексемы charm, дефиниции, примеры и 
синонимы:

Word forms: plural, 3rd person singular present tense charms, present 
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participle charming, past tense, past participle charmed 
1. variable noun
Charm is the quality of being pleasant or attractive.
‘Snow White and the Seven Dwarfs’, the 1937 Disney classic, has lost none 

of its original charm.
The house had its charms, not the least of which was the furniture that came 

with it.
2. uncountable noun
Someone who has charm behaves in a friendly, pleasant way that makes 

people like them.
He was a man of great charm and distinction.
Synonyms: attraction, appeal, fascination, allure (CCALED).
Проведенный анализ показал, что в учебных словарях английского 

языка лексема charm представлена четырьмя семемами: (1) charm = the 
power or quality / сила или качество человека/предмета, (2) charm = a small 
ornament worn on a necklace or bracelet /небольшой амулет, ожерелье 
или браслет, (3) charm = аn object, act, or saying believed to have magic 
power = a magic spell; enchantment /объект, действие или высказывание, 
обладающее волшебной силой, колдовство, волшебство. 

Семема 1 лексемы charm, связанная со способностью людей или пред-
метов привлекать к себе внимание, может определяться следующим об-
разом: 1) the power or quality of delighting, attracting, or fascinating others 
/ способность или качество очаровывать, привлекать или восхищать 
других; 2) a trait that fascinates, allures, or delights / характерная черта, осо-
бенность, которая восхищает, привлекает или очаровывает, 3) a pleasing 
or attractive feature / свойство быть обаятельным или привлекательным, 4) 
a quality that makes you like or feel attracted to someone or something/каче-
ство, которое заставляет кого-то или что-то понравиться вам или чувство-
вать к кому-либо/чему-либо влечение. 

Таким образом, в приведенных дефинициях лексемы charm как пси-
хологического средства обаяния содержатся следующие сигнифика-
тивные конституенты: (1) СУБЪЕКТ (ФЕНОМЕН) – POWER, QUALITY, 
TRAIT, FEATURE, (2) АТРИБУТ СУБЪЕКТА (ФЕНОМЕНА) – DELIGHTING, 
ATTRACTING, FASCINATING, PLEASANT, (3) ОБЪЕКТ (который находится 
под воздействие атрибута субъекта) – YOU, OTHERS.

Семема charm = the power or quality образует широкий ряд произво-
дных лексических единиц – монолексем и словосочетаний с компонентом 
charm. Так, лицо, обладающее признаком привлекательности, обозначает-
ся в английском языке с помощью монолексемы лексемы charmer, произ-
водной от charm с помощью дериватемы -er и используемой для образова-
ния действующего лица (Nomen Agentis) и определяется как «a person with 
an attractive, engaging personality, a person who habitually seeks to impress or 
manipulate others by exploiting an ability to charm». 

Лексема charmer в английском языке представлена двумя семе-
мами: 1) charmer – a person claiming or seeming to have magical powers 
(син. magician, sorcerer) (чародей, маг, волшебник), например, He was a 
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charmer, and could even read the thoughts of people (Он был волшебником 
и мог даже читать мысли людей); 2) charmer – an attractive person, one 
who possesses great attractiveness or powers of fascination; usually applied 
to a woman (обаятельная личность, обладатель большой привлекательно-
сти или способности очаровывать), используемое обычно по отношению 
к женщине, например, 1) Speak sweet Charmer, Will you be always true? 
(Скажи, сладкая очаровательница, ты всегда будешь верной?) (1677 T. 
D’Urfey Madam Fickle); 2) Thus the sweet charmers warbled o’er the main 
(Так наперебой заливались сладкие очаровательницы.) (1725 W. Broome in 
Pope et al. tr. Homer Odyssey III.); 3) How happy could I be with either, Were 
t’other dear Charmer away (Как счастлив был бы с любой, если бы не было 
второй очаровательницы.) (1728 J. Gay Beggar’s Opera); 4) Turn, Angelina, 
ever dear, My charmer, turn to see Thy own, thy long-lost Edwin here (По-
вернись Ангелина, дорогая моя очаровательница, повернись и посмотри 
на твоего давно потерянного Эдвина.) (1765 O. Goldsmith Hermit); 5) Mrs. 
Mountford (a veteran charmer of fifty) (Г-жа Маунтфорд (опытная 50-летняя 
очаровательница) (1852 Thackeray Henry Esmond II) (Томчаковская 2015).

Синонимичный ряд лексемы charmer образуют существительные allurer 
(обольститель, соблазнитель), enticer (соблазнитель), inveigler (обольсти-
тель), smoothie (неотразимый мужчина, сердцеед), sweet talker (льстец), 
heart-throb, lady-killer (сердцеед), которые относятся к характеристикам 
лиц только мужского пола, например, You always have to act like some half-
assed charmer scamming like it really mattered. В свою очередь, обаятельные 
лица женского пола обозначаются как a sweetie, a sweet girl (душка), pippin 
(красотка), sweetpie (лапочка), sweetie pie, lovey, honey, dearie (милочка). 
Гендерно нейтральным является вариант cutie, (напр. Her boyfriend’s a real 
cutie; in her days as a chorus girl she was a real cutie), который наиболее 
близок к русскому варианту «обаяшка». Также для обозначения обаятель-
ных детей используются варианты a little charmer, little kiddie charmers, little 
angel, например, Bella’s a little charmer – you’ll never meet a more likeable 
child (Томчаковская 2015).

Производное прилагательное charming образованное с помощью де-
риватемы -ing и обозначающее «очаровательный; обаятельный; прелест-
ный; обворожительный; прелестная, очаровательная (улыбка); подкупаю-
щий», используется в качестве определяющего слова для обозначения в 
английском языке понятия «прекрасный принц» – Prince Charming, кото-
рый определяется как «suitor who fulfills the dreams of his beloved» или «a 
man of often specious charm toward women», представляет собой архетипич-
ный образ, вымышленного героя сказки («Snow White», «Sleeping Beauty», 
«Cinderella») картины или фильма. Образ прекрасного принца, нередко 
называемого также «принцем на белом коне», закрепился в современной 
англоязычной американской культуре (Соткина 2009) в качестве абстракт-
ного, эталонного идеального мужчины, мужчины мечты, встречи с которым 
якобы ждет каждая женщина, и который решит все ее проблемы

Выводы
Проведенный анализ вербализации концепта CHARM в англоязыч-
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ных учебных словарях показал, что определяющими когнитивными при-
знаками концепта CHARM в английском языке являются MAGICNESS 
«магичность, колдовство» (признак необъясним, сродни волшебству) и 
ATTRACTIVENESS «привлекательность» (признак связан с психологиче-
ской способностью человека привлекать к себе других людей). Коммуника-
тивная специфика учебных словарей состоит в их адресованности четко-
му сегменту читательской аудитории. Это не-носители английского языка, 
изучающие его как иностранный язык и живущие вне ареала его распро-
странения, а, следовательно, вне ситуативного контекста. Особенности 
пользователей, которым адресованы учебные словари, определяют содер-
жание и форму подачи лексикографического материала, который нацелен, 
в первую очередь, на расширение словарного запаса читателя и, кроме 
того, преследует цель ближе познакомить его с культурой англоязычного 
социума. 
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МОТИВАТОР ПРИЗНАЧЕННЯ В ОСНОВІ АНГЛОМОВНИХ 
НОМІНАЦІЙ ЮВЕЛІРНИХ ПРИКРАС
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кандидат філологічних наук, доцент,

Національний університет «Одеська морська академія»

Стаття присвячена дослідженню внутрішньої форми номінацій ювелірних прикрас на 
матеріалі англомовних спеціалізованих енциклопедичних словників. У роботі проаналізовано 
ознаки, на яких ґрунтується внутрішня форма англомовних номінацій ювелірних прикрас, 
зокрема, мотиватор призначення. Під мотивацією розуміємо формальний і семантичний 
зв’язок між словами як знаками і їхніми позначуваними. Матеріалом ономасіологічного 
дослідження англомовних номінацій ювелірних прикрас слугували наступні енциклопедичні 
словники ювелірної справи: An Illustrated Dictionary of Jewelry та Glossary of Jewelry-Related 
Terms. За матеріалом зазначених джерел загалом було зафіксовано 300 номінативних 
одиниць, які позначають ювелірні прикраси. Одна з найчисельніших груп досліджуваних 
номінацій вмотивована призначенням відповідних ювелірних прикрас та складає 24 % від 
загальної кількості вибірки. Сюди належать номінації, вмотивовані суто функціональним 
призначенням ювелірної прикраси як елементу одягу та зовнішнього вигляду людини. 
Аналіз мотивації досліджуваних складених номінацій показав, що мотиватор призна-
чення відображає також використання тієї чи іншої прикраси у відповідних випадках чи 
ситуаціях. Поряд із ситуативним типом вмотивованості виділяємо соціальне призначен-
ня ювелірних прикрас, яке лягло в основу їхньої мотивації. Це у першу чергу проявляється 
у назвах тих прикрас, які позначають належність того, хто її носить, до певної групи, 
тобто ці прикраси виконують ідентифікаційні функції. Соціальне положення людини може 
також репрезентуватися за допомогою прикрас. Ономасіологічний аналіз вибірки пока-
зав, що аналізована ознака відображає також і символічне призначення тих чи інших при-
крас. Як правило, ці прикраси символізують певні відношення між особами, які їх носять.

Ключові слова: номінація, внутрішня форма, мотиватор, ювелірна прикраса.

МОТИВАТОР ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ОСНОВЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 
НОМИНАЦИЙ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ

Цобенко О.В.
кандидат филологических наук, доцент,

Национальный университет «Одесская морская академия»

Статья посвящена исследованию внутренней формы номинаций ювелирных укра-
шений на материале англоязычных специализированных энциклопедических словарей. В 
работе проанализированы признаки, на которых основывается внутренняя форма ан-
глоязычных номинаций ювелирных украшений, в частности, мотиватор предназначение. 
Под мотивацией понимаем формальную и семантическую связь между словами как зна-
ками и тем, что они обозначают. Материалом ономасиологического исследования ан-
глоязычных номинаций ювелирных украшений послужили следующие энциклопедические 
словари ювелирного дела: An Illustrated Dictionary of Jewelry и Glossary of Jewelry-Related 
Terms. По материалам указанных источников в общем было зафиксировано 300 номи-
нативных единиц, обозначающих ювелирные украшения. Одна из самых многочисленных 
групп исследуемых номинаций мотивирована предназначением соответствующих юве-
лирных украшений и составляет 24% от общего количества выборки. Сюда относятся 
номинации, мотивированные сугубо функциональным предназначением ювелирного укра-
шения как элемента одежды и внешнего вида человека. Анализ мотивации исследуемых 
номинаций показал, что мотиватор предназначение отражает также использование 



175

того или иного украшения в соответствующих случаях или ситуациях. Наряду с ситуа-
тивным типом мотивации выделяем социальные функции ювелирных украшений, кото-
рые легли в основу их мотивации. Это в первую очередь проявляется в названиях тех 
украшений, которые обозначают принадлежность того, кто ее носит, к определенной 
группе, то есть эти украшения выполняют идентификационные функции. Социальное 
положение человека может также быть представленным с помощью украшений. Онома-
сиологический анализ выборки показал, что рассматриваемый признак отражает также 
и символическое предназначение тех или иных украшений. Как правило, эти украшения 
символизируют определенные отношения между лицами, которые их носят.

Ключевые слова: номинация, внутренняя форма, мотиватор, ювелирное украше-
ние.

MOTIVATOR DESIGNATION IN THE INNER FORM OF THE ENGLISH 
JEWELRY NOMINATIONS

Tsobenko O.
candidate of philological sciences, associate professor,

National university “Odessa maritime academy”

The article is devoted to the study of the inner form of nominations of jewelry on the material 
of the English specialized encyclopedic dictionaries. The work analyzes the features on which 
the inner form of English jewelry nominations is based, in particular, the motivator of designation. 
Motivation is understood as the formal and semantic connection between words as signs and the 
things they signify. The following encyclopedic dictionaries of the jewelry industry were used as 
material of the onomasiological study of English jewelry nominations: An Illustrated Dictionary of 
Jewelry and the Glossary of Jewelry-Related Terms. 300 nominations of jewelry were obtained 
by consecutive selection on the basis of these sources. One of the most numerous groups of the 
investigated nominations is motivated by the designation of the corresponding jewelry types and 
accounts for 24% of the total number. This includes nominations motivated by purely functional 
purpose of jewelry as an element of clothing and appearance of a person. The analysis of the 
motivation of the studied nominations showed that the motivator of designation also reflects the use 
of one or another decoration in appropriate cases or situations. Along with the situational type of 
motivation, we distinguish the social purpose of jewelry, which formed the basis of their motivation. 
This is first of all manifested in the names of those decorations that indicate the belonging of the 
wearer to a certain group, that is, these decorations fulfill the identification functions. The social 
position of a person can also be represented with the help of jewelry. Onomasiological analysis 
showed that the analyzed feature also reflects the symbolic purpose of certain ornaments. As a 
rule, these ornaments symbolize certain relations between the persons who wear them.

Key words: nomination, inner form, motivator, jewelry.

Вступ
Стратифікація словникового масиву мови за різноманітними параметра-

ми, у тому числі за походженням, є одним із завдань сучасної лінгвістичної 
семантики як розділу мовознавства, що вивчає лексичну підсистему мови 
(Селіванова 2008:  280). Як показують результати досліджень у цьому руслі, 
назви предметів чи явищ виникають на основі певної характерної ознаки 
предмета чи явища, яка вибирається як розрізнювальна та слугує основою 
відповідного найменування (Лингвистический энциклопедический словарь 
2002: 1990). 

Мета статті полягає у встановленні мотивації номінацій ювелірних при-
крас в англійській мові. Під мотивацією розуміємо формальний і семантич-
ний зв’язок між словами як знаками і їхніми позначуваними (Селіванова 
2008:  401).
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Матеріалом ономасіологічного дослідження англомовних номінацій 
ювелірних прикрас слугували наступні енциклопедичні словники ювелірної 
справи: An Illustrated Dictionary of Jewelry та Glossary of Jewelry-Related 
Terms. За матеріалом зазначених джерел загалом було зафіксовано 300 
номінативних одиниць, які позначають ювелірні прикраси.

Результати та обговорення
Одна з найчисельніших груп досліджуваних номінацій вмотивована 

призначенням відповідних ювелірних прикрас та складає 24 % від загальної 
кількості вибірки.

Сюди належать номінації, вмотивовані суто функціональним призна-
ченням ювелірної прикраси як елементу одягу та зовнішнього вигляду лю-
дини, наприклад, англійська булавка використовується як для скріплення 
тканини, так і в якості сережок  (особливо серед панків):

“safety pin – a simple fastening device, a variation of the regular pin 
which includes a simple spring mechanism and a clasp. The clasp serves two 
purposes: to form a closed loop thereby properly fastening the pin to whatever 
it is applied to, and to cover the end of the pin to protect the user from the 
sharp point. Safety pins are commonly used to fasten pieces of fabric or clothing 
together. They are widely used to fasten cloth diapers (nappies), as the safety 
clasp prevents the baby from being jabbed. Similarly, they can be used to patch 
torn or damaged clothing. Safety pins can also be used as an accessory or 
jewellery, such as earrings, chains, and wristbands. Sometimes they are used to 
attach an embroidered patch… The safety pin has become an image associated 
with Punk rock by media and pop-culture outlets”;

За рахунок подібних функцій отримали свою назву і наступні різновиди 
ланцюжків та защібок:

“safety chain – a secondary closure (usually on a fine bracelet or watch) 
that is used in case the primary clasp opens, preventing the loss of the bracelet. 
It is usually a chain that is permanently attached to one side of the bracelet, and 
attaches to the other side with a spring ring clasp (or other type of clasp)”;

“safety clasp – a secure type of closure on a piece of jewelry. The term 
safety catch is used for a variety of these closures. On pins and brooches, a 
safety clasp often refers to a long pin on a hinge that can be held or released 
with a secure clasp (often a rotating circle within a circle)”.

Для того, щоб не загубити дорогу обручку, іноді на тому ж пальцьові 
носять ще один, більш дешевий та простий перстень, який виконує суто за-
хисну функцію – звідси і назва: 

“keeper ring is a ring which is used alongside another, more valuable ring 
to keep it securely on the finger”.

Аналіз мотивації досліджуваних складених номінацій показав, що мо-
тиватор дестинатив відображає також використання тієї чи іншої прикра-
си у відповідних випадках чи ситуаціях. Так, поява коктейльних суконь, які 
одягалися на певний тип «виходу в світ», спричинила появу відповідної 
ювелірної прикраси, що призначена саме для таких нагод: 

“dinner ring or cocktail ring – a large over sized ring, set with precious 
or semiprecious stones. Cocktail rings became popular during the 1940s and 
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1950s. They are generally worn by women and placed on the fourth finger of the 
right hand” 

До цієї групи зараховуємо і номінації ювелірних прикрас, які використо-
вуються у траурній жалобі. До речі, цей різновид прикрас, виготовлених із 
застосуванням чорного каміння (зазвичай гагату), походить з Англії часів 
королеви Вікторії, яка після смерті принца Альберта носила подібні вироби 
на знак своєї жалоби за померлим чоловіком:

“mourning jewellery – originated in England, where Queen Victoria was 
often seen wearing jet jewellery after the death of Prince Albert; and allowed the 
wearer to continue wearing jewellery while expressing a state of mourning at the 
death of a loved one”;

Різновидом траурних прикрас є спеціальна обручка, на якій вигравіювано 
ім’я померлого, дата смерті, а під каменем зазвичай розташовували пасмо 
його волосся:

“mourning ring – a finger ring worn in memory of someone who has died. 
It often bears the name and date of death of the person, and possibly an image 
of them, or a motto. They were usually paid for by the person commemorated, or 
their heirs, and often specified, along with the list of intended recipients, in wills. 
Any stone is usually in black, typically jet stone. They were popular in Victorian 
times, and earlier. In many cases, there is a lock of hair of the deceased placed 
under the crystal stone”.

Практичне призначення мала і наступна прикраса – обручка-печатка, 
яку використовували замість підпису (на ній часто зображався родовий герб 
носія) та для скріплення документів:

“signet ring – emblematic, often familial, ring, often bearing a coat of arms, 
fit for use to imprint a wax seal on documents etc. The wearing of a signet ring is 
declining as the European aristocracy diminishes, however noble families have 
upheld long standing traditions of wearing signet rings for centuries. Sometimes 
the initials of the individual are engraved into the ring if the person is not of noble 
descent and does not have the right to bear arms”.

У XVI столітті в Європі набули популярності обручки із таємною схо-
ванкою під гніздом камінця в оправі. Там зазвичай тримали отруту (звідси і 
назва – poison ring), яку можна було непомітно підсипати ворогові в їжу чи 
напій, або ж яку використовували для вчинення самогубства, щоб уникнути 
полону або тортур:

“poison ring or pillbox ring – a type of ring with a container under the bezel 
or inside the bezel itself that could be used to hold poison or another substance. 
They became popular in Europe during the sixteenth century. The poison ring 
was used either to slip poison into an enemy’s food or drink, or to facilitate the 
suicide of the wearer in order to escape capture or torture”.

Досить новим ювелірним винаходом є mood ring, автором якого є аме-
риканський ювелір Марвін Вернік. Якось у 1975 році він супроводжував 
свою дитину до лікарні і побачив, як лікар приклав до чола дитини шмато-
чок рідкого кристалу, щоб дізнатися її температуру. Як відомо, ця речовина 
змінює колір при нагріванні. Вернік застосував це у ювелірній справі на-
ступним чином. Він помістив шматочки цього матеріалу під прозорі камінці, 
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які у відповідь на зміну температури тіла носія міняли свій колір. А оскільки 
вважалося, що температура тіла вказує на емоційний стан людини, ця при-
краса отримала свою назву від здатності показувати настрій носія:

“mood ring is a ring which contains a thermochromic element, such as 
liquid crystal. The ring changes color in response to the body temperature of its 
wearer. The color is said, by some proponents, to indicate the emotional state 
of the wearer. It was invented in 1975 by Marvin Wernick when he accompanied 
a physician to a nearby emergency. When the physician pulled out a strip of 
thermotropic material to gauge the child’s temperature by applying the strip 
directly to her forehead, jewelry designer Wernick knew he had the makings of 
a winning item. Wernick encapsulated ovals of the material within clear glass 
cameos and glass domes set in brushed gold and silver ring settings”;

Поряд із ситуативним типом вмотивованості виділяємо соціальне при-
значення ювелірних прикрас, яке лягло в основу їхньої мотивації. Це у пер-
шу чергу проявляється у назвах тих прикрас, які позначають належність 
того, хто її носить, до певної групи, тобто ці прикраси мають ідентифікаційні 
функції. Зазначимо, що ця функціональна спрямованість відзначається в 
основному у різновидах обручок. 

Серед подібних прикрас використані у дослідженні енциклопедії вио-
кремлюють Masonic rings, прикрасу яка символізувала належність людини 
до цього ордену. 

Більш сучасними прикладами слугують номінації обручок, які отримують 
гравці команд-чемпіонів спортивних професійних ліг або університетських 
турнірів: 

“championship ring – a ring presented to members of winning teams in 
professional sports leagues, and, in North America, college tournaments”;

Цікавим прикладом прикрас, що символізують належність до певної 
групи, є обручки, які носять студенти та випускники одного коледжу, 
університету тощо. За традицією, поки студент ще навчається, емблема, 
зображена на перстні, має бути розвернута до нього. І тільки після випу-
ску, обручка розвертається іншим боком, так, щоб емблема була повернута 
назовні. Це символізує входження того, хто носить цю прикрасу, у широкий 
світ: 

“class ring (also known as a graduate, senior ring, or grad ring) – a ring 
worn by students and alumni in the United States and Canada to commemorate 
their graduation, generally for a high school, college, or university. The tradition 
of class rings originated with the class of 1835 at the United States Military 
Academy at West Point. According to the Complete Book of Etiquette by Amy 
Vanderbilt, the ring should always be worn so that the insignia faces the wearer 
when his or her arm is outstretched for as long as the wearer is in school; upon 
graduation, the ring should be turned around so that the ring faces outward, 
signifying that the graduate has left school and has entered the wider world. West 
Point custom however follows different rules. Until recent decades, Academy 
graduates wore their rings on the left hand. Prior to graduation, the USMA Class 
Ring is worn with the Class Crest closest to the heart signifying the bond to the 
class. After graduation, the ring is worn with the Academy Crest closest to the 



179

heart signifying the bond with the Academy”.
Поряд із розглянутими номінаціями обручок, які вмотивовані 

ідентифікаційною функцією, енциклопедичні джерела фіксують також най-
менування булавки, що також вказує на приналежність носія до певної гру-
пи людей. Цей тип булавок зазвичай називають membership pins. Серед 
них, зокрема, найменування булавок, які отримують кандидати на вступ у 
різноманітні братерства та сестринства (університетські чоловічі та жіночі 
клуби в США). За традицією вони мають носити цю прикрасу до посвячення 
у повні члени цих організацій:

“pledge pin – a common custom of United States fraternities and sororities 
in which a pin is worn by pledges for the duration of the pledging period, usually 
during all times not considered dangerous to do so (during sports, etc.). A 
pledge pin is usually given to a pledge (a new member) when they are first 
offered membership in a fraternity or sorority. It may be given to them following 
a ceremony and can be worn until their initiation in which they become a full 
member”. 

Соціальне положення людини може також репрезентуватися за допомо-
гою прикрас. Наприклад, наявність engagement ring на руці жінки вказує на 
те, що вона заручена та збирається вийти заміж. Традиційно в англомовній 
культурі обручку на знак заручин носить тільки жінка, хоча в інших країнах 
обидва партнери можуть мати подібні обручки, або ж ці прикраси відсутні 
взагалі. Традиційно в ролі такої прикраси виступає золота обручка із одним 
діамантом: 

“engagement ring – a ring indicating the that the person wearing it is engaged 
to be married. In the United Kingdom and the United States, engagement rings 
are traditionally worn only by women. In other cultures men and women usually 
wear matching rings, which can be plain. In some cultures, engagement rings 
are also used as weddings rings. Conventionally, the woman’s ring is presented 
as a betrothal gift by a man to his prospective spouse while he proposes 
marriage or directly after she accepts his marriage proposal. It represents a 
formal agreement to future marriage. Engagement rings didn’t become standard 
in the West until the end of the 19th century, and diamond rings didn’t become 
common until the 1930s. Now, 80% of American women are offered a diamond 
ring to signify engagement”.

Статус одруженого чоловіка чи жінки символізує весільна обручка. В 
США та Великій Британії цей тип прикрас носиться на лівій руці, яка за 
певними віруваннями містить «вену кохання», тоді як у східних християн 
весільна обручка носиться на правій руці, яка традиційно вважається рукою 
для клятв та присяг. Цікавим є той факт, що до ХІХ століття весільну обручку 
носила тільки жінка. Проте у зазначеному столітті американська ювелірна 
промисловість розпочала успішну кампанію по популяризації весільних об-
ручок і для чоловіків, що стало традиційним для наших часів:  

“wedding ring or wedding band – a metal ring indicating the wearer is 
married. Depending on the local culture, it is worn on the base of the left ring 
finger. The custom of wearing such a ring has spread widely beyond its origin 
in Europe. Historically, the wedding ring was rather connected to the exchange 

ЦОБЕНКО О.В.   МОТИВАТОР ПРИЗНАЧЕННЯ...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (41) –  2018

180

of valuables at the moment of the wedding rather than a symbol of eternal love 
and devotion. It is a relic of the times when marriage was a contract between 
families, not individual lovers. In the United States and the United Kingdom, it is 
worn on the left hand ring finger, while in Poland and Ukraine, it is customary for 
the ring to be worn on the right hand. The right hand is the traditional hand for 
vows or oaths”. 

Ономасіологічний аналіз вибірки показав, що аналізована ознака 
відображає також і символічне призначення тих чи інших прикрас. Як прави-
ло, ці прикраси символізують певні відношення між особами, які їх носять. 
Так, наступна прикраса, назва якої вмотивована цією функцією, символізує 
вічні стосунки між партнерами. Зазвичай подібні каблучки прикрашені 
діамантами, а саме це коштовне каміння є символом вічності (як, напри-
клад, у фразеологізмі diamonds are forever, оскільки діамант є найтвердішим 
мінералом у світі):

“eternity ring – a ring symbolizing eternity with a partner. Eternity rings 
are rings with stones, usually diamonds, of the same cut and size, set in one 
row all around the ring. The stones are usually round or square, and the setting 
is usually either claws or a channel setting. When the stones do not continue 
around the entire ring, but stop halfway around the finger, it is called a half-
eternity ring”.

Починаючи з XVI століття популярності набули обручки, які дарува-
лися закоханими до офіційного заручення. Вони символізували обіцянку 
бути вірним один одному, саме тому отримали назву promise ring  або pre-
engagement ring. У наші дні цей тип прикрас традиційно є популярним серед 
молодих пар, які в матеріальному плані не можуть собі дозволити шлюб 
та дітей. Зазвичай цей перстень виготовлений із використанням недоро-
гих матеріалів та часто містить символіку серця у якості орнаменту, що 
символізує сердечну прив’язаність партнерів один до одного:

 “pre-engagement ring (also known as a promise ring) – a small, 
inexpensive ring given to a partner, to promise not to court a rival. It is given 
to a romantic partner to signify a commitment to a monogamous relationship, 
often as a precursor to an engagement ring. Promise rings date back to the 
16th century. Tradition generally holds that these rings were given by younger 
couples. This was usually the case because it was normal for the young couple 
not to have a wealth position that would allow for marriage and children. Many 
designs contain the heart symbol and it is symbolic in that the lovers dedicate 
their heart to being with each other”.

Ще одним різновидом прикрас, пов’язаних із заручинами, є regards ring. 
Цей різновид обручки для заручин був поширеним у вікторіанські часи. На-
зва її утворена за допомогою акровірша – за першими літерами номінацій 
коштовного каміння, якими була прикрашена ця каблучка – Ruby, Emerald, 
Garnet, Amethyst, Ruby, Diamond, Sapphire. Таким чином, вона не тільки 
вказує на прихильність до того, кому дарують обручку, а й на матеріали, 
використані при виготовленні прикраси. Іноді у такій прикрасі було зашиф-
роване ім’я нареченої.  Подібним чином утворені номінації love ring та 
dearest ring, прикрас, що також були популярними у вікторіанську епоху:
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“regards ring was a Victorian engagement ring in which the initials of the 
precious stones mounted on the band spelled out the word “regards” in an 
implicit acrostic: Ruby, Emerald, Garnet, Amethyst, Ruby, Diamond, Sapphire. 
Later variations included the spelling of another word or a person’s name. One 
variant was “love”: Lapis lazuli, Opal, Vermarine, Emerald”.

“dearest ring – a Victorian style romantic ring with six different types of 
gemstone, that is most commonly used as an unusual style of engagement ring. 
The term ‘dearest’ is an acronym, encompassing the different types of stone on 
the ring. These are: Diamond, Emerald, Amethyst, Ruby, Emerald, Sapphire, 
Topaz”. 

Проте, не тільки закохані люди дарують один одному різноманітні при-
краси із символічним значенням. Існують також ювелірні вироби, призначені 
для символізування дружби без романтичного підтексту, як, наприклад най-
менування наступного персня: 

“friendship rings – are used to symbolize a close relationship that has no 
romantic undertone”.

Такою ж функцією наділена і наступна прикраса, найменування якої 
також вмотивоване призначенням для символізування дружби – friendship 
bracelet. Зазначений вид браслетів є зазвичай ручною роботою і дарується 
другові, який має носити цю прикрасу, поки шнурки, якими він зав’язується 
навколо руки, не зітруться повністю. Коли ж зношений браслет сам по собі 
впаде, то бажання, загадане його носієм обов’язково справдиться. Якщо 
ж браслет зняти до цього моменту, то це буде означати кінець дружби. да-
ний тип прикрас особливо популярний серед підлітків:  “friendship bracelets 
are bracelets given from one friend to another as a symbol of friendship. They 
are handmade and usually made out of embroidery floss or thread. There are 
various styles and patterns, but most are based on the same simple half-hitch 
knot. Because of their versatility, they are worn by both males and females of all 
ages. They are particularly popular with pre-teen and adolescent girls and with 
present-day hippies, deadheads or Rainbow Family participants. According to 
indigenous tradition, the recipient of a friendship bracelet must wear it until the 
cords wear out and fall off naturally. The idea is that the friend paid for it with the 
hard work and love that made it, and the recipient repays the friend by honoring 
the work. Removing the bracelet before it naturally falls off is a sign that the 
friendship has gone sour. Another variation of this tradition is that the recipient of 
a bracelet is entitled to a wish. After the bracelet wears out and falls off naturally, 
the wish will come true”.

У фольклорних творах та у творах жанру фентезі часто зустрічаються 
різноманітні перстні, наділені різними магічними можливостями (напри-
клад, роблять носія невидимим, виконують бажання тощо). Цей тип при-
крас об’єднаний спільною назвою, яка вказує на його магічне призначення 
– magic ring. Як зазначають енциклопедичні джерела, вибір саме перстня в 
якості подібної прикраси зумовлене такими його якостями як містична круг-
ла форма, зручність носіння та позиція, з якої носій може легко направляти 
його:

“magic ring is an article of jewelry that appears frequently in fantasy and 
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fairytale. They are found in the folklore of every country where ring-wearing 
is known. They can be endowed with any number of abilities; invisibility and 
granting of wishes are two common tropes. Sometimes, they are cursed, as 
in Norse mythology or The Lord of the Rings, but more often, they feature as 
forces for good, or a neutral tool whose value depends on the wielder. The ring 
combined many traits that make it a natural choice for a magic item: ornament, 
convenience of wear, a mystical shape (being circular), and a position where the 
user can easily aim them”.

Зазначимо, що серед розглянутих ювелірних прикрас можна виділити 
окрему групу виробів, призначених для релігійних обрядів, позначе-
них однією спільною назвою – prayer jewellery. Сюди належать, зокрема, 
англомовні найменування чоток та вервиці, атрибутів, наявних майже у всіх 
існуючих релігіях:

“prayer beads or Rosaries are used by members of various religions such 
as Roman Catholicism, Orthodox Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism, 
Sikhism, and Bahá’í Faith to count the repetitions of prayers, chants or devotions. 
They may also be used for meditation, protection from negative energy, or for 
relaxation. Using Prayer beads as a tool of meditation is as old as written history. 
It is not a coincidence that Prayer beads are present in almost every religion. 
The number of beads vary depending on the different religions”.

“prayer rope – a loop made up of complex knots, usually out of wool or silk, 
that is used by Eastern Orthodox Christians and Eastern Catholics to count the 
number of times they have prayed the Jesus Prayer: “Lord Jesus Christ, Son of 
God, have mercy on me, a sinner””.

Висновки
Таким чином, аналіз англомовних номінацій ювелірних виробів, вмо-

тивованих за допомогою ознаки призначення, показав, що зазначений мо-
тиватор відображає досить широке коло застосувань ювелірних виробів 
– від суто функціонального призначення до символічного. Подальше 
дослідження англомовних номінацій ювелірних прикрас є перспективним з 
точки зору аналізу їхнього функціонування у мовленні.

Список літератури
Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник. Полтава: 

Довкілля-К, 2008. 712 с.
Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. 2-е изд., допол-

ненное М.: Большая Российская Энциклопедия, 2002. 709 с.
An Illustrated Dictionary of Jewellery. [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http: // www.

allaboutjewels.com
Glossary of Jewelry-Related terms. [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http: // www. 

en.wikipedia.org
Skeat W.W. An Etymological Dictionary of the English Language.  Oxford: Oxford University 

Press, 1956. 780 p.

References
Selіvanova, O. O. (2008). Lіngvіstichna enciklopedіja. – Poltava: Dovkіllja-K.
Lingvisticheskij jenciklopedicheskij slovar’ (2002) / Gl. red. V.N. Jarceva. 2-e izd., dopolnennoe. 

Moscow: Bol’shaja Rossijskaja Jenciklopedija.
An Illustrated Dictionary of Jewellery. [Electronic resource]. –  Mode of access: http: // www.



183

allaboutjewels.com
Glossary of Jewelry-Related terms. [Electronic resource]. –  Mode of access:  http: // www. 

en.wikipedia.org
Skeat, W.W. (1956) An Etymological Dictionary of the English Language.  Oxford: Oxford 

University Press.

Стаття надійшла до редакції 26.09.2018 р.

ЦОБЕНКО О.В.   МОТИВАТОР ПРИЗНАЧЕННЯ...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (41) –  2018

184

УДК 811.111’373.7
DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.2(41).151366
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Львівський національний університет імені Івана Франка

Стаття присвячена вивченню функціонального аспекту релігійної лексики в аме-
риканському президентському дискурсі. Роботу виконано в рамках комунікативно-
функціональної наукової парадигми. Мета дослідження полягає в аналізі функціонування 
релігійної лексики в реалізації комунікативних стратегій і тактик в американському пре-
зидентському дискурсі ХХІ століття. Розглянуто жанрові різновиди політичного дискур-
су, зокрема, президентського дискурсу та його особливості. Виокремлено такі різновиди 
президентському дискурсі як ритуальний, орієнтаційний та агональний. Проаналізовано 
особливості використання релігійної лексики в інавгураційних промовах американських 
президентів, їх інтерв’ю та передвиборчих зверненнях ХХІ століття. Релігійна лексика у 
досліджених текстах представлена трьома групами, а саме: загально-релігійною лекси-
кою, біблеїзмами та цитатами із Біблії. Найбільш репрезентативною групою є загально-
релігійна лексика, зокрема, такі лексичні одиниці: God, Creator, Bible, Scripture. Розглянуто 
функції релігійної лексики в реалізації стратегій і тактик в американському президентсь-
кому дискурсі. Найбільша кількість досліджених випадків вживання релігійної лексики слугує 
для реалізації стратегії формування емоційного настрою адресата (35 %) через тактики 
врахування його ціннісних орієнтирів та єднання; стратегії самопрезентації (30 %) через 
тактики ототожнення, опонування та солідаризації; аргументативної стратегії (20 %) 
через тактики обгрунтованих оцінок та контрастивного аналізу; агітаційної стратегії 
(10%) через тактику заклику; інформаційно-інтерпретаційної стратегії (5%) через так-
тики визнання існування проблеми та акцентування позитивної інформації.

Ключові слова: релігійна лексика, біблеїзм, президентський дискурс, інавгураційна 
промова.

ФУНКЦИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕКСИКИ В АМЕРИКАНСКОМ 
ПРЕЗИДЕНТСКОМ ДИСКУРСЕ
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Статья посвящена изучению функционального аспекта религиозной лексики в аме-
риканском президентском дискурсе. Работа выполнена в рамках коммуникативно-функ-
циональной научной парадигмы. Цель исследования заключается в анализе функциони-
рования религиозной лексики в реализации коммуникативных стратегий и тактик в 
американском президентском дискурсе XXI века. Рассмотрены жанровые разновидности 
политического дискурса, в частности, президентский дискурс и его особенности. Вы-
делены следующие разновидности президентского дискурса: ритуальный, ориентацион-
ный и агональный. Проанализированы особенности использования религиозной лексики 
в инаугурационных речах американских президентов, их интервью и предвыборных об-
ращениях XXI века. Религиозная лексика в исследованных текстах представлена   тремя 
группами, а именно: обще-религиозной лексикой, библеизмами и цитатами из Библии. 
Наиболее репрезентативной группой является обще-религиозная лексика, в частности, 
такие лексические единицы: God, Creator, Bible, Scripture. Рассмотрены функции религи-
озной лексики в реализации стратегий и тактик в американском президентском дискур-
се. Наибольшее количество исследованных случаев употребления религиозной лексики 
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служит для реализации стратегии формирования эмоционального настроя адресата 
(35%) через тактикы учета его ценностных ориентиров и единения; стратегии само-
презентации (30%) через тактики отождествления, оппонирования и солидаризации; ар-
гументативной стратегии (20%) через тактики обоснованных оценок и контрастивно-
го анализа; агитационной стратегии через тактику призыва (10%); информационно-ин-
терпретационной стратегии (5%) через тактики признания существования проблемы 
и акцентирования положительной информации.

Ключевые слова: религиозная лексика, библеизм, президентский дискурс, инаугура-
ционное обращение.
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The article is dedicated to the study of the functional aspect of religious vocabulary in the 
American presidential discourse. The work is carried out within the framework of a communicative-
functional scientific paradigm. The purpose of the study is to analyze the functioning of religious 
vocabulary in the implementation of communicative strategies and tactics in the American 
presidential discourse of the twenty-first century. The genre types of political discourse are 
considered, in particular, the presidential discourse and its features. The following types of 
presidential discourse are singled out as ritual, orientational and agonistic. The features of the 
use of religious vocabulary in the inaugural speeches of American presidents, their interviews and 
pre-election appeals of the 21st century are analyzed. Religious vocabulary in the investigated 
texts is represented by three groups, namely: general religious vocabulary, biblical words, and 
quotations from the Bible. The most representative group is the general-religious vocabulary, in 
particular, the following lexical units: God, Creator, Bible, Scripture. The functions of religious 
vocabulary in the implementation of strategies and tactics in the American presidential discourse 
are considered. The largest number of investigated lexical units belonging to religious vocabulary 
serves to implement the strategy of forming the emotional mood of the addressee (35%) through 
the tactics of taking into account his value orientations and unity; self-presentation strategy (30%) 
through tactics of identification, opposition and solidarity; argumentative strategy (20%) through 
tactics of validated assessments and contrastive analysis; agitation strategy through appeal tactics 
(10%); information-interpretation strategy (5%) through the tactics of recognizing the existence of 
the problem and emphasizing positive information.

Key words: religious vocabulary, biblical word, presidential discourse, inaugural speech.

Вступ
Одним із завдань комунікативно-функціональної наукової пара-

дигми є аналіз людського чинника в мові, діяльнісної та телеологічної 
поведінки мовної системи в комунікативному середовищі. В межах цьо-
го підходу мова розглядається як знаряддя досягнення людиною успіху, 
оптимізації інтерактивних відношень мовців у комунікативній ситуації, 
дискурсі (Селіванова 2008). Останній визначається як зв’язний текст в 
сукупності з екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, 
психологічними та ін. факторами; мовлення, яке розглядається як 
цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії 
людей та механізмах їхньої свідомості (когнітивних процесах) (ЛЭС).

У сучасному мовознавстві виокремлюють такі типи дискурсу: особистісно-
орієнтований (персональний) та статусно-орієнтований (інституціональний). 
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В персональному дискурсі мовець виступає як особистість зі всім багат-
ством свого внутрішнього світу, а в інституціональному – як представник 
певного соціального інституту (Карасик 1992; Слышкин 2000).

Одним із видів інституціонального дискурсу є політичний дискурс, який 
В. А. Маслова визначає як вербальну комунікацію у певному соціально-
психологічному контексті, в якому відправник та адресат набувають певні 
соціальні ролі згідно їхньої участі у політичному житті, яке і є предме-
том комунікації (Маслова 2008). Важливе місце у політичній комунікації 
займає президентський дискурс. Президент є Главою держави, гарантом 
національної стабільності та добробуту, і тому його мовленнєва діяльність 
спрямована на підтримування його високого статусу та виконання по-
кладених на нього обов’язків перед суспільством (Почепцов 2008: 5-6). 
Політичний дискурс загалом і президентський зокрема підпорядковані пев-
ним комунікативним стратегіям, які, вслід за О.О. Селівановою, визначаємо 
як складники евристичної інтенційної програми планування дискурсу, 
його проведення й керування ним із метою досягнення кооперативного 
результату, ефективності інформаційного обміну та впливу (Селіванова 
2008: 607). В свою чергу, будь-яка комунікативна стратегія реалізується в 
комунікативних тактиках – підпорядкованих комунікативній стратегії кон-
кретних способах здійснення інтенційно-стратегічної програми комунікації 
(там саме, 609), тобто у виборі і послідовності мовленнєвих дій у межах 
певної комунікативної  стратегії (Паршина 2005: 10).  

О.Н. Паршина виокремлює наступні комунікативні стратегії: само-
презентація, дискредитація, маніпуляція, самозахист, інформаційно-
інтерпретаційна, формування емоційного настрою адресата, аргументатив-
на стратегія, агітація (Паршина 2005). Кожна з цих стратегій представлена 
низкою тактик, на яких ми зупинимось більш детально у розгляді конкретних 
прикладів. 

Мета даної розвідки полягає в аналізі функціонування релігійної лекси-
ки в реалізації комунікативних стратегій і тактик в американському прези-
дентському дискурсі ХХІ століття.

Результати та обговорення
У сучасному мовознавстві виокремлюють такі жанри президентського 

дискурсу США як ритуальний, орієнтаційний та агональний. До ритуаль-
них жанрів належить, зокрема, інавгураційне звернення президента до 
нації (Inaugural Address); інтерв’ю (Presidential Briefing) – до орієнтаційного 
різновиду, а передвиборчі звернення – до агонального жанру.

Релігійна лексика у досліджених текстах представлена трьома групами, 
а саме: загально-релігійною лексикою, біблеїзмами та цитатами із Біблії.

Насамперед, відзначимо широке вживання номінативної одиниці God 
у досліджених промовах (20 випадків) та її синонімів Almighty being (1), 
Creator (2), Author (1). 

Характерною рисою досліджених інавгураційних промов є звернен-
ня до Бога за підтримкою та благословенням, яке зазвичай зустрічається 
наприкінці промови. Наведемо декілька прикладів:

“Let it be said by our children’s children that when we were tested we refused 
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to let this journey end, that we did not turn back nor did we falter; and with eyes 
fixed on the horizon and God’s grace upon us, we carried forth that great gift of 
freedom and delivered it safely to future generations. Thank you. God bless you. 
And God bless the United States of America” (B.Obama, 2009).

А наступний вислів за останні десятиліття став клішованим та слугує 
завершальною фразою всіх інавгураційних промов:

“God bless you all, and God bless America” (George W. Bush, 2001).
На нашу думку, у даних випадках реалізується стратегія 

самопрезентації за допомогою тактики ототожнення. Президент 
ототожнює себе із проповідником.

Іноді лексична одиниця God зустрічається у цитатах інших політиків, які 
новообрані президенти використовують у своїх промовах, аби показати, що 
й вони є послідовниками принципів та засад американського супільства. 
Так, наприклад, Джордж Буш у 2005 році, звертаючись до режимів, які, на 
його думку, знаходяться поза законом, цитує слова Абрахама Лінкольна, 
який у свій час зазначав, що ті, хто заперечують свободу, її не заслуговують, 
і що справедливий Господь надовго їм цю свободу не залишить:

“The rulers of outlaw regimes can know that we still believe as Abraham 
Lincoln did: «Those who deny freedom to others deserve it not for themselves; 
and, under the rule of a just God, cannot long retain it»” (George W. Bush, 2005).

Наведений випадок є явищем вторинної комунікації, який допомагає 
президенту показати, що засади, на яких буде ґрунтуватися його зовнішня 
політика, мають довгу історію та є традиційними і визнаними всіма амери-
канцями. Отже, тут фіксуємо реалізацію стратегії самопрезентації через 
тактику солідаризації. 

У цьому ж таки виступі президент Буш застосовує аргументатив-
ну стратегію через тактику контрастивного аналізу із використанням 
лексичної одиниці God, Зазначаючи, що Америка йде вперед до повної 
перемоги свободи, але не тому, що американці вважають себе обраним на-
родом, оскільки Бог сам вирішує, кого обирати і яким шляхом йти:

“We go forward with complete confidence in the eventual triumph of freedom. 
Not because history runs on the wheels of inevitability; it is human choices that 
move events. Not because we consider ourselves a chosen nation; God moves 
and chooses as he wills” (George W. Bush, 2005).

Реалізацію стратегії формування емоційного настрою адресата че-
рез тактику єднання спостерігаємо в інавгураційній промові Барака Оба-
ми, в якій, президент, зокрема, зазначає, що свобода країни та рівність її 
мешканців, а також право на щастя – це дана Богом обіцянка:

“The time has come to reaffirm our enduring spirit; to choose our better 
history; to carry forward that precious gift, that noble idea, passed on from 
generation to generation: the God-given promise that all are equal, all are free, 
and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness” (Barack 
Obama, 2009). Ці слова водночас є аллюзією на Декларацію незалежності 
Сполучених Штатів підписану 1776 року в Америці – виданий Другим Кон-
тинентальним конгресом північноамериканських колоній Великої Британії 
документ, прийнятий 4 липня 1776 року.
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Теза про те, що права людини даровані Богом, неодноразово 
зустрічається у інавгураційних промовах американських президентів. Влас-
не Барак Обама повторив цю тезу у своїй другій інавгураційній промові, 
проте, розвинув її, зазначивши, що свобода – це дар Божий, проте, її забез-
печення – це завдання людей на Землі:

“For history tells us that while these truths may be self-evident, they’ve never 
been self-executing; that while freedom is a gift from God, it must be secured by 
His people here on Earth” (Barack Obama, 2013). 

Згодом, закликаючи Америку очолити рух до раціонального викори-
стання природних ресурсів, президент зазначає, власне вся планета нада-
на людям Богом і що вони мають піклуватися про неї:

“The path towards sustainable energy sources will be long and sometimes 
difficult.  But America cannot resist this transition, we must lead it.  We cannot 
cede to other nations the technology that will power new jobs and new industries, 
we must claim its promise.  That’s how we will maintain our economic vitality and 
our national treasure -- our forests and waterways, our crop lands and snow-
capped peaks.  That is how we will preserve our planet, commanded to our care 
by God.  That’s what will lend meaning to the creed our fathers once declared” 
(Barack Obama, 2013).

Наступник Обами – президент Дональд Трамп – запевняє американців 
у тому, що вони захищені не лише військово та юридично, а найголовніше – 
вони знаходяться під захистом Господа:

“We will be protected by the great men and women of our military and law 
enforcement and, most importantly, we are protected by God” (Donald Trump, 
2017).

Серед зафіксованих біблеїзмів у досліджених промовах відзначимо 
вислів act of God, який зустрічається у зверненні президента Буша у описові 
соціальних викликів тогочасної Америки. Президент зазначає, що його 
країна має дбати про нужденних громадян, які мають стати пріоритетом, 
а не проблемою, що знущання та забуття – це не Божі діла, а недостаток 
любові: 

 “America, at its best, is compassionate. In the quiet of American 
conscience, we know that deep, persistent poverty is unworthy of our nation’s 
promise. Whatever our views of its cause, we can agree that children at risk 
are not at fault. Abandonment and abuse are not acts of God, they are failures 
of love. The proliferation of prisons, however necessary, is no substitute for 
hope and order in our souls. Where there is suffering, there is duty. Americans 
in need are not strangers, they are citizens, not problems, but priorities, and all 
of us are diminished when any are hopeless” (George W. Bush, 2001).

У даному випадку, на наш погляд, реалізується аргументативна 
стратегія через тактику контрастивного аналізу. 

Як бачимо, американські президенти красномовно вплітають біблійні 
алюзії  у свої промови з прагматичною метою. Їхні звернення пронизані сло-
вами, фразеологічними одиницями із Біблії, іноді зустрічаються й цитати. 
Цікаві  з погляду цитування Біблії є промови Президентів, де вони прямо по-
силаються на прецедентний текст – Біблію. Так, приміром президент Барак 
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Обама у своєму першому інавгураційному зверненні використовує рядки 
з Першого послання Апостола Павла до Корінтян, прямо посилаючись на 
Святе Письмо: 

“We remain a young nation, but in the words of Scripture, the time has 
come to set aside childish things. The time has come to reaffirm our enduring 
spirit; to choose our better history; to carry forward that precious gift, that noble 
idea, passed on from generation to generation: the God-given promise that all 
are equal, all are free, and all deserve a chance to pursue their full measure 
of happiness. In reaffirming the greatness of our nation, we understand that 
greatness is never a given. It must be earned” (Barack Obama, 2009).

Принагідно зазначимо, що Перше послання Апостола Павла до Корінтян 
є книгою Нового завіту, яка складається з чотирьох частин. В біблійному 
тексті Апостол Павло змальовує любов до ближнього і наголошує на тому, 
що впродовж усього свого життєвого шляху людина повинна керуватися 
цією чеснотою. У цьому посланні Апостол Павло зазначає, що, коли він 
був дитиною, він розмовляв та міркував як дитина; але коли він виріс, він 
відклав в сторону дитячі забавки: 

 1 Corinthians 13: 11, New Living Translation 
“when I was a child, I spoke and thought and reasoned like a child. But when 

I grew up, I put away childish things”.
Цитуючи, хоч і у видозміненому вигляді, цей вислів, президент Обама 

пов’язує його із долею всієї країни: хоча Америка й молода держава, прий-
шов час відкинути дитячі забави та заново підтвердити велич країни, яку, на 
думку президента, потрібно заслужити. Тут бачимо реалізацію агітаційної 
стратегії через тактику заклику.

Ще одним цікавим прикладом трансформації поширеного біблійного 
вислову є рядки із першого інавгураційного звернення Барака Обами: 

“We remain the most prosperous, powerful nation on Earth. Our workers are 
no less productive than when this crisis began. Our minds are no less inventive, 
our goods and services no less needed than they were last week or last month 
or last year. Our capacity remains undiminished. But our time of standing pat, of 
protecting narrow interests and putting off unpleasant decisions – that time has 
surely passed. Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves 
off, and begin again the work of remaking America. For everywhere we look, 
there is work to be done” (Barack Obama, 2009).

Джерелом цієї цитати є Книга від Пророка Ісаії 52 : 2: 
Shake thyself from the dust; arise and sit down, O Jerusalem: loose thyself 

from the bands of thy neck, O captive daughter of Zion. 
Цими рядками Пророк Ісаія закликає і надихає Богом обраний 

ізраїльський народ піднятися після глибокого морального занепаду, а та-
кож вигнання зі своєї землі ассирійцями. Біблійну цитату Президент Барак 
Обама трансформує, вживаючи замість глибоко біблійного вислову shake 
thyself from the dust видозмінену біблійну фразу з тим самим образом праху 
dust ourselves off; замінює розмовне слово arise на слово такого ж регістру 
pick up. Цитуючи відому фразу Пророка Ісаії, який згідно з Біблією нама-
гався застерегти свій народ від гріховного падіння і моральної деградації 
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(вживаючи сучасні терміни), Президент США відповідно звертається до 
американського народу, вірячи, що добре відомий їм образ Пророка Ісаії 
вплине на свідомість американців. Перед цим абзацом читаємо в тексті 
Президента ствердження величі Америки, одначе з певним застереженням 
необхідності деяких змін і це застереження він висловлює, звертаючись до 
Біблії і Пророка Ісаії.

Як і в попередньому випадку тут спостерігаємо реалізацію агітаційної 
стратегії через тактику заклику.

Серед трансформованих біблеїзмів відзначимо вживання in God’s 
image, що зафіксовано як в першій, так і в другій інавгураційних промовах 
Джорджа Буша молодшого: 

“Our unity, our union, is the serious work of leaders and citizens in every 
generation; and this is my solemn pledge, «I will work to build a single nation of 
justice and opportunity.» I know this is in our reach because we are guided by 
a power larger than ourselves who creates us equal in His image and we are 
confident in principles that unite and lead us onward” (George W. Bush, 2001).

“America’s vital interests and our deepest beliefs are now one. From the day 
of our founding, we have proclaimed that every man and woman on this Earth 
has rights, and dignity and matchless value because they bear the image of the 
maker of heaven and Earth” (George W. Bush, 2005).

Як бачимо, в обох випадках президент вживає цей вислів у дещо 
зміненому вигляді, проте, у ідентичному значенні. Даний біблеїзм допомагає 
президенту наголосити на тому, що всі люди на землі є рівними, мають 
однакові права, гідність і цінність, оскільки вони створені за Господнім об-
разом. 

Президент Дональд Трамп також цитує у своїй інавгураційній промові 
Біблію, а саме – Псалтир – одну із Книг Старого Заповіту:

“The Bible tells us, “how good and pleasant it is when God’s people live 
together in unity”. We must speak our minds openly, debate our disagreements 
honestly, but always pursue solidarity” (Donald Trump, 2017).

Власне у Біблії цей вислів зустрічається у такому контексті:
Psalm 133:1 New International Version (NIV)
A song of ascents. Of David.
1 How good and pleasant it is 

    when God’s people live together in unity!
Вживання цього вислову допомагає Трампу розкрити його основну тезу 

у даному уривку його промови – президент закликає своїх співгромадян 
до єдності, солідарності. Таким чином, у даному випадку реалізується 
стратегія формування емоційного настрою адресата через тактику 
єднання.

В орієнтаційному різновиді президентського дискурсу дещо знижується 
рівень використання релігійної лексики. Це можна пояснити тим, що деякі 
різновиди цього дискурсу не є підготовленими, на відміну від інавгураційної 
промови. Розглянемо один із прикладів вживання цитати із Святого письма 
у одній із промов Дональда Трампа, яку він виголосив 15 лютого 2018 року у 
зв’язку  зі стріляниною в одній зі шкіл Паркленда у штаті Флорида, внаслідок 
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якої загинуло 17 осіб. Звертаючись до народу у той трагічний момент, пре-
зидент цитує Книгу царів – одну із частин Старого Завіту:  

“In these moments of heartache and darkness, we hold on to God’s word 
in scripture: “I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you.” 
We trust in that promise, and we hold fast to our fellow Americans in their time of 
sorrow” (American Rhetoric).

Президент наводить слова Бога про те, що він почув молитву, поба-
чив сльози і обіцяє зцілити тих, хто цього потребує. Таким чином, у даному 
випадку реалізується стратегія формування емоційного настрою адресата 
через тактику врахування його ціннісних орієнтирів.

Серед цікавих прикладів використання релігійної лексики в агональ-
ному різновиді президентського дискурса розглянемо цитату Дональда 
Трампа у його передвиборчій промові у Liberty University. Звертаючись до 
студентів цього університету, Трамп процитував рядки із другого послання 
до Коринтян апостола Павла Where the spirit of the Lord is, there is liberty. 
Очевидним задумом тодішнього кандидата в президенти було обіграти на-
зву університету та створити певний емоційний настрій аудиторії, проте, він 
невірно прочитав назву послання, чим викликав неоднозначну реакцію:

“Then, he turned to quote Scripture. “Two Corinthians, 3:17,” Mr. Trump 
said. The many students in attendance on Monday chuckled, as the standard 
reference to that chapter of Scripture is “Second Corinthians.” But Mr. Trump 
was undeterred. “That’s the whole ballgame. ‘Where the spirit of the Lord is, 
there is liberty,’” he said, quoting the Bible. “And here there is liberty” (American 
Rhetoric).

Цей випадок ще раз підкреслює, що використання релігійної лексики, 
особливо біблеїзмів та цитат зі Святого письма є підготовленими елемента-
ми президентського дискурсу.

Висновки
Найбільша кількість досліджених випадків вживання релігійної лекси-

ки слугує для реалізації стратегії формування емоційного настрою адреса-
та (35 %) через тактики врахування його ціннісних орієнтирів та єднання; 
стратегії самопрезентації (30 %) через тактики ототожнення, опонування та 
солідаризації; аргументативної стратегії (20 %) через тактики обгрунтова-
них оцінок та контрастивного аналізу; агітаційної стратегії (10%) через так-
тику заклику; інформаційно-інтерпретаційної стратегії (5%) через тактики 
визнання існування проблеми та акцентування позитивної інформації.

Перспективним напрямом подальших досліджень є аналіз 
функціонування релігійної лексики в американському президентському 
дискурсі у діахронії.
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 “Science is basically an inoculation against charlatans”
Neil de Grasse Tyson

The article deals with the exposure of examples of pseudoscientific discourse, as well as 
the investigation of its linguistic features (like use of weasel words, technical jargon and neuro-
linguistic programming). Science is a complex concept. Everyday scientists explore phenomena 
that are beyond the understanding of the layman. Science is a set of methods designed for testing 
hypotheses and constructing theories. If the community of scientists actively accepts a new idea, 
which is distributed in different directions, is included in the study and provides useful knowledge, 
reflected in presentations/publications; if it opens up new areas of research, this is most likely 
a true science. It uses terms and hypotheses, the meaning of which can be understood only by 
a narrow circle of specialists. Consequently, an amateur is not able to assess the veracity or 
falsity of certain scientific theories. Pseudoscience, in its turn, abounds with science-like terms, 
complex and confusing system of reasoning/conclusions. In pseudoscience it is usual to find 
the appropriation of well-known scientific terms in a distorted form, and a discussion on objects 
or phenomena, the existence of which has not yet been proven. Science accepts challenges 
and tries to examine various theories. Pseudoscience, on the other hand, tends to perceive with 
hostility any challenge to its dogma. The problem lies in the distinction between science and 
pseudoscience. Many scientists admit that the boundaries between them are rather blurred. 
Therefore, the purpose of this article is to identify the characteristic features which are peculiar to 
such a phenomenon as pseudoscience.

Key words: pseudoscience, weasel words, linguistic tools, advertising, framing, reframing.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСЕВДОНАУКОВИХ ТЕКСТІВ
Балацька А.В.

аспірант, Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України

 У статті розглядаються приклади псевдонаукового дискурсу, а також дослідження 
його лінгвістичних характеристик, для яких властиве використання слів з розпливча-
стим змістом, технічного жаргону і застосування нейролінгвістичного програмування. 
Наука становить собою складну систему. Кожен день вчені досліджують явища, які не 
будуть зрозумілі обивателю. Наука - це набір методів, призначених для перевірки гіпотез 
і побудови теорій. Якщо спільнота вчених активно приймає нову ідею, і якщо ця ідея 
поширюється за різними напрямками і включена в дослідження, які приносять корисні 
знання, відображені в презентаціях, публікаціях і відкриває нові області досліджень, це, 
швидше за все, і є справжня наука. Вона використовує терміни і гіпотези, зміст яких 
буде зрозумілий тільки вузькому колу фахівців. Отже, звичайна людина не може оцінити 
достовірність або хибність деяких наукових теорій. Псевдонаука, в свою чергу, сповнена 
складною і заплутаною системою міркувань/висновків, а також безліччю наукоподібних 
термінів. У псевдонауці зазвичай можна зустріти привласнення відомих наукових термінів 
у спотвореному вигляді, і, крім того, обговорення об’єктів або явищ, існування яких ще 
навіть не доведено. Наука приймає виклики і намагається критично розглянути різні 
теорії. З іншого боку, псевдонаука схильна вороже сприймати будь-який виклик своїй догмі. 
Проблема полягає в розмежуванні науки і псевдонауки. Багато вчених визнають, що їхні 
межі досить розмиті. Тому метою даної статті є виявлення характерних особливостей, 
властивих такому феномену, як псевдонаука.
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Балацкая А.В.
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В статье рассматриваются примеры псевдонаучного дискурса, а также исследова-

ние его лингвистических характеристик, для которых свойственно использование слов 
с расплывчатым смыслом, технического жаргона и применение нейролингвистического 
программирования. Наука представляет собой сложную систему. Каждый день ученые 
исследуют явления, которые не будут понятны обывателю. Наука – это набор методов, 
предназначенных для проверки гипотез и построения теорий. Если сообщество ученых 
активно принимает новую идею, и если эта идея распространяется по разным направ-
лениям и включена в исследования, которые приносят полезные знания, отраженные в 
презентациях, публикациях и открывает новые области исследований, это, скорее все-
го, и есть истинная наука. Она использует термины и гипотезы, смысл которых можно 
понять только узким кругом специалистов. Следовательно, обычный человек не может 
оценить достоверность или ложность некоторых научных теорий. Псевдонаука, в свою 
очередь, изобилует сложной и запутанной системой рассуждений/выводов, а также мно-
жеством наукообразных терминов. В псевдонауке обычно можно встретить присвоение 
известных научных терминов в искаженном виде, и, кроме того, обсуждение предпола-
гаемых объектов или явлений, существование которых еще даже не доказано. Наука 
принимает вызовы и пытается критически рассмотреть различные теории. С другой 
стороны, псевдонаука склонна враждебно воспринимать любой вызов своей догме. Про-
блема заключается в разграничении науки и псевдонауки. Многие ученые признают, что 
границы между ними довольно размыты. Поэтому целью данной статьи является вы-
явление характерных особенностей, свойственных такому феномену, как псевдонаука.

Ключевые слова: псевдонаука, слова с расплывчатым смыслом, лингвистические 
средства, реклама, фрейминг, рефрейминг.

Introduction
True science is an unquestionable mover of development and with its help 

people can solve many problems. However, society is not always able to build 
a harmonious relationship with it because of the certain contradictions. That is 
why we are dealing with the spread of pseudo-scientific theories. Parasitizing on 
the authority of real science, modern pseudoscience tries in every possible way 
to resemble it.

Nowadays there is a large number of examples of so-called pseudoscience: 
starting with astrology and finishing with spectacular (at first sight) shamanic 
rituals. American psychologist Jonathan Smith describes the practice of healers, 
which despite the dubious reputation remains popular and, therefore, profitable. 
This practice implies a procedure during which the “cause” of the disease is 
extracted from the patient’s body in a “surgical” way. At the same time healer 
himself/herself doesn’t even have medical education or necessary equipment. 
Pseudo-surgery is performed without anesthesia, and after it, as proof of the 
“problem”, the internal organs of the animals (liver, kidneys, etc.) are shown to 
an amazed patient.

Results and discussion
As for linguistic aspect of the phenomena of “healing” (in particular 
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concerning weasel words) the above mentioned scientist introduces us to his 
curious philological observation:

“Paranormalists sometimes engage in weaseling by their use of the word 
“healing.” “Healing” generally means “return to physiological health.” When a 
broken leg is healed, you can walk again. Healing can also mean “return to 
psychological well-being.” Even if your leg is broken, you are “healed” if you 
have recovered from the initial distress of breaking your leg and are more or 
less happy. Because of these two meanings, faith healers can weasel out of 
promises. They may claim to “heal” your arthritis, take your “donation” (“healing” 
your wallet of excess weight), and then praise the Lord that your “spirit” has been 
healed. Who are you to challenge such a demonstration of piety? A similar and 
clever weasel word is the construction “dis-ease.” Of course, when spoken, it 
sounds like “disease,” a medical condition, whereas “dis-ease” should refer to 
something like “discomfort.” A healer can claim a worthless potion cures your 
“dis-ease” and convey the impression of offering a medical treatment when in 
fact he is simply making you feel good. What is clever about this weasel word 
is that the healer has a backup rationalization, the idea that psychological well-
being (“ease”) is important for physical health, and that his nostrum removes 
obstacles to such good feelings (“dis-ease”)” (Smith 2010: 78).

Among the typical signs of pseudoscience are the following:
•	 incorporation of mythological, religious or political affirmations into 

research work;
•	 complete absence of any result (proving or refutation of the theory);
•	 impossibility to refute or confirm the verity of the theory;
•	 appealing to the “argument of the person”, a scientist or influential person 

in the society instead of using specific scientific facts;
•	 excessive use of scientific terminology;
•	 appealing to the media instead of the scientific community.
In order to prevent crossing the line between pseudoscience and real 

science, Smith gives the following recommendations:
“...when performing a reality check on an extraordinary claim, we need to be 

alert to sources of error and consider five fundamental alternative explanations:
•	 oddities in nature and the world of statistics;
•	 perceptual error or trickery;
•	 memory error;
•	 the placebo effect;
•	 sensory anomalies and hallucinations.
Together our reality-checking detective tools and questions constitute a 

broader view of the scientific method. Misused, they become pseudoscience. A 
scientist is a smart detective. A pseudoscientist is a bumbling detective, seduced 
by the flashy jewelry and intoxicating perfume of false leads. Good science 
appropriately uses sources, logic, and observation (texts and theory) and 
systematically considers alternative explanations. Pseudoscience is the claimed 
application of the scientific method in a way that misuses sources, logic, and 
observation (texts and theory) and fails to systematically consider alternative 
explanations” (Smith 2010: 38).
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Another, not less interesting aspect of pseudoscience is its language, 
namely technical jargon, which is used for the purpose of fooling and influencing 
the masses. With its help, the text becomes more considerable and twisted, 
and this in turn leads to unconditional confidence of the average person to such 
kind of information. Speaking about pseudoscientific language it is necessary 
to mention its use in different types of advertisements. Here is an example of 
a text with technobabble terminology and commentary, which emphasizes the 
absurdity of the cited:

“Spring Water straight from the spring is magnetised, energised, 
mineralised, even the molecules are smaller and are assimilated more rapidly 
by our bodies.

The water would certainly be mineralised, but the claims that it’s energised 
and magnetised are nonsense. And if the molecules were really smaller than 
other water molecules, the entire scientific community would be flocking to the 
resort to obtain samples”. 

The most “fertile ground” for using alike language is the sphere of cosmetic 
TV commercials. Seeking for beauty and compliance with its standards, women 
become vulnerable target for verbal manipulators. Advertisement of the well-
known company L’Oréal about its product “Revitalift” is the best illustration of 
confrontation between the real science and the world of agitation:

“In this commercial, 41-year old British actress Rachel Weisz expresses 
her devotion to L’Oréal’s Revitalift face cream, declaring confidently: “It works!” 
Sure it does, Rachel. But what is this product actually supposed to do? Well, 
according to the product’s website, it is “not a facelift” (I’m pretty sure we can say 
that Rachel is right and that Revitalift works at not being a facelift), but instead 
can be described using large-print terms like “anti-wrinkle” and “firming”. 
Now a casual observer might take these terms to imply a capacity to eliminate 
(or reduce) wrinkles and to firm the skin, yes? Well, not so fast: a close reading 
of the small print tells us that Revitalift…

…reduces the appearance of wrinkles and leaves skin feeling firmer around 
the eye area [emphasis added].

You see? It affects “appearances” and “feelings” as opposed to, well, actual 
skin. The script for the TV commercial reinforces this equivocation: Rachel’s skin 
“feels” firmer, her lines “seem” to fade. And in a deft dodge of potential legalistic 
accusations, L’Oréal go on to invent their own verb: they tell us that the product 
will “revitalift your skin” (how do we know if they’re wrong?), an effect that L’Oréal 
says “makes all the difference” (to what, we’ll never know)” (Hughes 2011).

Considering that pseudoscience appeals, first of all, to emotions, there is a 
need in psychological, and as a consequence, linguistic tools, which are “the main 
body” of the discipline of neuro-linguistic programming (NLP). Speaking about 
NLP, it is necessary to mention its techniques, namely – framing and reframing. 
The concept of framing consists in psychological process of making conclusion 
about particular phenomena based on certain kind of informational presentation. 
This technique is popular in mass media due to concise manner of informing 
(since there is an opportunity to deliver your proposal in the most favorable light, 
while not overloading the addressee with unnecessary information). 
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 According to modern definition, reframe means “to look at, present, or think 
of (beliefs, ideas, relationships, etc.) in a new or different way”. Reframing, 
simply speaking, is a special technique of “putting a picture in a new frame”, 
which allows you to change the perception. Aforementioned method is strongly 
connected with metaphor. Once again, it’s widely used in the sphere of 
marketing, especially when we deal with pseudoscientific ads (like in case with 
New Balance):

“For spring 2010, New Balance is reframing the way women feel about 
exercise so they can embrace all that it can be: an indulgence for the mind, body 
and soul. New Balance Wellness, a mindset more than a category, will be a focus 
for the brand beginning this spring. Kicking off with the first footwear collection to 
support Wellness is the 1442 rock&tone toning shoe and toning sandal.

Designed for walking, rock&tone footwear tones the muscles from your legs 
to your glutes to your core and helps burn calories. Burning calories is the basis 
of weight loss, a goal for a healthy wellbeing. While rock&tone footwear provides 
similar benefits as competitive products, consumer testing has shown it to be the 
most wearable and most comfortable perception testing in New Balance’s state 
of the art Sports Research Laboratory. Also, test consumers have responded 
positively to the lower profile sole unit and overall more stylish aesthetic.

A little bit later this “fairytale” was demolished and the company had to pay 
settlement as their hyped product didn’t bring any result: 

“In their complaint, filed in Massachusetts, where New Balance is 
headquartered, the plaintiffs called the company’s advertising deceptive. 
“Wearing the Toning Shoes provides no additional activation to the gluteus, 
hamstring or calf muscles, and does not burn any additional calories,” lawyers 
wrote. “Moreover, scientists are concerned that wearing the Toning Shoes may 
lead to injury, a fact which New Balance deceptively omits from its advertising””.

The use of metaphorical frames helps representative of pseudoscience to 
manipulate people’s consciousness. It’s all because of human nature. When 
someone has his/her own frame or seeing of situation, he/she will always take 
into account facts that fit to it. Unfortunately, the new information will be ignored 
in most cases. That’s why, when we are up against enthusiast (for example, 
from the sphere of ufology) we only deal with reports of witnesses and pure         
emotions:

“I was shocked to see the object traveled more or less directly over my home 
and continued on a due easterly direction at a speed that I also cannot say for 
certain however, again, if having to choose a speed I would say it maintained 
a speed of between 50-100 mph. Probably closer to the 50 side I believe. I 
had the presence of mind while it was directly over me to open up my camera 
app and start snapping in its now eastern reference to me at about 30 degrees 
where it passed behind some trees and I lost sight of it. I just aimed in the 
objects direction snapping two photographs as it was on its easterly course just 
before it passed out of view. Information embedded in the photos state the time 
of the photos at 7:32 PM establishing the exact time of the occurrence. I had 
approximately a 120 degree view of the sky and it completely passed through 
that view in that 20-30 seconds. The object in the pictures can be seen at just 
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above and to the right of the tree. Upon zooming in the flat sides of the object as 
well as its diamond shape can be discerned”.

When it is necessary scientists use specific language designed to convey 
certain ideas and knowledge that are not usually part of everyday life. Words like 
“energy”, “photon”, “vibration”, “electromagnetism” etc. are recognized by all, but 
recognition does not mean understanding. Some of these concepts are not the 
part of basic education and sometimes are extremely difficult to understand. As 
we have already noticed, pseudoscience is a great “fan” of metaphors and so 
that often overuses such words in an attempt to seem important, to ensure the 
credibility of their ideas, as well as confuse those who hear them:

“The Universal Ether, which is postulated by science without its nature being 
understood clearly, is held by the Hermetists to be but a higher manifestation 
of that which is erroneously called matter — that is to say, Matter at a higher 
degree of vibration — and is called by them “The Ethereal Substance.” The 
Hermetists teach that this Ethereal Substance is of extreme tenuity and elasticity, 
and pervades universal space, serving as a medium of transmission of waves of 
vibratory energy, such as heat, light, electricity, magnetism, etc. The Teachings 
are that The Ethereal Substance is a connecting link between the forms of 
vibratory energy known as “Matter” on the one hand, and “Energy or Force” 
on the other; and also that it manifests a degree of vibration, in rate and mode, 
entirely its own”.

The next example of framing use is noticed in the field connected with the 
theme of climate change. Nowadays this theme is on everyone’s lips and there 
are a lot of controversial points of view related to it. People have divided into 
two different groups – those, who believe in climate change (and “human factor” 
as the key reason of the process) and those, who deny climate change at all. 
The controversy started The Advancement of Sound Science Center (TASSC) 
in 1993, lobbied by tobacco industry, and had an aim to stand up against official 
science. By using popular worries as fear of passive smoke and climate change 
as well, TASSC set people against scientific evidence. Later on the center began 
to receive donations from different oil companies like Exxon Mobil and created 
site about “pseudoscience” – climatology (Hamilton: 2010). 

According to recent investigation by O. Kapranov, framing is extensively 
utilized by the well-known Norwegian oil company – Statoil Corporation, in order 
to have a desirable effect on consumers: 

“The frame “Renewable Energy” seems to be embedded into the frame 
“Corporate Responsibility”. By blending the frames “Renewable Energy” 
and “Corporate Responsibility”, Statoil portrays itself as an environmentally 
responsible corporation. The combination of these frames highlights Statoil’s 
environmentally conscious image, which the corporation projects onto its 
customers. As a responsible and environmentally conscious corporation, Statoil 
encourages customers to buy biofuels to reduce fossil fuels emissions, thus 
indirectly contributing to the issue of climate change mitigation:

(10) We try to encourage our customers to use more environmentally 
responsible transport fuels by raising their awareness of the benefits of biofuels 
and new fuel additives. An increasing number of our customers wish to contribute 
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to a more sustainable world by making reasonable, but considerate everyday 
choices. (Statoil, 2010, p.69)

In (10), the reference to “a more sustainable world” (Statoil, 2010, p.69) is 
indicative of Statoil’s self-image as an international corporation which is involved 
in consumers’ decision-making on the global energy market.” (Kapranov 2018: 
63).

Conclusion
As we can see, pseudoscientific discourse penetrates every sphere of our 

life and has a wide range of admirers due to great number of undiscovered things 
in the world. Unfortunately, science can not immediately solve all problems of 
cognition and explain all the incomprehensible. Many phenomena of nature 
have not yet received a convincing scientific explanation and therefore remain 
mysterious. These phenomena are not scientifically explained because their 
ways of cognition have not been formed yet. However, human history proves 
that sooner or later, it will be investigated, when appropriate means of cognition 
will be found.
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ЕКСПЛІЦИТНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ІНКЛЮЗИВНОСТІ 
В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Бедрич Я.В.
кандидат філологічних наук, старший викладач,

Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України

В статті досліджується категорія інклюзивності в мові науки (на матеріалі англо-
американських статей у галузі інформаційно-комунікаційних технологій). Деякі аспекти 
інклюзивності розглядалися в філософії, педагогіці та лінгвістиці, хоча комплексне вивчення 
інклюзивності, як окремої категорії писемного наукового дискурсу, відсутнє. Маємо на меті 
дослідити когнітивну структуру, засоби вираження та дискурсивні властивості категорії 
інклюзивності. Чому матеріалом дослідження слугують саме англо-американські статті в 
галузі інформаційно-комунікаційних технологій? Наукова стаття є одним з головних жанрів 
наукового писемного дискурсу. Вона використовується для обміну знань в науковій спільноті. 
Основним завданням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) є зміна світу на кра-
ще. Головними превагами ІКТ є: покращення міжнародної торгівлі та розвиток світового 
економічного ринку; глобалізація культури та комунікації; надзвичайно широкі можливості 
для людей мати доступ до навчання, охорони здоров’я, культурної діяльності та ін. Ми 
розглядаємо категорію інклюзивності як когнітивно-дискурсивну категорію наукового 
дискурсу. Вона може втілюватись вербально та візуально. Основними засобами виражен-
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ня категорії інклюзивності є експліцитні, імпліцитні та напівімпліцитні лексичні одиниці. 
Експліцитні засоби вираження – це лексичні одинці, в яких міститься явно виражена сема 
інклюзивності. Ми виділяємо п’ять основних груп експліцитної інклюзивності: дієслова та 
фразові дієслова, іменники, прикметники, граматичні конструкції та заперечні звороти 
із експліцитним запереченням. Кількісний аналіз показав, що експліцитні лексичні одиниці 
інклюзивної семантики становлять три четверті усіх засобів вираження цієї категорії. 

Ключові слова: мова науки, експліцитна інклюзивність, інформаційно-комунікаційні 
технології, науковий дискурс, лексична одиниця, кількісні дані. 

ЭКСПЛИЦИТНЫЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ 
ИНКЛЮЗИВНОСТИ В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ

Бедрич Я.В.
кандидат филологических наук, старший преподаватель,

Центр научных исследований и преподавания иностранных языков НАН Украины

В статье исследуется категория инклюзивности в языке науки (на материале анг-
ло-американских статей в сфере информационно-коммуникационных технологий). Неко-
торые аспекты инклюзивности исследовались в философии, педагогике и лингвистике, 
хотя комплексное изучение инклюзивности, как отдельной категории письменного науч-
ного дискурса, не проводили. Мы хотим исследовать когнитивную структуру, средства 
выражения и дискурсивные особенности категории инклюзивности. Почему материалом 
исследования послужили именно англо-американские статьи в сфере информационно-
коммуникационных технологий? Научная статья – один из основных жанров научного 
письменного дискурса. Она используется для обмена знаний в научном сообществе. Ос-
новное задание информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) – это изменение 
мира к лучшему. Основные преимущества ИКТ: улучшение международной торговли и 
развитие мирового экономического рынка; глобализация культуры и коммуникации; 
широкие возможности для людей иметь доступ к образованию, охраны здоровья, куль-
турной деятельности и др. Мы рассматриваем категорию инклюзивности как когни-
тивно-дискурсивную категорию научного дискурса. Она может выражаться вербально 
и визуально. Мы выделяем эксплицитные, имплицитные и полуимплицитные средства 
выражения этой категории. Эксплицитные способы выражения – это лексические еди-
ницы, в которых содержится явно выраженная сема инклюзивности. Мы выделяем пять 
основных групп эксплицитной инклюзивности: глаголы и фразовые глаголы, существи-
тельные, грамматические конструкции, прилагательные и отрицательные обороты с 
эксплицитным отрицанием. Количественный анализ показал, что эксплицитные лекси-
ческие единицы составляют три четвертых все способов выражения этой категории. 

Ключевые слова: язык науки, эксплицитная инклюзивность, информационно-комму-
никационные технологии, научный дискурс, лексическая единица, количественные дан-
ные. 

Introduction
Categories play an important role in the human conscience. They promote 

us to understand the world better (Smith 1981). Categories are the main tool to 
classify the mind. There are lots of different categories in scientific discourse, but 
the category of inclusiveness hasn’t been studied yet. There is a number of works 
that are associated with inclusiveness. Let’s look through it. The background of 
the category of inclusiveness is the correlation “PART-WHOLE”, that has been 
studied by many ancient philosophers, to name a few: Aristotel (2002), Platon 
(Vindelband, 1993), I. Kant (1993), G. Gegel (1974), E. Gusserl (2011). The 
latter one have considered the terms “part” and “whole” as the most universal 
formal subject categories (Gusserl 68: 174). 
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If we talk about linguistics, there is also plenty of studies of inclusiveness. First 
and foremost, it’s Brilliant American linguist D.G. Greenberg, who has pointed 
inclusiveness as universal category (Greenberg 1978: 178). F. de Soussure has 
regarded the language as a system where the parts create a whole (Soussure 
1977: 147). Professor S. Zhabotinskaya has viewed the category of inclusiveness 
in the context of “inclusiveness - possessiveness” and states that a part always 
belongs to a whole (Zhabotinskaya 2013: 47-76). Besides, researchers K. Frels 
and company have classified the verbs of scientific discourse. They distinguish 
implicit, explicit and inclusive verbs. The latter one is used for description of 
connection among the elements of some whole (Frels 2010). 

On the other hand, category of inclusiveness deals with inclusive (politically 
correct, gender neutral or non-sexist) language (Jacobson 1995; Ter-Minasova 
2000). Not to be left out “inclusive education”, that is popular nowadays (Osnovy 
incluzyvnoi osvity 2012). 

However, these studies haven’t addressed the issue of the ways of rendering 
inclusiveness in scientific discourse. So, the object of our investigation is the 
category of inclusiveness in Anglo-American scientific discourse. Explicit ways 
of rendering the category of inclusiveness is the subject of the article. The goal 
of the paper is to classify and to describe the main explicit ways of rendering 
inclusiveness in scientific discourse. 

Materials and Methods
We used the language material selected from Anglo-American articles 

in the field of information and communication technologies, such as 
Telecommunications Policy (2013-2014), The International Journal on Advances 
in Internet Technology (2010-2015), The International Journal on Advances 
in Systems and Measurements (2010-2015), The International Journal on 
Advances in Telecommunications (2010-2015), The International Journal on 
Advances in Intelligent Systems (2010-2014), The International Journal on 
Advances in Networks and Services (2010-2015), IEEE Communications 
Magazine (2008-2014). Overall number of such articles is 1686, or about 10 
billion words. Dictionary definitions analysis, componential analysis, method of 
opposition as well as quantitative method are used in our research. We have 
analyzed empirical articles, since it is the most numerous genre in the realm of 
Information and Communication Technologies. 

Results and discussion
We regard the category of inclusiveness as cognitive-discursive category, 

so it deals with knowledge, categorization and conceptualization of cognition 
(Selivanova 2008: 377). Categorization is one of the base elements of cognition 
(Kubriakova 2004: 96). It’s used the theory of prototypes to study cognitive 
structure of the category. It means that there is a prototype (cognitive reference 
points) and the frontier zone. Prototype – is the central part of the category, it has 
distinctive features of the category (Rosh 1978). We can note that explicit lexical 
units are prototype of the category of inclusiveness. After that, implicit lexical 
units are situated. Semi-implicit lexical units are placed between mentioned 
above lexical units. We define explicit inclusiveness as linguistic devices where 
semantic structure overtly express inclusive meaning. Let’s use dictionary and 
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componential analysis and method of opposition to classify the main inclusive 
explicit lexical units into groups. We have classified five main groups: 

• verbs and phrasal verbs to include, to contain, to consist of, to involve, 
to integrate, to combine, to form, to comprise, to cover, to be composed of, to 
constitute, to group, to surround, to exclude, to merge, to mix, to encompass, to 
entail, to make up, to embrace, to be made up of, to enclose, to blend, to circle, 
to wrap up, to encircle, to amalgamate, to envelop; 

• nouns system, section, (a)part, set, element, group, network, segment, 
team/crew, container, portion, envelope, formation, circle, contents, fragment, 
family, inclusion, involvement, (a)whole, exclusion, constituent, constitution, 
reservoir, makeup; 

• adjectives complete, whole, partial, universal, comprehensive, exclusive, 
multi-purpose, inclusive, encompassing, all-purpose, all-encompassing; 

• grammatical constructions let us/let’s + V, to range from…to; 
• negative phrases with inclusive negation not, no, without, neither…nor. 
We’ve divided each group into subgroup, according to their meaning. Let’s 

study it more properly. 
We consider collective nouns (system, set, group, network, team/crew, 

container, family, reservoir, (a)whole as the lexical units that denote some whole, 
consisting of a number of parts. For example: 

The second set of traffic pattern consists of 70% RT active users and 30% 
of NRT active users (IJANS, № 3-4 2011, 254). 

Noun system is the most frequently used language unit of inclusive semantic 
that marks inclusiveness explicitly. We have found 10537 examples with this 
noun. 40 % of all examples contain the noun system in the “chains” of inclusive 
semantics. In the example below, we can see the noun system and the phrasal 
verb to be composed of, moreover, the noun system denotes some whole that 
consists of parts: 

The basic module of the system is composed of a Master Node (MN), 
which has superior computational and energy resources and is connected to a 
remote database via TCP/IP over UMTS (IJANS № 1-2 2011, 28). 

On the other hand, we have studied examples, where the noun set is a part 
of a whole, for instance: 

An mPlane infrastructure consists of a set of components spanning over 
multiple domains, whose overall workflow is… (CM, May 2014, p. 153). 

Nouns of “parts” are the other nouns that mark inclusiveness explicitly, 
since they denote part of a whole. They are: section, (a)part, element, segment, 
portion, contents, fragment, for example: 

The Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) system is a core 
part of this future (CM, May 2014, p.115). 
Table II presents the contents of the whole evaluation procedure, which 

lasted from 90 to 120 minutes (IJAIS, № 3-4 2013, p.271). 
Although we have found some examples where “parts” nouns are composed 

of numbers of other parts, that is to say, parts are the whole, for instance: 
The main part of a person’s UID consists of a hash value calculated from 

the person’s full name, i.e., first name plus last name (IJAIT, № 3-4 2011, p. 116). 
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Verbs of inclusive semantics to consist of, to comprise, to be composed of, 
to be made up of, to involve, to surround, to enclose, to encircle, to envelop, 
to embrace, to entail, to cover, to wrap up, to circle denote some whole that is 
composed of a number of parts (in this case enumeration may be full or partial), 
for instance: 

The notion of meaning complexity embraces the notions of Kolmogorov 
complexity/information and Shannon complexity/ information/entropy (IJAIS, № 
3-4 2012, p. 500). 

The verb to include is the most numerous unit (9992 examples) that marks 
inclusiveness explicitly (among other verbs of explicit semantics in the language 
of science) as it expresses the main meaning of inclusiveness – to consist of 
(some parts), to contain as a secondary or subordinate element (Ilchenko 2014: 
294). It is stated that you want to mention all the parts that something has in 
it, use consist of, comprise, be composed of, or be made up of, use include 
to mention only some of the things that something has as its parts (Longman 
dictionary 2005: 822). For example: 

For example, Muradand Fuja proposed a composite trellis, made up of a 
Markov source, a Variable Length Code (VLC), and a channel decoder’s state 
transitions, to exploit a priori source statistics (IJAT, № 3-4 2013, 143). 

The non-cluster model is composed of five steps: peer join/leave, peer 
exchange information, peer selection, buffer organization and segment 
scheduling (IJANS, № 1-2 2012, p. 13). 

The test track consists of three different track sections: straights, clothoids 
and curves (IJAIS, № 1-2 2010, p. 75). 

These examples include full (as well as numeral) enumeration of the parts. 
Let’s compare with the next example, where is only one part: 

G.8031 includes an Automatic Protection Switching (APS) protocol (CM, 
March 2009, 37). 

Another group of nouns that marks inclusiveness explicitly – is the nouns 
of “formation”. They mark the process of a formation of some whole. They are: 
formation, constituent, constitution, makeup, for example: 

The protocol of coalition formation is composed of two distinct steps 
(IJAIS, № 1-2 2013, p. 129). 

Verbs to constitute, to make up, to form are used to denote formation of 
some whole (if it is used in Active Voice) (Ilchenko, 2014: 121, 489), for example: 

The network operation system (Network OS) constitutes the set of 
fundamental functions that must be provided (CM, October 2014, p. 151). 

Or to consist of (if it is used in Passive Voice) (Ilchenko, 2014: 121), for 
instance: 

In LBSNs, the “spatial social network,” formed by a combination of social 
and spatial elements, is leveraged in (CM, August 2014, p. 153). 

One more group of explicit inclusive verbs is the verbs of “amalgamation”, 
such as: to integrate, to combine, to mix, to group, to merge, to blend, to 
amalgamate. They are used to denote the process of amalgamation for formation 
whole, for example: 

The proposed region of interest concept combined with the joint audio and 
video analysis offers the possibility to compose a video based on the detected 
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persons at the receiving client (IJAT, № 3-4 2013, p.159). 
We can divide adjectives of inclusive semantics on two groups: the first one, 

adjectives that denotes full inclusion (complete, whole, universal, comprehensive, 
multi-purpose, inclusive, encompassing, all-purpose, all-encompassing), the 
second group is the adjectives that mark partial inclusion (partial), for example: 

After the timeout expires, the operation returns this whole set of messages 
(IJAIS, № 1-2 2011, 4). 

Partial aspects of the algorithms were previously presented (IJANS, № 1-2 
2010, 42). 

Grammatical construction let us/let’s is used to express suggestions. 
In another words the author propose reader to do some action together. For 
example: 

Let us suppose that at an instance t, the MANET consists of five nodes 
namely MNA, MNB, MNC, MND and MNE and their connectivity is as shown in 
Figure 1 (IJANS, № 1-2 2011, 58). 

In abovementioned example we can see that author propose us to do some 
operation with him (Let us suppose). Moreover, there is “chain” of inclusive 
semantic, to clarify, phrase (let us suppose) and phrasal verb of inclusive 
semantics (to consist of). 

Negative phrases with inclusive negation not, no, without, neither…nor are 
used to state that there is any part, that belong to a whole: 

The current paper is based on and expands a previous conference paper, 
which includes neither the experimental results nor the proofs (IJASM, №1-2 
2011, 87). 

Besides, explicit lexical units of inclusive semantics such as circle (n, v), 
container, contents, encircle, enclose, envelop, envelope, family, network, 
range from…to, reservoir, surround as well as wrap up is used as a metaphor of 
inclusive semantics, for example: 

The family of copters includes various platforms with vertical propellers 
(e.g., helicopters, quadrocopters, and hexa-copters) (CM, July 2014, 146). 

In the Dictionary of Contemporary English is stated: “family – a group of 
people who are related to each other, especially a mother, a father, and their 
children” (Longman Dictionary 2005: 568); while contextual meaning of this 
noun – is a whole that is made up of some parts (various platforms). 

The node carrying the messages could, for instance, be a fast-moving UAS, 
which circles a larger area and gathers information (CM, October 2013, 45). 

The verb circle is used as a metaphor, because it means: to draw a circle 
around something (Longman Dictionary 2005: 264), so the circle is a whole with 
its parts inside. 

To receive relevant data, we have made some calculations. We have 
estimated word frequency of inclusive semantics per 1000 words. Overall 
number of explicit lexical units is 81741. It can be said that explicit language 
units of inclusive semantics are 87% or 8,44 language units per 1000 words. 

Conclusions
In this paper we have described explicit ways of rendering the category of 

inclusiveness in scientific discourse. We ‘ve classified the main groups of explicit 
inclusiveness, as verbs and phrasal verbs, nouns, adjectives, grammatical 
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constructions and negative phrases with inclusive negation. It can be concluded 
that explicit lexical units of inclusive semantics are three-fourth of all ways of 
rendering this category. These results are of practical relevance. We leave 
discursive potential as well as functional potential of the category of inclusiveness 
for future work. 
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This article deals with the development of the English language in South Africa which can be 
regarded as a historically extraterritorial language.  The aim of the investigation is to consider the 
influence of the specific ethnic environment on the lexical system of South African English in the 
eco-linguistic perspective. A special focus is laid on indigenous onyms which are considered as 
a means of maintaining the nation’s identity in the modern globalized society. The analysis was 
carried out on the basis of the autobiography of Nelson Mandela “Long Walk to Freedom” (1995). 
The article begins with a brief outline of a historic background for the formation of the South African 
variant of the English language. Then the researcher singles out the indigenous onyms employed 
in the text of N. Mandela’s autobiography and classifies them into anthroponyms, nationality 
names, names of clans, royal houses, and toponyms, including a wide variety of geographical 
names. After that the chosen onyms are subjected to the analysis in the eco-linguistic perspective, 
exemplifying the thesis that SAA is not only an extraterritorial, but also a contact-induced variety 
of English. Methodologically, this paper is grounded on the theory of language ecology as a 
framework for the study of language as an open synergetic system actively interacting with its 
environment. The study shows that the English language is in tough competition with the rest of 
official and national languages of the Republic, which form the unique linguistic environment of 
English in South Africa.

Key words: language ecology, linguistic environment, a synergetic system, South African 
English, Nelson Mandela.

ОНОМАСТИКОН ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКОГО ВАРІАНТУ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ЕКОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД

Пілішек С.
кандидат психологічних наук, доцент, 

Хмельницький національний університет

У статті висвітлюється проблема розвитку англійської мови в Південній Африці, 
по відношенню до якої англійська визначається як екстратериторіальна (імпортована) 
мова. Мета дослідження полягає у встановленні впливу регіонального етнічного сере-
довища на лексичну систему Південно-Африканського варіанту англійської мови (ПАА), 
що розглядається крізь призму еколінгвістики і лінгвоекології. Особливу увагу приділено 
автентичним онімам, які, на думку автора статті, виступають одним із засобів збе-
реження національної ідентичності в сучасному суспільстві, що стрімко глобалізується. 
Матеріалом для аналізу слугувала автобіографія Нельсона Мандели «Довгий шлях до сво-
боди» (1995), написана мовою ПАА. Вибір автобіографічного роману в якості матеріалу 
для дослідження обумовлений низкою чинників, основні серед яких: значущість Н. Ман-
дели у політичному житті ПАР; етнічна приналежність Н. Мандели до африканського 
племені кόза, носієм мови якого він  є; а також високий рівень володіння англійською мовою 
в результаті отримання Н. Манделою університетської освіти. Стаття починається з 
короткого історичного опису формування ПАА. Потім виділяються етнічно забарвлені 
оніми, які далі класифікуються на підгрупи антропонімів, назв кланів, королівських домів, а 
також топонімів з широким спектром географічних найменувань. Наступний етап пред-
ставлено аналізом вибірки в еколінгвістичній перспективі. Методологічною платформою 
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дослідження виступає теорія екології мови як концептуально-понятійна основа для вив-
чення мови в якості відкритої синергетичної системи, яка активно взаємодіє зі своїм ото-
ченням. Проведене дослідження унаочнює той факт, що англійська мова в ПАР співіснує 
у жорсткій конкуренції з десятьма офіційними і шістьма національними мовами, а також 
локальними діалектами, які, взяті разом, утворюють унікальне лінгвістичне середовище 
для Південно-Африканського варіанту англійської мови.

Ключові слова: екологія мови, лінгвістичне середовище, синергетична система, 
Південно-Африканський варіант англійської мови, Нельсон Мандела.

ОНОМАСТИКОН ЮЖНО-АФРИКАНСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА: ЭКОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Пилишек С. 
кандидат психологических наук, доцент, 
Хмельницкий национальный університет 

В статье затрагивается проблема развития английского языка в Южной Африке, 
по отношению к которой английский определяется как экстратерриториальный (им-
портированный) язык. Цель исследования состоит в выяснении влияния регионального 
этнического окружения на лексическую систему Южно-Африканского варианта англий-
ского языка (ЮАА), рассматриваемого через призму эколингвистики и лингвоэкологии. 
Особое внимание сосредоточено на исконных онимах, которые, по мнению автора ста-
тьи, выступают одним из способов сохранения национальной идентичности в совре-
менном, стремительно глобализуюшемся обществе.  Материалом для анализа послужи-
ла автобиография Нельсона Манделы «Долгая дорога к свободе» (1995), написанная на 
ЮАА. Выбор автобиографического романа в качестве материала для исследования об-
условлен рядом факторов, основные среди которых: значимость Н. Манделы в политиче-
ской жизни ЮАР; этническая принадлежность Н. Манделы к африканскому племени кόза, 
носителем языка которого он является; а также высокий уровень владения английским 
языком в результате получения Н. Манделой университетского образования.  Статья 
начинается с краткого исторического описания формирования ЮАА. Затем выделяются 
этнически окрашенные онимы, которые далее классифицируются на подгруппы антро-
понимов, названий кланов, королевских домов, а также топонимов, включающих широкий 
спектр географических наименований. Следующий этап представлен анализом выборки 
в эколингвистической перспективе. Методологической платформой исследования вы-
ступает теория экологии языка как концептуально-понятийная основа для изучения 
языка в качестве открытой синергетической системы, активно взаимодействующей 
со своей окружающей средой. Проведенное исследование наглядно демонстрирует, что 
английский язык в ЮАР сосуществует в жесткой конкуренции с десятью официальны-
ми, шестью национальными языками, а также местными диалектами, которые, взятые 
вместе, образуют уникальную лингвистическую среду для Южно-Африканского вариан-
та английского языка.

Ключевые слова: экология языка, лингвистическая среда, синергетическая систе-
ма, Южно-Африканский вариант английского языка, Нельсон Мандела.

Introduction
In the words of Christopher Ehret, languages can be compared to archives, 

for each language contains many thousands of individual artefacts of the past: 
“every language contains a wealth  of  potential information on the history of the 
people who have spoken it in the past. It remains only for historians to take even 
more advantage of that store of evidence” (Ehret 2005: 86).

Onyms, or proper names, are rightly considered to be a very important 
lexical sphere of language, because, together with common names, they reflect 
cultural traditions and history of a speaking community.
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A very specific place within onyms is taken up by toponyms, or geographical 
names, such as names of cities, towns, villages, regions, etc. Toponyms bear a 
historic coloring and traces of peoples’ migration processes. It is toponyms that 
are the least dynamic group as compared with other semantic classes of onyms. 
However, cases of renaming places (streets, towns, cities), especially those 
bearing names with a political background, are quite numerous and are regarded 
as ‘toponymic cleansing’. Hence, toponyms may unveil a lot of fascinating facts 
about the history and cultural traditions of the people who live on this territory.

This article addresses one of the numerous fragments in the historical 
development of the English language, namely its South African variant 
((henceforth SAE). Our aim is to consider the influence of the specific ethnic 
environment on the lexical system of English in South Africa. Since the problem 
raised is too complicated to be solved within one research paradigm, the present 
study suggests an interdisciplinary approach by integrating the methodological 
frameworks of language ecology, on the one hand, and that of linguistic 
synergetics, on the other hand. The subject of the investigation is indigenous 
onyms in the South African variant of the English language. The object is eco-
linguistic aspects of the indigenous onyms component in the publicist discourse 
of SAE.  The analysis was carried out on the basis of the autobiography of 
Nelson Mandela “Long Walk to Freedom” (1995). The purpose of the present 
article is to consider the role of indigenous onyms in South African English in 
the eco-linguistic perspective. To achieve the purpose, a number of tasks are 
to be solved, among them: to outline a historic background for the formation 
of the South African variant of the English language; to single out and then 
group indigenous onyms employed in the text of N. Mandela’s autobiography; 
to consider the indigenous onyms in the South African variant of the English 
language in the eco-linguistic perspective. Methodologically, this paper is based 
on the theory of language ecology as a framework for the study of language as 
an open synergetic system actively interacting with its environment. 

Results and discussion
Let us start with a brief historic outline to shed light on the emergence and 

development of the South African variant of the English language, also called 
South African English.

The South African variant of the English language can be classified as an 
extraterritorial language, that is “one that has been transported from its original 
geographical home to another area” (Lass 2004: 363). It is the English language 
that was brought from Britain to South Africa in successive waves of settlement 
starting from the close of the eighteenth century. The first invasion of the British 
took place in 1795; however, it was a strategic step, without any idea of colonizing 
the Cape, which had already been occupied by the Dutch since the middle of 
the seventeenth century. Seven years later the Cape was returned to the Dutch, 
and only in 1806 the British came to the Cape again to stay there for another six 
years. It was only in 1819 that British authorities, including parliament, officially 
decided to start the process of settlement on the territory. The first wave of 
immigration was in 1820, the second followed twenty eight years later and finally 
the third wave took place in the last quarter of the nineteenth century. 
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In the eco-linguistic context of the present research, of the paramount 
importance is the origin of English-speaking settlers who came from a variety 
of regions on the British Isles. The English language of the early modern period 
was represented by the following five dialects, namely Northern, West Midland, 
East Midland, Southern, and Kentish. According to R. Lass, the first large 
English-speaking group of immigrants included more than 5,000 settlers who 
came from the south-east of the country and the south-east Midlands; there 
were also people from the West Country and Yorkshire, and some from Scotland 
and Wales. They were mostly poor rural people who received land grants on 
the new territory. The second group of immigrants from the British Isles (1848) 
included men of middle- and upper-class origin, among them being retired 
officers and young aristocrats whose English was close to the so-called received 
standard (Lass 2004: 370). Notably enough, the higher social status of southern 
speakers provided dominance of the standards of their speech in the whole 
English-speaking community. In the course of time, the linguistic characteristics 
of the speech of British settlers influenced by a number of encounters with other 
local speech communities made up the foundation of the new territorial variety 
of English.

Today, South African English bears certain distinguishing features that can 
be spotted on each of the language levels – phonemic, morphemic, lexical, 
and syntactic. Our present concern lies with the lexical level of language with a 
special focus on indigenous onyms.

The SAE vocabulary is etymologically motley, which is not surprising, if 
one looks back at its history. Speaking of language and language varieties, 
Edgar Schneider noted that no language can be monolithic since it comes in 
many shadings, in varieties and dialects. Similarly, language “varieties include 
standard languages and national varieties, but also regional, social and ethnic 
dialects, group-specific language forms, contextually and stylistically defined 
expressions, and so on, for use in their respective cultural contexts” (Schneider 
2011: 18). 

A lexical system of a language is but an open synergetic system (Dombrovan 
2018: 33), which means that it reflects social, economic, political, technological, 
scientific, and cultural aspects of the speech community by saving the new 
notions in the lexical depository. It is one of the most dynamic subsystems of 
language, prone to the impact of its environment.

Environment of a language is determined by the interactions of the latter 
with other languages of the community.  Einar Hagen defines language ecology 
as the study of interactions between any given language and its environment; 
more than that – the true environment of a language is the society that uses it as 
one of its codes (Haugen, 1972).  

Republic of South African is unique as to the scope of languages its 
community employs. It is to be called multilingual, since there are as many as 
eleven (!) official languages in the country, counting out six national languages, 
a number of local dialects and languages of tribal minorities. The data for 2011 
are taken from ‘Statistics South Africa” and given in Figure 1 below.
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Fig.1. Official languages in Republic of South Africa and the number 
of their speakers

As is seen in Fig.1, in 2011 the English language was used as an official language 
by 4,892,623 speakers out of 51,800,000 citizens of the Republic (which equals to 
9.5 %), following isiZulu, isiXhosa and Afrikaans. Unfortunately, this data does not 
reveal the number of native speakers of English or the number of people using it as 
a second language. Recent research shows that “English is used in South Africa as 
a native language by some whites of British descent and the younger generations 
of South African Indians, and as a second language by others, namely the black 
population, the older generations of South African Indians, and the whites of Dutch 
descent, the Afrikaners” (Kamwangamalu 2006: 162). 

According to the data of 2011 given by SAlanguages.com, English is chosen 
as a language for home communication by approximately the same number of 
people, to be more precise by 9.6 % of South Africans (see Figure 2). 

Fig.2  Home languages in South Africa
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The data of Fig. 1 and Fig. 2 suggest that nowadays the English language 
is in tough competition with the rest of official and national languages of the 
Republic. The latter form the unique linguistic environment of English in South 
Africa, or put differently, the English language ecology in the mentioned area. 
The impact of the environment is so great that researchers refer to SAE in the 
plural number – South African Englishes (see, e.g. Kamwangamalu 2006: 158). 

A valuable resource for the present study is the autobiography of Nelson 
Madela, Long Walk to Freedom. Nelson Mandela (1918-2013) was an outstanding 
politician in South Africa, the Nobel Peace Prize Laureate (1993), and an anti-
apartheid activist who was imprisoned for 27 years for his anti-racist politics. In 
1994 Mandela became the first black president of the Republic. N. Mandela is 
seen as Africa’s greatest freedom symbol; his birthday, 18 July, is the national 
holiday in the country. 

N. Mandela’s mother tongue was isiXhosa (isi- is a prefix meaning 
‘language’), but he was lucky to learn English and receive a university degree. 
His Autobiography is written in SAE with a wide scope of indigenous words, 
including onyms which, for the purpose of the present investigation, were singled 
out and classified into the following groups:

(1) Anthroponyms, or names of people. They are especially many in the 
first chapters of the book, introducing early years of the author’s life. Among 
them are Rolihlahla (Nelson’s middle name, meaning ‘troublemaker’ in 
Xhosa),  Tatomkhulu (Nelson’s pet name, meaning ‘grandpa’), Gadla Henry  
Mphakanyiswa (Nelson’s father’s name), Nosekeni Fanny (Nelson’s mother’s 
name), Baliwe, Notancu, and Makhutswana (his sisters’ names), King Zwide, 
Ngubengcuka, Mthikrakra, Ngangelizwe, Sabata, Jogintaba, Dabulamanzi, 
Melithafa, etc. For instance,

At the ceremony, I was given my circumcision name, Dalibunga, meaning 
“Founder of the Bunga,” the traditional ruling body of the Transkei. To Xhosa 
traditionalists, this name is more acceptable than either of my two previous 
given names, Rolihlahla or Nelson, and I was proud to hear my new name 
pronounced: Dalibunga. (Part 1, Chapter 4).
However, N. Mandela does not restrict his writing to that of a personal 

biography. In fact, his book reveals the history of a great nation. Mandela relates 
a fascinating story about his great ancestors whose names he feels pride to 
mention. For instance:

Mthikrakra, the eldest son of the Great House, succeeded Ngubengcuka 
and amongst his sons were Ngangelizwe and  Matanzima. Sabata, who 
ruled the Thembu from 1954, was the grandson of Ngangelizwe and a 
senior to Kalzer Daliwonga, better known as K. D. Matanzima, the former 
chief minister of the Transkei — my nephew, by law and custom — who 
was a descendant of Matanzima. The eldest son of the Ixhiba house 
was Simakade, whose younger brother was Mandela, my grandfather. (Part 
1, Chapter 1).
(2) Nationality names and names of tribes, such as The Thembu tribe, Xhosas, 

Basothos, the Nguni people, the Madiba clan, a descendant of the Ixhiba house, 
etc. For example:
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I am often addressed as Madiba, my clan name, a term of respect (Part 
1, Chapter 1);

With very few exceptions, Africans at the time did not enjoy private 
title to land in South Africa but were tenants paying rent annually to the 
government. (Part 1, Chapter 2).
Mandela gives details of genealogical affinity of tribes, as in: 

The Nguni can be divided into a northern group — the Zulu and the Swazi 
people –– and a southern group, which is made up of  amaBaca,  amaBo
myana, amaGcaleka, amaMfengu, amaMpodomis, amaMpondo, abeSotho, 
and  abeThembu, and together they comprise the Xhosa nation. (Part 1, 
Chapter 1). 
The ama- prefix stands for ‘people, clan’. To refer to one representative of 

the clan or tribe the prefixes um-  or abe- are used, e.g. umZulu, umXhosa, 
abeThembu. For ethnic groups of north districts the prefix mu- /mo- is employed, 
e.g. muVenda (meaning ‘a man of Venda clan’), moPedi (‘a man of Pedi clan’). 
The collective meaning is expressed by vha-/ba- prefixes. Thus, VhaVenda  
means ‘Venda clan’, also BaPedi  means ‘Pedi clan’. Mandela also uses the 
English ending –s to refer to the plural number of tribesmen, e.g. Zulus, Khosas, 
Pedis, Vendas. 

(3) Names of royal houses, such as the Great House, Left Hand House  and 
others, as in:

Ngubengcuka, one of the greatest monarchs, who united the Thembu 
tribe, died in 1832. As was the custom, he had wives from the principal 
royal houses: the Great House, from which the heir is selected, the Right 
Hand House, and the Ixhiba, a minor house that is referred to by some as 
the Left Hand House. It was the task of the sons of the Ixhiba or Left Hand 
House to settle royal disputes. (Part 1, Ch.1);

<...> my father had four wives, the third of whom, my mother,  Nosekeni  
Fanny, the daughter of Nkedama from the amaMpemvu clan of the Xhosa, 
belonged to the Right Hand House. (Part 1, Ch. 1).
Notably enough that wives of the kings, besides their first names, can be 

referred to as connected to a certain royal house, e.g.
Each of these wives — the Great Wife, the Right Hand wife (my 

mother), the Left Hand wife, and the wife of the Iqadi or support house – 
had her own kraal. (Part 1, Ch. 1).
(4) Toponyms, or place names. They are especially numerous in the first 

chapter of the Autobiography, e.g. 
I was born on the eighteenth of July, 1918, at Mvezo, a tiny village on 

the banks of the Mbashe River in the district of Umtata, the capital of the 
Transkei. (Part 1, Chapter 1);

The Transkei is eight hundred miles east of Cape Town, five hundred 
fifty miles south of Johannesburg, and lies between the Kei River and the 
Natal border, between the rugged Drakensberg mountains to the north and 
the blue waters of the Indian Ocean to the east. (Part 1, Chapter 1).
Among the geographical names we come across names of mountain chains 

and peaks (the Drakensberg mountains; the Reef, the great ridge of gold-
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bearing rock), river names (the Mbashe River known as Tyhalarha), names of 
settlements  (Mqhekezweni, the provisional capital of Thembuland; Qunu), as 
well as administrative units (the protectorates of Basutoland, Swaziland, and 
Bechuanaland), and names of educational establishments (Clarkebury). It is 
hardly possible to find in the first chapters of Autobiography a sentence without 
any onym, e.g.

Clarkebury was a Thembu college, founded on land given by the great 
Thembu king Ngubengcuka; as a descendant of Ngubengcuka, I presumed 
that I would be accorded the same deference at Clarkebury that I had come 
to expect in Mqhekezweni. But I was painfully mistaken, for I was treated 
no differently than everyone else. No one knew or even cared that I was a 
descendant of the illustrious Ngubengcuka. (Part 1, Ch.5). 
The wide use of indigenous onyms in SAA proves that the latter is not only 

an extraterritorial, but also a contact-induced variety of English. The specific 
ecology of English in SAR, determined by the social stratification of the latter, 
contributes to certain distinguishing features of SAA. Our investigation has 
supported E. Schneider’s observation that language contact has been ubiquitous 
in the history of English and has shaped the newly emergent varieties of the 
language in a fundamental way (Schneider 2013: 148).

Conclusion
To sum up, onyms make up a considerable layer in SAE. Being a kind of 

link between the past and the present and even the future, they are an important 
part of the social, historical and cultural spheres of a nation. More than that, 
onyms can be seen as a means of maintaining the nation’s identity in the modern 
globalized society. 

Our research shows that ecology of a language (in this case – SAE) is 
determined by a variety of factors, language contacts being the most important 
one.  SAE co-exists with a great many other languages of local ethnic groups in 
an extremely multilingual community of the area. As a result, it bears traces of 
the contacts.  Moreover, SAE should be regarded as a result of the ever going 
process of language contacts. The ‘intrusion’ of indigenous onyms is one of the 
consequences related to the vocabulary of SAE.  Others are still awaiting further 
research.  
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ПОСТМОДЕРНІЗМ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ
Жук Ю.

викладач, Одеський національний політехнічний університет

У статті систематизуються та аналізуються дослідження поняття 
«постмодернізм», як зарубіжних, так і вітчизняних науковців, виділяються своєрідні оз-
наки та елементи постмодернізму, які реалізуються на жанрово-стильовому рівні. 
Постмодернізм можна описати як особливий стиль мислення у літературі другої поло-
вини 20 століття. Як явище, що перебуває у процесі становлення, важко піддається си-
стемному аналізу та типологічним узагальненням. Складність полягає в виокремленні 
його відмінних рис, так як постмодернізм знаходить вираз у філософії, мистецтві, 
критиці, літературі, архітектурі, історії та культурі. Постмодернізм стирає межі 
між високими і низькими формами мистецтва, втілюючи все в ігрову форму, вводить 
елітарну культуру в маси, заперечує жорсткі жанрові відмінності, використовує незвичне 
змішування старих і нових форм, комбінує теми і жанри, які раніше вважалися непридат-
ними для літератури. Постмодерністські письменники за допомогою самопародійності і 
метапрози ставлять під сумнів авторитет автора, створюють нові наративні техніки 
письма. Постмодерністські автори намагаються комбінувати елементи різних творів, 
різних жанрів, напрямів, що створює унікальну оповідь, на основі колажу, монтажу. Цим 
пояснюється наявність у сучасних романах елементів відразу декількох жанрових форм. 
Наукова фантастика – одне з популярних джерел постмодерністського твору. Деякі кри-
тики стверджують, що наукова фантастика - вічний супутник постмодерністського 
твору, адже вони використовують загальні онтологічні підходи. Детективний жанр - ще 
одне джерело постмодерністського роману. Пошук доказів і розгадка таємниць привертає 
увагу постмодерністського письменника, так як збігається з пошуком читачем тексто-
вого коду. У статті виокремлюються способи організації тексту в постмодерністському 
романі: інтертекстуальність, пастиш, пародія, іронія, що спричиняє появу метапрози.  

Ключові слова: постмодернізм, інтертекстуальність, пастиш, метапроза, пародія, 
іронія.

ПОСТМОДЕРНИЗМ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ
Жук Ю.

преподаватель, Одесский национальный политехнический университет

В статье систематизируются и анализируются исследования понятия «постмо-
дернизм», как зарубежных, так и отечественных ученых, выделяются своеобразные при-
знаки и элементы постмодернизма, которые реализуются на жанрово-стилевом уровне. 
Постмодернизм можно описать как особый стиль мышления второй половины 20 века. 
Как явление, которое находится в процессе становления, трудно поддается системному 
анализу и типологическим обобщением. Сложность заключается в выделении его от-
личительных особенностей, так как постмодернизм находит выражение в философии, 
искусстве, критике, литературе, архитектуре, истории и культуре. Постмодернизм 
стирает границы между высокими и низкими формами искусства, воплощая все в игро-
вую форму, вводит элитарную культуру в массы, отрицает жесткие жанровые различия, 
использует необычное смешение старых и новых форм, комбинирует темы и жанры, ко-
торые ранее считались непригодными для литературы. Постмодернистские писатели 
с помощью самопародийности и метапрозы ставят под сомнение авторитет автора, 
создают новые нарративные техники письма. Постмодернистские авторы пытают-
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ся комбинировать элементы различных произведений, различных жанров, направлений, 
создает уникальную рассказ на основе коллажа, монтажа. Этим объясняется наличие 
в современных романах элементов сразу нескольких жанровых форм. Научная фанта-
стика - один из популярных источников постмодернистского произведения. Некоторые 
критики утверждают, что научная фантастика - вечный спутник постмодернистского 
произведения, ведь они используют общие онтологические подходы. Детективный жанр 
- еще один источник постмодернистского романа. Поиск улик и разгадка тайн привлека-
ет внимание постмодернистского писателя, так как совпадает с поиском читателем 
текстового кода. В статье выделяются способы организации текста в постмодер-
нистском романе: интертекстуальность, паста, пародия, ирония, что вызывает появ-
ление метапрозы.

Ключевые слова: постмодернизм, интертекстуальность, паста, метапрозы, па-
родия, ирония.

POSTMODERNISM: THEORETICAL ASPECTS OF THE CONCEPT
Zhuk Y.

lecturer, Odessa National Polytechnic University

This article is devoted to the analysis and the systematization of the concept “postmodernism” 
both by the foreigh and by the native scientists. The peculiar signs and elements, that are realized 
on a genre-style level, are distinguished. Postmodernism can be described as a special style 
of thinking in the second half of the 20th century. As a phenomenon that is in the process of 
formation, it lends with difficulty itself to the systematic analysis and the typological generalization. 
The difficulty consists in its distinctive features since the postmodernism finds the expression in 
philosophy, art, criticism, literature, architecture, history and culture. The postmodernism blurs 
the boundaries between high and low forms of art, embodying everything in a playful form and 
reducing the elite to the masses, denying tough genre differences, using an unusual blending 
of old and new forms, combining themes and genres that were previously considered unfit for 
literature. Postmodern writers, with the help of self-parading and metafiction, cast doubt on the 
authority of the author, create new narrative techniques of writing. Postmodern authors try to 
combine elements of different works, different genres, trends, they create a unique story based 
on the collage and the montage. This explains the presence of elements of several genre forms 
in modern novels. The article highlights the ways of organizing the text in a postmodern novel: 
intertextuality, pastiche, parody, irony, that causes the appearance of the metafiction.

Key words: postmodernism, intertextuality, pastiche, metafiction, parody, irony.

Вступ
Термін «постмодернізм» стосовно літератури вперше використав амери-

канський учений Іхаб Хассан у 1971 році у своїй роботі «The Dismemberment 
of Orpheus: Toward a Postmodern Literature». Саме він виділив ознаки 
постмодернізму, які стали вже канонічними. На думку Іхаб Хасана, література 
постмодернізму, по суті, є антилітературою, так як перетворює бурлеск, гро-
теск, фантастику, інші літературні форми і жанри в антиформи, що несуть в 
собі заряд насильства, божевілля і апокаліптичності, перетворюють космос 
в хаос (Hassan 1971: 265, 267-268). 

Поняття «постмодернізму» за своєю природою амбівалентне, неодно-
значне. Термін «постмодернізм», на думку одних дослідників, виникає для 
позначення культурної епохи, що приходить на зміну модерну. Наприклад,  
І. Голованова в своїй роботі «Історія світової літератури» говорить про те, 
що постмодернізм виник як антитеза модернізму, він доступний, зрозумілий 
небагатьом, в основному інтелектуальному читачеві, а не широкій читацькій 
аудиторії. Постмодерністський текст, на думку дослідниці, втілює все в ігровій 
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формі, стирає межу між масовою й елітарною культурою (Головатова 1997). 
Інші дослідники вказують на те, що модерністів і постмодерністів цікавлять 
різні сфери буття. Літературознавець Брайан Макхейл, аналізуючи перехід 
від модернізму до постмодернізму, зауважує, що в центрі модерністської 
літератури епістемологічна проблематика, тоді як постмодерністів, в основ-
ному, цікавлять онтологічні питання:

The dominant of modernist fiction is epistemological. That is, modernist 
fiction deploys strategies which engage and foreground questions such as 
those mentioned by Dick Higgins: “How can I interpret this world of which I 
am a part? And what am I in it?” “The dominant of postmodernist fiction is 
ontological. That is, postmodernist fiction deploys strategies which engage 
and foreground questions like the ones Dick Higgins calls “post-cognitive”: 
“Which world is it? What is to be done in it? Which of my selves is to do it?” 
(McHale 1987)
Філософсько-естетичною основою постмодернізму є ідеї 

постструктуралістів і постфрейдістів про деконструкцію (Ж. Деррида), 
шизоаналіз (Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі), а також концепція іронізму італійського 
семіотика У. Еко та американського неопрагматика Р. Рорті. Специфікою 
постмодерністської естетики є те, що вона бере на озброєння некласич-
не трактування класичних образів. Але при цьому, дистанціюючись від 
класичної естетики, постмодернізм не вступає з нею в конфлікт, а прагне 
використати, залучити її, але вже на нових теоретичних засадах.

Результати та обговорення
Постмодерна художня література - це міжнародний феномен, в якому 

беруть участь відомі представники з усього світу: Гюнтер Грасс і Пітер Ханд 
(Німеччина); Жорж Перек і Монік Віттіг (Франція); Умберто Еко і Італо Кальвіно 
(Італія); Анжела Картер і Салман Рушді (Великобританія); Станіслав Лем 
(Польща); Маріо Варгоса Льоса (Перу); Габріель Гарсія Маркес (Колумбія); 
Пітер Кері (Австралія). На противагу цьому космополітичному підходу до 
літератури постмодернізму, Малкольм Бредбері висловлює іншу гіпотезу: 

When something called postmodernism came along everyone thought 
it was American - even though its writers had names like Borges, Nabokov, 
Calvino and Eco (Bradbury 1992: 8). 
Свою думку він пояснює тим, що кількість американських авторів 

превалює над представниками інших національних літератур. 
Звичайно, не можна звужувати постмодернізм до меж однієї 

національної літератури, навіть якщо це має кількісну перевагу. Виокрем-
лення постмодернізму, як епохи, в культурі та літературі, що приходить на 
зміну модернізму, базується, звичайно, на спільних характерологічних оз-
наках та рисах. Які ж спільні ознаки постмодерністських творів виділяються 
дослідниками? По-перше, жанровий синкретизм, еклектика форми. По-
друге, саме така форма допомагає перебороти безглуздість, безцільність 
і абсурдність людського існування. Джон У. Олдрідж в «The American Novel 
and the Way We Live Now» (1983) виділяє наступні ознаки постмодерністської 
літератури: використання різних прийомів, таких як фрагментація, парадокс, 
сумнівні оповідачі, протиріччя, перестановки, розриви оповіді, випадковість, 
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викривлення; розмивання відчуття часу; використання пастишу; хаотична 
техніка і форма.

In the fiction of [postmodernist writers] ... virtually everything and 
everyone exists in such a radical state of distortion and aberration that there 
is no way of determining from which conditions in the real world they have 
been derived or from what standard of sanity they may be said to depart. 
The conventions of verisimilitude and sanity have been nullified. Characters 
inhabit a dimension of structureless being in which their behaviour becomes 
inexplicably arbitrary and unjudgeable because the fiction itself stands as 
a metaphor of a derangement that is seemingly without provocation and 
beyond measurement (Aldridge 1983: 140).
Постмодерна літературна робота часто ставить під сумнів свій власний 

вигаданий статус та стає метапрозою, а це означає, що літературний твір 
належить самому собі. Принципи його побудови з використанням різних 
методів і описових форм, “metafiction is a fiction about fiction”. Патришія Уо 
дає наступне визначення «метапрози»:

A term given to fictional writing which self-consciously and systematically 
draws attention to its status as an artifact in order to pose questions about 
the relationship between fiction and reality. In providing a critique of their own 
methods of construction, such writings not only examine the fundamental 
structures of narrative fiction, they also explore the possible fictitiousness of 
the world outside the literary / fictional text (Waugh 1984: 2).
Отже, метапроза спрямована на виявлення або прояв «фальшивості», 

або фіктивного характеру твору мистецтва. Термін «метапроза» був запро-
понований американським автором і критиком Вільямом Гассом у своїй 
роботі «Fiction and the Figures of Life» (1970), однак, його коріння сягає в 
глибоку давнину. Класичним прикладом метапрози є знаменита книга «Ти-
сяча й одна ніч», де Шагразада розповідає історії, щоб залишитися в жи-
вих. Автор використовує власну оповідь, щоб описати розповідь, тому він 
“display[s] to the readers [the story’s] own formal workings” (Hassan 1971: 73).

Постмодернізм вплинув на всі літературні форми. Проте, як зауважує 
Кріс Балдік в «The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms»: 

It seems to have no relevance to modem poetry, and little to drama, but 
is used widely in reference to fiction (Baldick 2001: 201).
Постмодернізм, згідно з Ліндою Хатчеон в «A Poetics of Post-modernism: 

History, Theory, Fiction» (1988), є “сontradictory enterprise: its art forms 
... use and abuse, install and then destabilize convention ... [in] their critical 
or ironic re-reading of the art of the past” (Hutcheon 2000: 23). Далі вона 
стверджує, що постмодерністське письмо найкраще представлено робо-
тами «історіографічної метапрози», де автори самосвідомо спотворюють 
історію. Цю думку розвиває Брайан Мак Хейл у своїй роботі «Post-modernist 
Fiction», виділяючи способи спотворення історії: апокрифічна історія, 
анахронізм, змішування історії та фантазії (Mc Hale 1987). Отже, постмо-
дерна література не просто руйнує минуле, а й спотворює сьогодення. 

Постмодерністська свідомість своєрідно сприймає час, нівелюючи 
хронологічну послідовність. Події зображуються не як хронологічні, 

ЖУК Ю.  ПОСТМОДЕРНІЗМ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (41) –  2018

220

послідовні, а як багатовимірні динамічні нашарування, минуле реалізується 
в теперішньому, а теперішнє дає ключ для проникнення в минуле. 

Ще одна особливість постмодернізму – розмивання меж між масовим 
і елітарним мистецтвом. Завдання постмодерністського письменника – 
організувати свою оповідь таким чином, щоб твір був зрозумілий всім і одно-
часно, будучи багатовимірним, він міг задовольнити найвишуканіші смаки 
так званого «елітарного» читача. Для постмодерністського твору характерна 
«подвійна референція»: сюжет - для одного кола адресатів, асоціації - для 
іншого. При цьому необхідно пам’ятати, що не можна зрозуміти конкретний 
твір без культурного та історичного контексту. Кожен художник може і по-
винен прочитуватися в діахронічному аспекті, тобто в просторі всієї історії 
культури (Бахтин 1997: 731)

Таким чином, читач, щоб інтерпретувати конкретний твір на тлі загальної 
інтертекстуальної історії, повинен бути високо освітченим. Але завдяки 
багатошаровості постмодерністського твору автор може розраховувати на 
самих різних реципієнтів, а не тільки підготовлених. Це прекрасно проде-
монстрував власною художною практикою У. Еко. Його роман «Ім’я рози» 
став бестселером, будучи серйозним культурологічним дослідженням. 
Отже, постмодерністський твір передбачає різні рівні розуміння, коли текст 
перетворюється в ребус, у загадку, залежно від фантазії й ерудиції читача.

Однак одним з найбільш важливих аспектів постмодерністської 
літератури, який тісно пов’язаний з метапрозою, є інтертекстуальність. 
Інтертекстуальність, термін, введений болгарсько-французьким теоретиком 
Юлією Кристевою, висловлює зв’язок між текстами, який може проявляти-
ся на різних рівнях структури художнього твору. На думку Юлії Кристевої, 
літературний текст - це не тільки авторський твір, а й його ставлення до 
інших текстів, до структур самої мови: 

Any text is constructed of a mosaic of quotations; any text is the 
absorption and transformation of another (Kristeva 1986: 37). 
Юлія Крістева виводить свою теорію інтертекстуальності з ідеї М. Бахтіна 

про «поліфонічний роман», відкритий для різних голосів і інтерпретацій, і 
розуміє літературний текст як частину інших літературних текстів в історії 
літературної традиції. З такого погляду випливає ідея смерті автора - текст 
не є твором окремого автора, але існує в конкретних літературних і культур-
них контекстах і тому відкритий для різних понять і інтерпретацій  (Бахтин 
2002: 505).

При такому розуміння поняття тексту розширюється, адже все 
розглядається як текст: література, суспільство, історія, сама людина, що 
призводить до сприйняття людської культури як єдиного «інтертексту», який 
в свою чергу служить як би претекстом будь-якого нового тексту (Ильин 
2001: 384).

Як зазначає Ж. Деррида, «постмодерністський текст має форму струк-
тури тлумачень. Кожна пропозиція, яка вже сама по собі має пояснювальну 
природу, піддається тлумаченню в іншому реченні, - реально має місце не 
інтерпретаційна діяльність суб’єкта, але моменти самотлумачення думки» 
(Постмодернизм. Энциклопедия 2001: 233). Іншими словами, світ як систе-
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ма «писемних» знаків постає як певна послідовність коментарів до само-
го себе як до тексту з нескінченними відсиланнями до «слідів» попередніх 
текстів, які, в свою чергу, відсилають до більш ранніх текстів, і так до 
нескінченності. 

На думку М. Епштейна, «світ мислиться як нескінченне перекодуван-
ня і гра знаків. Текст в свою чергу розуміється «інтертекстуально», як гра 
свідомих і несвідомих запозичень, цитат і кліше. Оригінальність, особистісне 
авторство розглядається як ілюзія свідомості або умовні конструкції, за яки-
ми стоять механізми знакових систем, мови, несвідомого». Таким чином, в 
постмодернізмі текст не відображає, а створює якусь нову реальність. На 
перший план виступає не сама дійсність як така, але мова, в якій опосеред-
ковано взаємини автора з реальністю (Эпштейн 2000: 5).

У постмодерністському літературному тексті ідея оригінальності і 
автентичності підривається і пародіюється. Постмодерна література не 
претендує на те, щоб бути новою і оригінальною, але використовує старі 
літературні форми, жанри і види літератури та мистецтва, цитати, натяки і 
інші засоби для реконвертування їх значення в інших мовних і культурних 
контекстах, щоб показати відмінність між минулим і сьогоденням, а також 
між ірреальними і справжніми формами уявлення, як було сказано в зна-
менитому есе Джона Барта «The Literature of Exhaustion», де він аналізує  
«виснаження» старих форм мистецтва і пропонує використати ці старі фор-
ми, жанри і стилі (Barth 1984). Постмодерністські автори навмисно вдають-
ся до плагіату, кітчу, помилкових або удаваних цитат з відомих літературних 
та інших текстів. Плагіат направлений у таких текстах на створення ефекту 
пародії, іронічне віддалення від тексту. 

Поняття пародії часто було пов’язане з висміюванням і сатирою, 
але в постмодерністській літературі воно найбільше пов’язується з 
інтертекстуальністю і метапрозою. Саме так трактує його Лінда Хатчеон: 

Parody is [...] repetition with critical distance, which marks difference 
rather than similarity (Hutcheon 2000: 6).
У такий спосіб автор дивиться на історію літератури по-новому, він 

привласнює певні аспекти, які по-іншому інтерпретує (Хатчеон ставиться до 
цього як до пародійного коду), тому він стає піджанром інтертекстуальності. 
Більш того, “the parodic representations expose the model’s conventions 
and lay bare its devices through the coexistence of the two codes in the same 
message” (Hutcheon 2000: 41). Отже, пародія в такий спосіб виступає жан-
ром метапрози. 

У постмодерністській літературі пародія тісно пов’язана з пастишем. «Па-
стиш» походить від італійського слова “pasticcio”, що означає «змішування 
різних інгредієнтів». У постмодерністській літературі, яка складається 
з різних стилів, жанрів, оповідних голосів, кожен з яких відіграє важливу 
роль у композиції, сюжеті, структурі тексту, пастиш теж набуває жанро-
вих ознак. Спочатку це слово використовували в мистецтві в досить при-
низливому значенні. Художників, які імітували інші твори мистецтва, стилі 
або способи письма, називали “pasticheurs”. Однак у постмодерністській 
літературі і її інтерпретації цей термін має досить позитивне значення. 
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Пастиш послуговується й пародійністю, іронєю, які  далі перетворюють, 
переписують, поміщають твір в інший контекст, таким чином, створюється 
так звана порожня пародія  за визначенням Фредеріка Джеймсона. Хоча 
розуміння Джеймсоном пастишу близьке до трактування Лінди Хатчеон про 
постмодерністську пародію, однак він визначає пастиш як різновид пародії 
(Jameson 1991: 439). Постмодернізм відкидає суворі визначення і межі, тому 
важко відділити чітко пародію і пастиш, оскільки вони часто пересікаються і 
творять площину постмодерністського тексту.

Як зазначає Фредерік Джеймсон в «Postmodernism and Consumer 
Society»: 

…. the writers and artists of the present day will no longer be able to 
invent new styles and worlds ... only a limited number of combinations are 
possible; the most unique ones have been thought of already (Jameson 
1983). 
Джон Барт у своїх пізніх есе вказує на «виснаження» таких напрямків, 

як модернізм і реалізм, але в той же час він стверджує, що “the corpse 
could be revivified by stitching together the amputated limbs and digits in new 
permutations: by pastiche” (Barth 1984).

Отже, постмодерністські автори намагаються комбінувати елементи 
різних творів, різних жанрів, напрямів, що створює унікальну оповідь, на 
основі колажу, монтажу. Цим пояснюється наявність у сучасних романах 
елеменів відразу декількох жанрових форм. Наприклад, Вільям Берроуз 
використовує наукову фантастику, детективи, вестерни; Маргарет Етвуд - 
наукову фантастику і казки; Умберто Еко звертається до детектива, казки, 
наукової фантастики, семіотики. 

Наукова фантастика - ще одне популярне джерело постмодерністського 
твору. Деякі критики стверджують, що наукова фантастика - вічний супутник 
постмодерністського твору, адже вони використовують загальні онтологічні 
підходи (наприклад, «Соляріс» (1961) Станістава Лема, «Cosmicomics» 
(1965) Італо Кальвіно, і «Slaughterhouse-Five» (1969) Курта Воннегута). 

Нарешті детективний жанр - ще одне джерело постмодерністського рома-
ну. Пошук доказів і розгадка таємниць привертає увагу постмодерністського 
письменника, так як збігається з пошуком читачем текстового коду. 
Найпопулярнішими постмодерністськими детективами можна вважати 
твори «The Name of the Rose» (1984) Умберто Еко, «The New York Trilogy» 
(1987) Пола Остера і «Hawksmoor» (1985) Пітера Акройда. І хоч у романах 
й ведеться пошук доказів, розгадуються таємниці, однак все залишається 
невизначеним, адже немає нічого певного: ми не можемо бути впевнені ні в 
чому. Ця невизначеність пояснюється нашим почуттям фрагментацією тек-
сту, яка реалізується  розривом форм, монтажем та колажем, змішуванням 
жанрів, дискредитацією канону, ігноруванням традиції, деканонізацією куль-
тури як такої. 

Висновки
Підсумовуючи констатуємо, що постмодернізм – це складне явище, 

поняття, яке вводиться в науковий обіг та сферу дослідження з середини      
1980-х років. Поняття постмодернізм важко визначити, адже воно трактується 
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неоднозначно в різних дисциплінах, сферах знання. Однак незважаючи на 
цю термінологічну неоднозначність та невизначенність даного терміну ба-
гатьма дослідниками цього поняття  виділяються типові ознаки, які в силу 
їхньої повторюваності при аналізі, можна вважати основними: зближення 
елітарної і масової культури; активне змішування стилів, жанрів; ставлення 
до світу як до тексту; цитатність як художній принцип; підвищена іронічність, 
пародійність, скептицизм; нечіткість авторської позиції,  нівелювання авто-
ра як творця тексту.
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ДРАМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
«БЛАКИТНА ТРОЯНДА»
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кандидат філологічних наук, доцент,

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Об’єктом нашої студії є драма Лесі Українки «Блакитна троянда», яка належить до 
кола тих творів, котрі переконливо засвідчили, що розвиток української літератури кінця 
ХІХ – початку ХХ століття відбувався в руслі розвитку європейського літературного 
простору. Досліджені нами інтертекстуальні асоціації та прояви в аналізованій драмі слу-
жать підставою для висновку про те, що цей твір є етапним не лише у доробку Лесі 
Українки, а й у всій тогочасній вітчизняній драматургії. З ним авторка пов’язувала надії 
на модернізацію українського театру, якому запропонувала драму «нового напрямку». 
Прикметними ознаками такої драми, які засвідчують її інтертекстуальність, є, зокре-
ма, «літературність», цитатність, літературні аналогії – риси, які не були властиві 
творам не тільки попередників Лесі Українки, але і її сучасників. У статті з’ясовано 
функції інтертекстуальних асоціацій та проявів у поетиці драми «Блакитна троян-
да», у вираженні символіки твору, у розкритті проблематики, в зображенні характерів 
персонажів. Зокрема, детально проаналізовано ключовий у драмі образ-символ блакитної 
троянди, його поліфункціональність, що виявляється на різних рівнях структури тек-
сту. З’ясовано також роль інтертекстуальності як чинника взаємодії драми «Блакитна 
троянда» з пластами культур попередніх століть. У статті зроблено наголос на тому, 
що інтертекстуальність драми Лесі Українки проявляється на рівні як наукового, так і 
мистецького дискурсу, завдяки чому вибудовується у творі асоціативний ряд в контексті 
епох. Досліджено основні функції інтертекстуальних включень в аналізованому творі Лесі 
Українки та їх роль у процесі творення характерів персонажів.

Ключові слова: інтертекстуальність, нова драма, національна традиція, 
літературність, цитатність, літературні аналогії, символіка, образ-символ. 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ ДРАМЫ ЛЕСИ УКРАИНСКИЙ
«ГОЛУБАЯ РОЗА»

Синявская Л.И.
кандидат филологических наук, доцент,

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

Объектом нашей студии является драма Леси Украинки «Голубая роза», которая 
относится к числу тех произведений, которые убедительно показали, что развитие 
украинской литературы конца XIX – начала ХХ века происходило в русле развития ев-
ропейского литературного пространства. Исследованные нами интертекстуальные 
ассоциации и проявления в анализируемой драме служат основанием для вывода о том, 
что это произведение является этапным не только в творчестве Леси Украинки, но и 
во всей тогдашней отечественной драматургии. С ним автор связывала надежды на 
модернизацию украинского театра, которому предложила драму «нового направления». 
Отличительными признаками такой драмы, которые свидетельствуют о её интертек-
стуальности, является, в частности, «литературность», цитатность, литератур-
ные аналогии – черты, которые не были свойственны произведениям не только предше-
ственников Леси Украинки, но и ее современников. В статье выяснены функции интер-
текстуальных ассоциаций и проявлений в поэтике драмы «Голубая роза», в выражении 
символики произведения, в раскрытии проблематики, в изображении характеров персо-
нажей. В частности, детально проанализирован ключевой в драме образ-символ голубой 
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розы, его полифункциональность, проявляющаяся на разных уровнях структуры текста. 
Выяснена также роль интертекстуальности как фактора взаимодействия драмы «Го-
лубая роза» с пластами культур предыдущих веков. В статье сделан акцент на том, 
что интертекстуальность драмы Леси Украинки проявляется на уровне как научного, 
так и художественного дискурса, благодаря чему выстраивается в произведении ассо-
циативный ряд в контексте эпох. Исследованы основные функции интертекстуальных 
включений в рассматриваемом произведении Леси Украинки и их роль в процессе создания 
характеров персонажей.

Ключевые слова: интертекстуальность, новая драма, национальная традиция, ли-
тературность, цитатность, литературные аналогии, символика, образ-символ.

INTERTEXTUALITY OF LESIA UKRAINKA’S DRAMA
“BLUE ROSE”
Synjavska L.I.

candidate of philological sciences, associate professor,
Odessa National I.I.Mechnikov University

The object of our study is Lesia Ukrainka’s drama “Blue Rose”, which belongs to a range of 
works that convincingly testified that the development of Ukrainian literature of the late nineteenth 
and early twentieth centuries was in line with the development of the European literary space. The 
intertextual associations and manifestations investigated by us in the analyzed drama serve as 
the basis for the conclusion that this work is a milestone not only in the works by Lesia Ukrainka, 
but also throughout the contemporary national drama. The author associated it with hopes for the 
modernization of the Ukrainian theater, which she offered a drama of “a new direction”. Significant 
signs of such drama, which testify its intertextuality, are, in particular, “ literarization”, citations, 
literary analogies – features that were not characteristic of the works by not only Lesia Ukrainka’s 
predecessors, but also her contemporaries. The article clarifies the functions of intertextual 
associations and manifestations in the poetics of the drama “Blue Rose”, in expressing the symbols 
of the work, in revealing the problems, in the representation of the characters. In particular, the 
image-symbol of the blue rose is the key one in the drama, its polyfunctionality, which manifests 
itself at different levels of the structure of the text. The role of intertextuality as a factor of interaction 
of the drama “Blue Rose” with the strata of cultures of the previous centuries has also been found 
out. The article emphasizes that the intertextuality of Lesia Ukrainka’s drama manifests itself at the 
level of both scientific and artistic discourse, which results in the creation of an associative series 
in the context of the epochs. The main functions of intertextual inclusions in the analyzed work by 
Lesia Ukrainka and their role in the process of creation of characters are investigated.

Key words: intertextuality, new drama, national tradition, literarizatio, citation, literary 
analogies, symbolism, image-symbol.

Вступ
Леся Українка зуміла, на думку Л. Демської-Баздзуляк, інтегрувати у 

своїй творчості новітні тенденції мистецьких віянь із Західної Європи, вра-
хувавши кращі здобутки національної культури» (Демська-Баздзуляк 2003).  

З цією слушною думкою перегукується твердження В. Агеєвої, яка 
пише: «У драматургії Лесі Українки яскраво виявились тенденції властиві 
всій європейській  «новій драмі» (Агеєва 2001).

Звичайно, дослідниками неодноразово відзначався зв’язок, перегук 
дебютної п’єси Лесі Українки з творами європейської «нової драми»: «Синій 
птах» М. Метерлінка, «Нора», «Привиди», «Дика качка» Г. Ібсена, «Пані 
Юля» А. Стріндберга. Ця п’єса також аналізується в контексті драматургії 
А. Чехова, що, на наш погляд, є логічним, адже вплив А. Чехова на 
західноєвропейську «нову драму» доби порубіжжя є незаперечним, бо його 



227

художні пошуки, новаторські прийоми накреслили шляхи розвитку світового 
театрального мистецтва ХХ ст. (Борбунюк 2013).

Мета статті полягає в аналізі проявів інтертекстуальності у драмі 
Лесі Українки «Блакитна троянда». У нашому дослідженні розглядаємо 
інтертекстуальність як текстову інтенцію, яка, враховуючи контекст, 
відокремлена від наратора та реципієнта, але існує лише у зв’язку з ними.

Результати та обговорення
Констатуємо, що українська драматургія кінця ХІХ – 20-х рр.. ХХ ст., оби-

раючи свій вектор руху, опирається на національну традицію, однак творчо 
її трансформує відповідно до нових мистецьких та історико-часових вимог, 
які знаходять своє втілення в модерністських впливах як російської, так і 
західноєвропейської літератури. Тому цілком справедливо говорити про 
впливи як західноєвропейської, так і російської драматургії на українських 
драматургів, які реалізуються на рівні інтертекстуальних проявів, асоціацій, 
типологічних зв’язків.

Уперше засвідчила це на рівні інтертекстуальних проявів п’єса                         
Л. Українки «Блакитна троянда». П’єса написана в 1896 році, і з нею Леся 
Українка пов’язувала надії на модернізацію українського театру, який, 
на її думку, «щось нікого не вабить: п’єси погані» (лист до М. Кривилюка 
від 23 квітня 1897 р.), «жаль мене гризе за український театр» (лист до                      
О. Кобилянської від 26 грудня 1900 р.) Розуміючи стан українського театру, 
письменниця в 1897 році веде перемови з трупою М. Кропивницького про 
постановку п’єси, яку визначає сама як п’єсу нового напрямку. У листах до 
матері вона пише: «Може справді їм моя п’єса не сподобається, яко напи-
сана «не в тому характері, що «Вій», «Пропаща грамота» et toute la boutique 
du dieble. «От, значиться, і пиши драми «нового напрямку».

З чим же пов’язується новаторство цієї п’єси? На наш погляд, 
однією з характерних ознак, яка забезпечує інтертекстуальність п’єси, є 
«літературність». Золя, Ібсен, Надсон, Гіппократ, Сократ, Бісмарк, Рубенс, 
Верді, Россіні, Данте, Беатріче, Жанна д’Арк, Ксантиппа, Мефістофель – це 
імена композиторів, письменників, художників, героїв, філософів, до яких 
апелюють персонажі. Але це не просто відсилання чи згадки, це залучення 
багатьох текстів до тексту п’єси, що створює множинність інтертекстів, а 
це, у свою чергу, є проявом модернізму. У такий спосіб кожне ім’я в п’єсі 
породжує «мікросюжет» (визначення З. Паперного), який домислюється 
реципієнтом. Ці позасценічні «мікросюжети» розширюють смислову рам-
ку п’єси, умотивовують пошуки та почуття персонажів п’єси. Як приклад, 
можна навести слова Гощинської про художника, який вішається від 
відчаю, у романі Е. Золя «Творчість». Тому персонажі п’єси (Л. Гощинська, 
яка захоплюється літературою і живописом, Орест Грубіч – письменник-
початківець, журналіст, Острожик) викликають асоціації з творами вищеназ-
ваних авторів, а також персонажами «Чайки» А. Чехова. Цілком справедли-
вою видається думка В. Борбулюк, яка пише: «В пьесе Л. Украинки, как и в 
«Чайке», реализуюется шекспировская метафора «жизнь – театр». Кожен 
з персонажів п’єси намагається «програти» життя, а не банально-буденно 
його прожити.
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Ще одним проявом інтертекстуальності п’єси «Блакитна троянда» є ве-
лика цитатність, літературні аналогії. Їх функції у п’єсі багатозначні. З од-
ного боку, вони сприяють зображенню середовища української інтелігенції, 
з іншого – розширюють та поглиблюють значення та смисли п’єси, її 
символіку. Як приклад можемо навести суперечку Ореста з Мілевським, які 
цитують вірші Надсона. Мілевський декламує «Только утро любви хорошо», 
а Орест – «О любви твоей, друг мой, Я часто мечтал». У вірші, вибраному 
Мілевським, кохання, як і квітка, недовге, а Орест мріє про недоступне ща-
стя, яке, однак, не знищить квітку кохання. У такий спосіб вірші С. Надсона 
доповнюють характеристику персонажів, поглиблюють символіку заголовка 
п’єси.

Питання символіки у драматургії Л. Українки дослідники неодноразо-
во аналізували і визначали її своєрідність. Зокрема, Л. Демська-Бузуляк 
зазначає: «Західноєвропейські символісти, чи то вживаючи, чи то творячи 
певні символи, переважно користувалися класичною семантикою, а Леся 
Українка часто на власний розсуд змінювала її, надаючи цілком нового, досі 
не вживаного смислового навантаження класичним символам» (2003). Таке 
новаторство у підході до використання символів проявляється у Л. Українки 
в п’єсі «Блакитна троянда» на рівні використання символів-деталей, на-
приклад, червоний абажур, що символізує любов і щастя. Тут до символу-
деталі залучається ще й символіка кольору від ремарки 1 дії «Загальний 
тон кімнати темно-червоний», а любов для Ореста асоціюється з черво-
ною трояндою: «Ти розквітнеш розкішною червоною трояндою, ти будеш 
щаслива, щаслива, щаслива». Однак у фіналі цей колір міняється на бла-
китний: «і ти повинен…за мною…, Беатріче твоя… роза блакитна… так 
треба». Червоний та блакитний кольори протилежні у кольоровому спектрі; 
що характерно для експресіонізму, який, як відомо, апелює до підсвідомого, 
глибинного психологізму, архетипних стереотипів.

Отже, враховуючи символіку кольору п’єси «Блакитна троянда», можна 
говорити про колір як компонент «драматичної дії, малюнка» п’єси. Саме 
колір сприяє виявленню підтексту п’єси, загостренню конфлікту. Крім того, 
колір передає і стан душі персонажів, їхні почуття. Якщо для Ореста любов 
– то червоний колір, то для Любові – голубий, отже колористика в тексті 
п’єси виступає еквівалентом почуттів, переживань, спогадів, бажань. А це 
зближує текст п’єси з імпресіоністичними полотнами, де на перший план 
виходить не сюжет, а колір, світло. Спираючись на кольорову і звукову 
пам’ять, Л. Українка вводить глядача у загальнокультурний контекст епохи, 
залучаючи при цьому колір для формування сценічного простору і для ство-
рення  семантичних картин та додаткових колізій.

Крім символів-деталей у п’єсі використано й образи-символи, про що 
свідчить уже назва п’єси. Блакитна троянда – це символ середньовічний, 
він є знаком піднесеної, неземної любові. Тобто походження, природа цього 
образу-символу – містична. Однак містично-християнський образ-символ 
авторка доповнює фольклорно-міфологічними мотивами, які уможливлю-
ють мотив русалки у п’єсі:

«Любов: Ах, яка чудесна ніч!... дивиться на неї зачарований».
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«Языческая символика розы проясняет возникающий в пьесе Леси 
Украинки мотив русалки… Образ русалки раздваивается на возвышенную 
и профонную составляющие» (Борбулюк 2003: 111). Далі автор цитованої 
статті проводить паралель між майбутнім Любові та майбутнім чеховських 
«русалок», яке означене контекстом «русальної» традиції. Так само, як ру-
салки зникають і героїні Чехова: так спочатку і Любов поїде, через що Орест 
страждатиме, а потім закінчить життя самогубством, чим знищить і його, 
адже Орест відчував до Любові неземне кохання, він її обожнював, бачив у 
ній тільки блакитну троянду.

Отже, образ-символ голубої троянди, який сприймається Орестом 
у дусі традиції середньовіччя, доповнюється «русальним» фольклорно-
міфологічним мотивом, який пояснює психологічні стани Любові, її став-
лення до життя, до себе, до інших. Тому образ-символ «блакитної троян-
ди», який є заголовком п’єси, постає як  багатофункціональний знак, який 
саме завдяки інтертекстуальності та літературності уможливлює свою 
поліфункціональність у п’єсі. Асоціація та типологічні зв’язки, які з’являються 
при цьому, вимагають, звичайно, відповідної глядацько-читацької аудиторії, 
яка відчує чеховську традицію, поглиблений психологізм, спробу розгортан-
ня сюжету як «руху душі». Вводячи у текст п’єси філософські категорії та по-
няття, які розширюють розуміння та трактування образу, виводять конфлікт 
на рівень загальнолюдських та філософських проблем, Леся Українка 
створює в такий спосіб метатекст, який прочитується та дешифрується у 
загальнолітературному культурному контексті. Дана п’єса Л. Українки на 
типологічному та образно-тематичному рівні перегукується з п’єсами А. Че-
хова, який також перебував на етапі пошуку нових драматичних форм.

Завдяки інтертекстуальності «Блакитна троянда» Л. Українки активно 
взаємодіє з пластами попередніх культур, свідченням чого є цитати, які 
доволі часто зустрічаються в тексті. Цитата з Гейне «Тільки хвора людина 
є людиною» наводиться Любов’ю як свідчення своєї хвороби, яка не по-
винна заважати бачити, перш за все, в ній особистість. Називаючи Оре-
ста Данте, вона звинувачує його в «манії самовозвеличення». Це відкрите 
цитування Любові слугує в тексті підтвердженням розуміння нею своєї 
хвороби, неможливість бути щасливою, бути з Орестом. Її слова боляче 
ранять Ореста, звучать як вирок, адже він не дає їй можливості зловити 
щастя. Отже, дані цитати допомагають глибше зрозуміти психологічний 
стан героїні, яка знає про свою хворобу, але намагається довести всім, і в 
першу чергу собі, що навіть хвора людина має право називатись людиною. 
Інтертекстуальність, яка виявлена тут за допомогою цитати, пояснює став-
лення Любові до життя, розуміння його сенсу, а також виступає опозицією 
до іншої світоглядної настанови, яку репрезентує в п’єсі лікар. Лікар Яків 
Григорович, приятель тітки та Любові, репрезентує традиційну мораль, 
старосвітський розмірений спосіб життя. Він пригадує, що в молодості вони 
часто співали пісню, «отже, тішимося, поки ми молоді». Ось цей моло-
дечий запал, розміреність життєвого циклу він сповідує і в старості, спи-
раючись на одвічні істини: «отчаяние есть смертельный грех», «жена 
да убоится мужа». Ці біблійні цитати, студентські пісні латинською мо-
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вою репрезентують гедоністичне, життєстверджуюче сприйняття життя. 
Інтертекстуальність в такий спосіб забезпечує онтологічне протистояння в 
сприйнятті життя в п’єсі: традиційне і модерне, гедоністичне і песимістичне, 
хворобливе, приречене. Цікаво, що це модерне, сучасне сприйняття  ближ-
че до трагедійного, драматичного, що й  передається за допомогою цитат 
та алюзій, тобто інтертекстуальність тут проявляється на рівні «тексту в 
тексті» та уможливлює вищеназвану онтологічну опозицію трактування жит-
тя – смерті. Якщо лікар, який репрезентує звичну, традиційну мораль життя, 
смерть сприймає за християнською традицією, то Любові, Орестові власти-
ве модерне розуміння не лише життя, а й смерті. Так, Любов говорить: «Ніж 
доходить на лютім, повільнім вогні, краще блиснути враз і згоріти», «Вся-
кий має право повіситись». З огляду на її знання про свою фатальну гене-
тичну хворобу, вона, напевно, розуміє, що смерть для неї – єдине можли-
ве звільнення від недуги. У даному випадку інтертекстуальність відтворює 
психологічний стан героїні, ту напругу та боротьбу, яка відбувається в її 
душі, тому інтертекст виступає тут як засіб психологічної характеристики 
героїні, передає її розуміння смерті як звільнення від недуги.

Інтертекстуальність допомагає з’ясувати і сприйняття персонажами жит-
тя, його сенсу. Милевський, який розуміє характер стосунків між Орестом та 
Любов’ю, застерігає його: «Дівчина в 25 літ найнебезпечніше створіння в 
світі, може, навіть гірше, ніж та прославлена femme de trente ans», називає 
її «лицарем без страху і догани». Ця характеристика Сервантесівсьвого Дон 
Кіхота свідомо переноситься авторкою у п’єсу, щоб за допомогою цієї цита-
ти ввести читача в художній дискурс епохи середньовіччя та Відродження. 
Цей дискурс поглиблюється цитатою із монологу Джульєтти «Летите 
вчвал, ви, румаки огнисті» з трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» та 
забезпечує комунікацію Відродження і Модерну завдяки архітекстуальності 
як різновиду інтертексту. Завдяки цьому створюється емотивність худож-
нього тексту, яка за допомогою мовленнєвих одиниць, їхньої семантики 
відтворює стан психіки Любові, характер її стосунків з Орестом. Оскільки 
апелювання сягає середньовіччя, то цілком зрозуміло, що на перший план 
виходить куртуазна, лицарська культура з культом Прекрасної Дами та Ли-
царя, який їй вірно служить. Тому й заперечує Любов проти того, що «– лю-
бов представляється тільки як драма або комедія. Pardon, ще як балет! 
Певне, того, що ви присяжний театрал. Любов може бути прекрасною 
поемою, що люди потім перечитують у спогадах, без болю, без прикрого 
почуття». Їй вторить Орест: «Єсть іще, – або, краще сказати, була любов 
мінезингерів; се була релігія, містична, екзальтована, культ мадонни і 
культ дами серця зливались в одно. А була любов часів «блакитної троян-
ди» – се любов не наших часів і не нашої вдачі. Коли є що в середніх віках, 
за чим можна пожалкувати, то, власне, за сею «блакитною трояндою». 
Ось тут, у першій дії, вперше вводиться символ «блакитної троянди», який 
винесений у заголовок п’єси.

Це є проявом паратекстуальності, адже окреслюється відношення тексту 
до заголовка. Тобто заголовок є результатом процесу, який дешифрується 
всім текстом твору. Отже, з одного боку, заголовок прогнозує перебіг подій 
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п’єси, з іншого – налаштовує читача на зміст і тональність п’єси, вво-
дить ліричні елементи. Любов та Орест розуміють любов, як любов Дан-
те до Беатріче – екзотичну, містичну, чисту, безмежну. Однак Милевський 
понижує тональність розуміння цього почуття: «У трубадурів часом трудно 
одрізнити блакитну квітку від адьюлтера. А Данте, може, якби мав ща-
стя познайомитися з своєю Беатріче ближче, то теж, може, попросив би 
її руки,... Тоді б ми мали не «Божественну комедію», а просто комедію під 
назвою «Як у людей, так і у нас». Отже у текст п’єси інкорпоруються імена 
та твори епохи середньовіччя, які сприймаються як чужинні, що активізує 
комічний ефект, тому у такий спосіб нівелюється значення образу-символу 
«блакитної троянди», що веде до необ’єктивного його сприйняття.

Як бачимо, інтертекстуальність забезпечує неоднозначне трактування 
цього образу-символу персонажами п’єси, а звідси – і різне функціональне 
змістовно-смислове його наповнення.  Мотив «блакитної троянди» набуває 
культурно-історичного характеру та модифікується в епоху Модерну: «Єсть 
і в наші часи блакитні троянди, але се ненормальні створіння хворої 
культури, продукт насильства над природою». Ці слова Ореста є виро-
ком своєму часу, який він означує як «хвору культуру». Тому імена відомих 
у той час лікарів Крафта-Ебінта Ріхарда, Вейсмана Августа є алюзією на 
інтерес до психіатрії, нових теорій, вводять у художній твір науковий дис-
курс і співвідносять художній текст з академічним науковим дискурсом, що 
забезпечує інтертекстуальність. «Хворий вік» породжує «хворих людей», 
тому проблема спадковості, спадкових хвороб стає досить актуальною, що 
спричиняє розквіт психіатрії і психоаналізу, які проникають і в художні тек-
сти свого часу, що якраз і бачимо у п’єсі Л. Українки.

Крім наукового дискурсу, у п’єсі інтертекстуальність проявляється і на 
рівні тогочасного мистецького дискурсу. Діалог між Орестом та Острожиним 
є аналогом літературної дискусії парнасівців та символістів. Про захоплен-
ня символізмом свідчить цитата Острожина: «Мої блідо-жовті мрії спусти-
лись на серце твоє, немов павуки-крестовії»; апеляція до творчості досить 
відомого та популярного Семена Яковича Надсона, вірші якого «Только 
утро любви хорошо», «Про любов твою, друже, я марив не раз» цитують-
ся персонажами п’єси. Причому, другий вірш наводиться в п’єсі повністю 
у перекладі Лесі Українки. Можна сказати, що популярність зробила текст 
поезії впізнаваним для подальшої реалізації метатекстуальних відносин. 
Оскільки це ліричний твір, його цитати маркуються графічними засобами, 
а саме подаються з нового рядка. Ці рядки вживлюються, інкорпоруються 
в текст п’єси. Метатекстуальний зв’язок вірша та тексту-приймача (п’єси) 
передає емоційний заряд Ореста, адже авторство приписується йому. У та-
кий спосіб передається стан напруження, трагічне очікування у розвитку 
стосунків Ореста і Любові. За допомогою цитати створюється емоційний 
стан  п’єси, про що свідчить подальша ремарка: «Люба слухає, спустив-
ши очі, часом підводить їх і з тривогою і страхом дивиться на Ореста». 
Метатекстуальність у даному випадку забезпечує поліфонічність п’єси, що є 
проявом великої кількості голосів, самостійних роздумів, повноцінних звуків, 
що не змішуються. Саме апелювання до тогочасної літературної дискусії, 
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до поезії О. С. Пушкіна «Герой» уможливлює розвиток внутрішнього сю-
жету п’єси, створює тон для стосунків Ореста і Люби. Метатекстуальність 
прогнозує трагічність цих стосунків, смерть «блакитної троянди» та катастро-
фу Ореста. Це відчуття трагічності стосунків Ореста і Люби підкреслюють 
і різні антропоніми, розпорошені по тексту: Ібсен, Золя, Надсон тощо. Їх 
можна вважати своєрідними емоційними маркерами, які використовують-
ся авторкою для відтворення напруги, прогнозування розвитку любовних 
стосунків закоханих, введення сучасності у контекст культурно-історичний. 
Завдяки стилізаціям, ремікссценам, алюзіям на творчість названих авторів 
Леся Українка вибудовує асоціативний ряд в контексті епох. Інтертекстуальні 
включення в п’єсі авторки, як правило, трансформуються, переосмислю-
ються, символізуються та виконують різні функції.

Висновки
Досліджені нами інтертекстуальні асоціації та прояви в аналізованій 

драмі служать підставою для висновку про те, що цей твір є етапним не 
лише у доробку Лесі Українки, а й у всій тогочасній вітчизняній драматургії. 
З ним авторка пов’язувала надії на модернізацію українського театру, яко-
му запропонувала драму «нового напрямку». Прикметними ознаками такої 
драми, які засвідчують її інтертекстуальність, є, зокрема, «літературність», 
цитатність, літературні аналогії – риси, які не були властиві творам не тільки 
попередників Лесі Українки, але і її сучасників. Інтертекстуальність драми 
Лесі Українки проявляється на рівні як наукового, так і мистецького дискур-
су, завдяки чому вибудовується у творі асоціативний ряд в контексті епох. 
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Сергеевны Пихтовниковой, которые внесли весомый вклад в становление и дальнейшее 
развитие лингвосинергетики в Украине; дан анализ ее монографий, кратко описана ее 
научная школа. В монографиях Л.С. Пихтовниковой собраны материалы исследования 
синергии малых жанров (басня, притча), изучены вопросы самоорганизации дискурса и 
шире – любого речевого произведения. Информационно-когнитивный подход исследова-
тельницы привел к рассмотрению нейроподобных сетей, которые являются материаль-
ной субстанцией мыслительных процессов. Рассмотрены механизмы самоорганизации 
подобных сетей, а также различные типы ограничения на деятельность этих механиз-
мов: фрактальное ограничение, зацикливание, ограничение типа математических ка-
тастроф. Сделан вывод о перспективности лингвосинергетики, указан ряд конкретных 
направлений дальнейшего развития этой науки. 
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Стаття приурочена до ювілея доктора філологічних наук, професора Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна Лідіі Сергіївни Піхтовнікової, яка стояла 
у витоків лінгвосинергетики в Україні. В статті висвітлюються основні етапи наукової 
діяльності Л.С. Піхтовнікової, а також науково значущі доробки її дослідницької школи. 
Стаття містить стислий опис сучасного стану науки лінгвосинергетики, її розвит-
ку і перспектив в Україні. Позначено декілька напрямів, у яких проводять дослідження 
вітчизняні філологи. Наведено коротку історію і причини виникнення синергетики – на-
уки про самоорганізацію складних систем різної онтології, її впровадження в лінгвістичні 
науки. У зв’язку з цим розглянуто в хронологічній послідовності основні роботи Лідії 
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Сергіївни Піхтовнікової, які зробили вагомий внесок в лінгвосинергетику України; надано 
аналіз її монографій, коротко описана її наукова школа. У монографіях Л.С. Піхтовникової 
зібрані матеріали дослідження синергії малих жанрів (байка, притча), вивчені питан-
ня самоорганізації дискурсу і ширше – будь-якого мовленнєвого твору. Інформаційно-
когнітивний підхід дослідниці привів до розгляду нейроподібних мереж, які є матеріальною 
субстанцією розумових процесів. Проаналізовано механізми самоорганізації подібних 
мереж, а також різні типи обмеження на діяльність цих механізмів: фрактальне обме-
ження, зациклення, обмеження типу математичних катастроф. Зроблено висновок про 
перспективність лінгвосинергетики, вказано ряд конкретних напрямів подальшого роз-
витку цієї науки. 

Ключові слова: самоорганізація, синергетика, лінгвосинергетика, мовленнєвий 
твір, дискурс, нейроподібні мережі, Лідія Піхтовнікова.
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The article is timed to celebrate Lidia Pikhtovnikova’s jubilee. Lidia Pikhtovnikova has a DSc 
degree in linguistics, she is a professor at Kharkiv V.N. Karazin National University (Ukraine) and 
is a well-known Ukrainian philologist. The article highlights main stages of the scientific activity 
of L.S. Pikhtovnikova and scientifically significant results of her research school. The article 
contains a brief description of the current state of linguistic synergetics, its origin, development 
and perspectives in Ukraine.  The article also considers causes of the emergence of synergetics 
as a comprehensive science of self-organization of complex systems of various ontologies and 
the history of application of ideas and key notions of synergetics to philological studies. The main 
aim of the article is to trace the emergence and development of linguistic synergetics in Ukraine. 
The object of the article is the scientific activity of Lidia Pikhtovnikova, a pioneer of the synergetic 
paradigm in this country. The author undertakes to outline the contribution made by Lidia 
Pikhtovnikova’s works and by the works of her scientific school to the development of linguistic 
synergetics in Ukraine. To serve this purpose, the two theses (a PhD and a doctoral), main articles 
and monographs by L.S. Pikhtovnikova are considered in chronological sequence, then her 
scientific school is briefly described. In her books, LidiaPikhtovnikova studied a corpus of fiction 
texts of small genres (such as fables and parables) paying special attention to the problem of self-
organization of discourse and that of any literary work. The information-cognitive approach of the 
researcher led to the consideration of neural-like networks, which are regarded as the material 
substance of mental processes. Mechanisms of self-organization of similar networks, as well 
as various restrictions on the activity of these mechanisms are analyzed in L.S. Pikhtovnikova’s 
works: fractals, loops, cicles, and restriction of the mathematical-disasters type. The undertaken 
survey makes it possible for the author to outline a number of specific directions for the further 
development of linguistic synergetics as a promising science. 

Key words: synergetics, linguistic synergetics, self-organized systems, literary works, 
neural-like networks, Lidia Pikhtovnikova. 

В первой половине ХХ века ученые обратили внимание на существова-
ние в окружающем мире систем, которые по своей природе являются само-
организованными, т.е. способными самостоятельно, без направляющей по-
мощи извне, приспосабливаться к внешней среде путем изменения своих 
характеристик, самостоятельно выбирая цели своего существования. Для 
описания таких систем была создана наука синергетика, которая в данный 
момент интенсивно внедряется во многие сферы научного знания. Само-
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организованные системы изучаются не только в физике, химии, биологии, 
экономике, но также в дисциплинах гуманитарного профиля – психологии,  
литературоведении, искусствоведении, языкознании и под. 

Свойство самоорганизации в языке и речи, а также в литературных 
произведениях отмечалось еще в ХІХ веке языковедами В. фон Гумболь-
дтом, А. А. Потебней, позднее – В. В. Виноградовым, литературоведами Ю. 
Н. Тыняновым, В. Б. Шкловским и др. (см. обзор в: Домброван 2014: 71-75).  
Однако в то время наука еще не располагала  концептуально-понятийным 
аппаратом для описания и исследования таких свойств. Положение карди-
нально изменилось в связи с исследованиями самоорганизации в сфере 
естественных наук И. Пригожиным, Г. Хакеном, Л. фон Берталанфи и соз-
данием понятийного аппарата современной синергетики. С его помощью в 
90-е годы ХХ столетия в Украине осуществлены первые приложения синер-
гетики к исследованию эволюционных явлений и самоорганизации в языке, 
в лингвистике и стилистике жанров, в литературных процессах (Ейгер 1992; 
Просцевичус 1993; Пихтовникова 1999, 2000, 2002). С высоты современно-
го знания не все эти исследования были достаточно завершенными, но они 
четко определили перспективу последующих студий. За последние де-
сятилетия в Украине и других странах синергетическими исследованиями 
охвачены несколько направлений филологии: квантитативная лингвистика 
(Келер 2007; Москальчук 2003; Николис 1989; Пиотровский 2006); лингви-
стическая философия (Киященко 2000); лингвистика стиля, жанра и дис-
курса (Пихтовникова 1999, 2000, 2005, 2012; Pichtownikowa 2008). Эписте-
мологические исследования самосознания лингвистики (Фрумкина 1999) 
удалось связать со статусом лингвосинергетики (Герман 2000; Пихтовнико-
ва, 2012: 89–100). 

Новейшими исследовательскими направлениями в Украине являют-
ся: синергетика организации и  развития словообразования в английском 
языке (С. Еникеева), синергетика языковых изменений и моделирование 
эволюции английского языка в синергетическом аспекте (Т. Домброван), 
синергетика текста и дискурса (Л. Пихтовникова), самоорганизация кон-
цептосистем (А. Приходько); синергетика фонетической системы (А. Ка-
лита); синергетика просодической системы (на материале текстов малых 
форм) (Л. Тараненко); синергетика омонимии (С. Кийко); синергийность / 
фрактальность публицистических текстов в сопоставительном аспекте 
(Ю. Кийко); синергетика перевода (М. Дорофеева); синергетика категорий 
и функционирования немецкого существительного (В. Дребет); синергий-
ность религиозного дискурса (Н. Кравченко) и др. Имеются также весомые 
синергетические исследования в литературоведении и искусствознании                        
(Е. Семенец, В. Силантьева, Е. Фоменко). Большинство из этих направле-
ний представлено в коллективной монографии «Синергетика в филологи-
ческих исследованиях» (Харьков, 2015).

Цель статьи – проследить зарождение и становление лингвосинерге-
тики в Украине. Объектом исследования выступает научная деятельность 
доктора филологических наук, профессора Лидии Сергеевны Пихтовнико-
вой, пионера синергетических идей в украинской филологии.  Предметом 
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исследования – вклад Л.С. Пихтовниковой и созданной ею научной школы 
в развитие лингвосинергетики в нашей стране. Материалом для анализа 
послужили научные публикации Л.С. Пихтовниковой и ее учеников. 

Путь Л.С. Пихтовниковой к идеям синергетики в лингвистике вполне за-
кономерен. В ее ранних работах изучались малые формы жанров; своео-
бразным итогом этого периода научной деятельности стала кандидатская  
диссертация «Композиционно-стилистические особенности стихотворной 
басни (на материале немецких стихотворных басен XVIII в.)», успешно за-
щищенная в 1992 году. Молодая исследовательница уже тогда обнаружи-
ла, что под управлением аттрактора в басне наглядно проявляются при-
знаки самоорганизации скрытого смысла – аллегории, морали, всех видов 
комического; четко видны и предпосылки самоорганизации  (противоречия 
персонажей, их противоположные цели-аттракторы, параметры порядка и 
др.). Этот жанр наиболее способствовал выходу на общие идеи самоорга-
низации и их применение к изучению речевых произведений в диахронии. 

Продолжением кропотливой работы стала монография (Пихтовникова 
1999) и докторская диссертация Л. С. Пихтовниковой (2000), посвященные 
синергетическим исследованиям немецкоязычной, украинской и русской 
басни в диахронии и в эволюционно-историческом сопоставлении архе-
типов стиля (диссертация защищена в специализированном Ученом сове-
те  при Киевском национальном университете  имени Тараса Шевченко по 
двум специальностям: 10.02.04 – германские языки; 10.01.04 – литература 
зарубежных стран). В монографии и диссертации обоснована необходи-
мость приложения универсальной науки про саморазвитие – синергетики 
– к исследованию стилистической эволюции жанра и представлена методи-
ка такого приложения. Впервые универсальные понятия синергетики – не-
линейность развития, аттрактор, диссипативные системы, моделирование, 
компрессия информации и т. п. – взаимодействуют с понятиями в сфере 
стилистики текста и дискурса. Эволюция стиля  жанра рассматривается как 
системная взаимосвязь социальных и стилевых аттракторов. Изменения 
в стилевых чертах и стилистических приемах приведены в соответствие 
с социальными потребностями общества. Эти системно-синергетические 
исследования эволюции стиля немецкой басни ХIII–ХХ ст. содержат синер-
гетические модели басни в диахронии, сопоставительное синергетико-сти-
листическое исследование родственных жанров малых форм, а также не-
мецкой и украинской басни; впервые в украинской науке сформулированы 
основные положения синергетики для приложения к филологии.

Л.С. Пихтовникова показала, что развитие жанра, например, басни, 
есть эволюция ее образа-символа, ее расширенной на текст метафоры-
аллегории; при этом на фоне единства композиции (текст) и метафоры с 
развитием жанра увеличивается семантический объем и расстояние меж-
ду аллегорическим образом-символом (контекст) и порожденным текстом. 
Вместе с исследованием эволюции метафоры, образа-символа определи-
лись стилевые архетипы басни, которые инвариантны в разных культурах. 
Проведен сравнительный анализ большинства малых художественных 
форм (Пихтовникова 2000).
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Дальнейшие исследования Л.С. Пихтовниковой в различных сферах 
применения синергетики в лингвистике отражены в многочисленных ста-
тьях и  монографиях (см., например: Пихтовникова 2002, 2005, 2012, 2013, 
2014, 2016, 2017 и др.). 

В монографии „Synergie des Fabelstils“ (Pichtownikowa 2008) (обнов-
ленная и расширенная немецкоязычная версия докторской диссертации) 
к исследованию эволюции стиля жанра стихотворной разновидности басни 
(частично прозаической) привлечены новейшие тексты немецких басен и 
притч, а также  других родственных литературных форм ХХІ ст., разработа-
ны основы и изложена концепция исследования немецкоязычной притчи; 
отображена синергийность современной басни нашего времени, которая 
при сохранении некоторых канонических признаков жанра продолжает об-
ретать новую форму, структуру, содержание, смысл, стиль и прагматику.

В монографии (Пихтовникова 2012) описаны базовые и инструменталь-
ные понятия синергетики, примеры их проявления в лингвистических си-
стемах, проработаны вопросы самоорганизации дискурса, его эволюции, 
дан критический анализ современных направлений лингвосинергетики – 
квантитативной лингвистики, психолингвистики, лингвистической филосо-
фии, а также обсуждена проблема самосознания современной лингвистики 
как отражение самоорганизации науки.

Исследовательница подчеркивает, что каждая самоорганизующаяся 
система имеет, как минимум, две иерархически связанные подсистемы, ко-
торые моделируют друг друга и окружающую среду. Такими подсистемами 
могут быть текст и контекст в дискурсе. В языке подсистемами выступа-
ют, например, подсистема деривации и подсистема наименований. Само-
организация появляется тогда, когда под управлением параметра порядка 
подсистемы поляризуются. Деривация противостоит устойчивым связям в 
наименованиях, художественный дискурс порождается в единстве и проти-
востоянии текста и контекста (Пихтовникова 2016).  

Детальный анализ аспектов самоорганизации дискурса, изложенный в 
работах Л.С. Пихтовниковой, показывает, что композиционные уровни тек-
ста когерентно сопряжены и образуют иерархию, части которой способны 
к взаимному моделированию, что возможно благодаря принципу обратной 
связи и является основой для самоорганизации дискурса. В частности, в 
процессе образования дискурса как самоорганизующейся системы условно 
выделены  три этапа: 1) когнитивный (этап замысла, планирования, учета 
ограничений); 2) прагматический (создание стратегий, реализующих замы-
сел); 3) этап языково-речевой реализации (реализация стратегий в речи). 
На каждом этапе создания дискурса, по наблюдениям Л.С. Пихтовниковой, 
происходит конкурентное взаимодействие содержаний аттрактора и репел-
лера, которое является главным фактором самоорганизации дискурса. Под 
аттрактором здесь понимается «ментальный конструкт, который направля-
ет процесс дискурсообразования в нужное русло последовательного до-
стижения целей» (Пихтовникова 2012: 27). Текст возникает в дискурсивной 
среде, которая отчасти создается автором дискурса, а в значительной сте-
пени – традиционными требованиями к построению определенного типа 
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дискурса. При чтении текста адресат воссоздает свой вариант дискурса, 
более или менее соответствующий задуманному автором. Самоорганиза-
ция структуры и смысла дискурса и его производной – текста – происхо-
дит как согласование противоречивых, конкурентных требований к тексту 
и дискурсу: целей их создания, требований информативности, выразитель-
ности сообщений (это содержание аттрактора дискурса) и ограничений на 
форму, стиль, объем сообщений (это содержание репеллера). Самоорга-
низация дискурса и текста понимается в монографии в том смысле, что 
их автор «является одновременно и творческим конструктором, и орудием 
аттракторов и репеллеров этого дискурса, которые возникли до автора и 
независимо от него» (Пихтовникова, 2012: 29). Творческая роль автора с 
синергетической точки зрения состоит в нахождении наиболее подвижных 
и независимых параметров дискурса и текста (так называемых параметров 
порядка) и в их воздействии на организацию дискурса. Наряду с общими 
законами самоорганизации каждый тип дискурса имеет свою специфику 
синергетического процесса (см. также Пихтовникова 2016). 

В контексте наших работ (Домброван 2013, 2014; Dombrovan 2018) важ-
ным оказался тезис Л.С. Пихтовниковой о том, что синергетический подход 
к изучению самоорганизации дискурса возможен как в синхронии, так и в 
диахронии. В первом случае – это изучение определенного типа дискурса 
как корпуса текстов в определенную эпоху с ее социальным заказом, уров-
нем развития языка, экстралингвальными условиями. При этом дискурс 
рассматривается как феномен, возникающий при системном самообъеди-
нении его элементов и развитии характеристик данного объединения. Рас-
смотрение же дискурса в диахронии предполагает изучение эволюции его 
формы и содержания, установление параметра порядка, единого для всех 
образцов данного типа дискурса и ведущего к их расслоению, образованию 
разновидностей и т.д. (Піхтовнікова 1999, 2013; Pichtownikowa 2008). 

Вкладом в коллективную монографию «Синергетика в филологических 
исследованиях» (2015), вышедшей под редакцией Л.С. Пихтовниковой,   
являются ее принципиально новые лингвосинергетические разработки. 
Рассмотрен информационно-когнитивный аспект самоорганизации речево-
го произведения; при этом выделен вопрос о самонастройке когнитивной 
системы реципиента, об установлении связи между когнитивной и языко-
вой системами. Для решения этого вопроса рассмотрены нейроподобные 
сети и их самонастройка. Такие сети являются аналогом нейронных сетей 
мозга, которые являются материальной субстанцией мыслительных про-
цессов. Показано, как с помощью так называемой функции возбуждения в 
этих сетях образуется «смысл», а далее – место расположения (целевой 
аттрактор) того или иного концепта. Исследованы ограничения на процеду-
ры возникновения концептов, имеющие синергетическую природу (Пихтов-
никова, 2015: 114–122).

Ограничения типа математических катастроф связывают слова в ато-
марные фразы, которыми можно передать большинство смыслов в речи. 
Установление связи между частями речи вслед за Р. Томом трактуется как 
математическая катастрофа в том смысле, что независимая часть речи со 
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своим значением получает связь в атомарной фразе с другой частью речи 
и получается контекст, в котором данная часть речи обретает конкретный 
смысл, т. е. ограничение своего значения. Понятие математической ката-
строфы играет важную методологическую роль в установлении границ объ-
ектов, явлений, в том числе языковых (Пихтовникова, 2015: 116). 

Описана идея фрактальности в лингвистике и фрактальные ограниче-
ния, которые срабатывают при построении речевых фрагментов. Это про-
исходит, когда языковой / речевой фрактал выходит на границу возможного 
в данном пространстве-времени (языковом, ментальном, семиотическом), 
что приводит к фазовому переходу и распаду  фрактала. Все  процессы 
убедительно иллюстрированы рядом примеров: «нанизывание» придаточ-
ных предложений (вплоть до утери общего смысла), конкуренция и взаим-
ное уничтожение метра и рифмы в поэзии (Пихтовникова, 2015: 119–122). 
Рассмотрен также когнитивный этап создания речевого произведения и 
влияние на него указанных выше ограничений, что приводит к так называе-
мому зацикливанию в нейроподобной сети, появлению парадоксов вместо 
речевого произведения, образованию лакун в диалогах и т. п. В научном 
плане описанные выше синергетические ракурсы становления речевого 
произведения рассмотрены впервые. 

Созданная Л. С. Пихтовниковой методика исследования синергетических 
аспектов лингвистических объектов позволяет изучать синергию различных 
типов дискурса, ряда языковых явлений, пояснять эволюцию стиля речевых 
жанров. Такую перспективу под руководством Л. С. Пихтовниковой реализу-
ют ее ученики. В последние годы в синергетическом аспекте (включая праг-
мастилистические и когнитивные составляющие) изучены: явление метаме-
тафоры в немецкоязычном художественном дискурсе (С. Н. Коринь), дис-
курс англоязычной басни (О. М. Гончарук), дискурс немецкоязычной притчи           
(И. М. Яремчук), дискурс немецкоязычной (В. П. Чередниченко) и англоязыч-
ной новеллы (А. В. Сухова), дискурс англоязычного афоризма (О. А. Ана-
стасьева),  англоязычный политический дискурс (Е. В. Богатырева), англоя-
зычный агротехнический дискурс (Н. М. Пильгуй), дискурс немецкоязычной 
рекламы (В. В. Самарина), контекстуальная синонимия в немецкоязычном 
публицистическом дискурсе (А. Н. Судья), немецкоязычный публицистиче-
ский дискурс социально-критического направления  (О. Я. Мастерова). Всего 
под руководством профессора Л.С. Пихтовниковой защищено 15 кандидат-
ских диссертаций. По их материалам опубликовано несколько монографий 
(Пихтовникова, Коринь 2015; Пихтовникова, Самарина 2016; Пихтовникова, 
Гончарук 2016; Пихтовникова, Мастерова, Кабусь 2016; Пихтовникова, Ярем-
чук 2017; Пихтовникова, Мукатаєва 2017).

Красной нитью через все научные публикации проходит мысль                   
Л.С. Пихтовниковой о том, что синергетические исследования лингвистиче-
ских объектов не отменяют, а предполагают их анализ в рамках общепри-
нятых парадигм. В художественных текстах, в том числе в текстах малых 
форм, классических и постмодернистских романов ведущую роль играет 
стиль, композиция, прагматика. Изучение стиля, композиции, композицион-
но-речевых уровней малых форм в связи с их прагматическими функциями 

ДОМБРОВАН Т. И.  У ИСТОКОВ ЛИНГВОСИНЕРГЕТИКИ...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (41) –  2018

240

и целями этих текстов – базовое направление научной школы Л. С. Пих-
товниковой. В рамках парадигм прагмастилистики и синергетики изучаются 
стиль и композиция романов, новелл, драм, басни, притчи, шванка и дру-
гих малых форм, а также лингвистические характеристики жанров научного 
дискурса (см. также описание научной школы в: Пихтовникова 2016).

 Диссертация Л. Я. Жук (2004) посвящена системному исследованию 
лингвостилистических и коммуникативно-прагматических особенностей 
примера как типа текста на материале англоязычных научных публикаций 
(экономика, психология, медицина); даны характеристики соответствую-
щих подъязыков, изучена композиция примера, его композиционно-рече-
вые формы, стилевые приемы, экспрессия, способы насыщения информа-
цией, основные прагматические функции. 

Продолжением изучения лингвостилистических, лингвопрагматических 
аспектов разных типов текста с учетом лингвокогнитивных признаков стала 
диссертация Н. С. Ольховской (Ольховська 2007). В этой работе отразились 
системные идеи  ее научного руководителя (Піхтовнікова 2000) о единстве 
когнитивных, прагматических и стилевых параметров текста и их взаимном 
обеспечении, обосновано понятие единого стилевого пространства персо-
нажей, в котором реализуется языковой конвенционализм драматургиче-
ского текста, рассмотрена проблема самоорганизации драматургического 
дискурса во взаимодействии речевых актов и контекста (Ольховська 2007).

В качестве основных объектов прагмастилистических и синергети-
ческих исследований этого направления остаются тексты малых форм. 
Концепции композиции, стиля, прагматики, когнитологии этих текстов 
[Піхтовнікова 1992; 2000; 2015; Pichtownikowa 2008] нашли воплощение в 
диссертации Я. В. Мукатаевой, посвященной изучению многоаспектности 
немецкого шванка (Мукатаєва 2008).  В следующих диссертационных ра-
ботах под руководством Л.С. Пихтовниковой  последовательно возрастает 
доля синергетических приложений к разным типам дискурса, методика  ис-
следования которых первоначально была заложена в монографии и док-
торской диссертации. 

Исследование дискурса в русле изложенных концепций продолжено 
в диссертации В. В. Самариной «Немецкоязычный рекламный дискурс: 
прагматический, когнтивный и лингвостилистический аспекты»  (Самари-
на 2010). Исследованы концепты рекламного дискурса, способы усиления 
убедительности высказываний, авторские коды и речевые стратегии. Сти-
листика рекламы исследована со стороны корпоративной и других слоев 
лексики и фразеологии, типов выдвижения и фигур речи. Синергия реклам-
ного дискурса в работе связана с тема-рематическим членением и осла-
блением когезии рекламного текста. 

О. Г. Сторчак в диссертации «Концепты ТЯЖЕЛЫЙ и ЛЕГКИЙ в совре-
менном англоязычном дискурсе»  (Сторчак 2010) исследует языковую объ-
ективацию, содержание и структуру концептов на материале художествен-
ного, научного и теологического дискурсов. Описано последовательное на-
полнение содержания понятийной, ценностной и образной составляющих 
этих концептов на основе соматических представлений, а на материале 
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современного научного дискурса рассмотрена синергия концептов HEAVY 
\ LIGHT. 

Н. В. Карпусенко (Карпусенко 2011) исследует проявление лингвости-
листического и прагматического аспектов научно-лингвистического текста 
и дискурса в языковой плоскости. Выявлен  двойственный характер терми-
нологии в этом типе текста – использование терминов для закрепления ре-
зультатов познания (термины с прозрачной внутренней формой) и исполь-
зование в качестве инструмента (научные термины-метафоры). Системная 
организация этих текстов рассмотрена как связь прагматических функций 
текста с их лексико-стилистическими реализациями, как корреляция между 
прагматическими функциями и типами референции в тексте. 

Разработка и использование научных парадигм синергетики и прагма-
стилистики происходит в дальнейших работах. Так, О. Н. Гончарук (Гонча-
рук 2012) исследует лингвосинергетический аспект образования глубинно-
го смысла басни. На речевом уровне механизм самоорганизации смысла 
заключается во взаимодействии актуального членения текста и построе-
ния сверхфразового единства и их поляризации как противопоставления 
фактуальной информации в тексте и подтекстовой информации. Праг-
матическая модель басни включает сатирический код и код иносказания, 
механизм создания которых детально изучен в работе. Описание речевых 
стратегий, концептов басни и их фреймовых схем, в которых выявляется 
механизм создания комического, высвечивает связь прагматического и ког-
нитивного аспектов басни. 

В диссертации И. М. Яремчук (Яремчук 2013) исследование   лингво-
стилистического и прагматического аспектов немецкоязычной притчи объ-
единено с изучением синергетических факторов ее создания . Установлен 
лингвистический статус дискурса притчи, описано комплексное действие 
стилистических характеристик (лексика, композиционно-стилистические 
уровни текста), прагматических характеристик (речевые стратегии, праг-
матические функции) и синергетических механизмов создания подтексто-
вого смысла. Исследовано контрактивное распределение стилистических 
средств в немецкоязычной притче, за счет чего создаются образы, ассоци-
ированные с объемными истинами, создается переход от плана выражения 
к плану содержания, что является признаком самоорганизации дискурса. 

А. Н. Судья  (Суддя 2013)  исследует когнитивные механизмы создания 
контекстуальных синонимов в немецкоязычном художественном дискурсе 
и их прагмастилистические характеристики. В диссертации представлены 
критерии выделения контекстуальных синонимов в тексте, исследованы 
семантико-когнитивные основы сближения значений слов и механизмы из-
менения их семантического объема. Рассмотрены контекстуальные фак-
торы, приводящие к модификации значений слова, описана синергетиче-
ская роль контекстуальных синонимов в самоорганизации смысла  текста. 
Показано, как контекстуальные синонимы-прилагательные кристаллизуют 
эти смыслы в качестве аттракторов и репеллеров, приобретают роль точек 
бифуркации и создают множество интерпретаций текста. 

С. Н. Коринь в диссертации «Метафора и метаметафора в немецко-
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язычном художественном дискурсе: когнитивный и прагмастилистический 
аспекты» (Коринь 2014)  исследует метафору и метаметафору в единстве 
лингвопрагматического, лингвостилистического и синергетического аспек-
тов. Характеристики художественного дискурса рассмотрены сквозь призму 
использования метаметафоры, пронизывающей весь роман. Комплексная 
конструкция метаметафоры способствует самоорганизации художествен-
ного дискурса, создавая образы, концепты и ментальные пространства дис-
курса. Особенностью данной работы является использование специальной 
табличной формы фрейма, позволяющей определить атрибуты текстовых 
концептов, текстовые и внетекстовые источники знаний об атрибутах, а 
также объединять в концепт метафору и реалистическое описание. Мета-
метафора организует художественный дискурс, создавая его парадигмати-
ческую ось. По материалам диссертации издана одноименная монография 
(Пихтовникова, Коринь 2015), в которой расширен и систематизирован 
перечень средств создания  пространственно-временных конструкций ху-
дожественного дискурса. 

Н. М. Пильгуй (Пільгуй 2014) исследует лингвостилистический и праг-
матический аспекты англоязычного научного агротехнического дискурса в 
единстве с синергетическими характеристиками данного типа дискурса и 
текста. Описание прагматических функций и речевых стратегий этого типа 
дискурса составил основу классификации подтипов научного агротехниче-
ского дискурса. С синергетических позиций рассмотрен класс лексических 
единиц, служащих обратной связи коммуникантов. Определен комплекс-
ный параметр порядка научного агротехнического дискурса, исследовано 
проявление других параметров порядка – цитаций и ссылок, а также ис-
пользование концептуальных метафор для обозначения неустоявшихся 
смыслов.

Е. В. Богатырева (Богатирьова 2014) изучает прагмастилистические ха-
рактеристики предвыборных дебатов ,  определяет лингвистический статус 
политического дискурса, выявляет структуру потенциала англоязычных по-
литдебатов, устанавливает систему базовых дискурсивных стратегий, так-
тик, приемов. Учтены специфические экстралингвистические факторы ре-
ализации дебатов в синергетическом аспекте: они классифицированы как 
содержание аттракторов, репеллеров, а также как проявление комплексно-
го параметра порядка. 

В монографии (Пихтовникова, Мастерова, Кабусь 2016) приведена  об-
щая характеристика и определения публицистических текстов, созданы 
системно-структурные модели репортажа, фельетона, памфлета, глоссы; 
в этих жанрах рассмотрены коды комического и авторские речевые страте-
гии. Особенности их лингвостилистической реализации соотнесены с нали-
чием иерархии стилевых черт каждого жанра. На перспективу поставлена 
проблема и начато исследование публицистических текстов критического 
направления как синергетического феномена. 

По наблюдениям Л.С. Пихтовниковой, публицистический тип дискурса 
и его тексты используют элементы (само)организации иных типов дискур-
са, например, за счет явной и скрытой интертекстуальности. Последняя 
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может быть свободно размещена в тексте по воле автора и таким образом 
служить одной из его наиболее подвижных характеристик, параметром по-
рядка (Пихтовникова, 2012: 31). 

Изучение вопроса самоорганизации публицистического текста  в на-
стоящее время только начато. В работах лингвосинергетической школы Л. 
С. Пихтовниковой уже сформулированы ведущие противоречия отдельных 
типов публицистических текстов. Актуальным становится анализ ключевых 
точек текста, которые претендуют на роль аттракторов, концентрированно 
выражающих смысл текста. Предстоит анализ в текстах точек бифуркации, 
в которых происходит расслоение смысла, в частности, расслоение на бук-
вальный, эксплицитный и подтекстовый, имплицитный. Такое расслоение 
характерно для публицистических текстов, содержащих комическое. Ис-
черпывающее исследование синергии публицистических текстов предпо-
лагает также изучение факторов его когерентности (соотношение актуаль-
ного членения и сверхфразового единства), самосогласования текстовых 
концептов (Пихтовникова, 2015: 124–133), синергетики стиля отдельных 
типов публицистического дискурса.  

В диссертации В. П. Чередниченко (Чередниченко 2016) определен 
лингвистический статус немецкоязычной новеллы как типа текста и дис-
курса, рассмотрена композиция и типичные стилевые черты новеллы и 
их прагмастилистический потенциал. Уделено внимание эволюционному 
аспекту немецкоязычной новеллы с учетом изменений в обществе, кото-
рые генерируют экстралингвистические условия для создания дискурса. 
В синергетическом аспекте исследован фактор нелинейности и иерархич-
ности текстового пространства новеллы, который отображается на содер-
жательном уровне композиции. Описано, каким образом самоорганизация 
смысла новеллы происходит в «режиме с обострением» – благодаря нали-
чию в сюжете так называемого пуанта – неожиданного поворота событий. 

Диссертационная работа О. А. Анастасьевой  (Анастасьева 2017) – это  
комплексное исследование англоязычного афоризма в прагмастилистиче-
ском и когнитивном аспектах с учетом его синергетической природы. В част-
ности,  определены  аттракторы и репеллеры, параметр порядка, синерге-
тическое взаимодействие актуального членения и сверхфразового един-
ства в текстах афоризма. Выявлена фрактальная природа англоязычного 
афоризма, которая объективируется в самоподобии частей композицион-
ной, синтаксической и семантической организации афоризма; рассмотрен 
принцип самоорганизации мини-дискурса этого типа. Раскрыто ведущее 
противоречие, которое поляризует смыслы текста и подтекста, согласовы-
вает требования аттракторов и репеллеров. В работе анализируются осо-
бенности действия параметров порядка на когнитивном, прагматическом и 
лингвостилистическом уровнях текста афоризма.  

В диссертации Суховой А. В. (Cухова 2017) лингвостилистические, 
прагматические и синергетические характеристики англоязычной новел-
лы исследованы в их взаимном единстве и взаимодействии, предложено 
расширенное определение новеллы с учетом ее прагмастилистических ха-
рактеристик и синергетических параметров. В работе, в частности, рассмо-
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трены синергетические механизмы функционирования текста новеллы как 
самоорганизующейся системы; проанализировано явление интертексту-
альности, которое наблюдается на высшем уровне композиции новеллы. 
Показано, что традиционные понятия синергетики (нелинейность, иерар-
хичность, поляризация, зона бифуркации и др.) при их приложении к но-
велле способствуют формированию нетрадиционной точки зрения на жанр 
новеллы, на целесообразность ее информационных и прагмастилистичних 
характеристик.

Л.С. Пихтовниковой намечены новые перспективные направления раз-
вития лингвосинергетики: 1. Статус автора речевого произведения при рас-
смотрении его самоорганизации. 2. Роль фрактальности в языке, а также 
в вербализации концептов и художественных образов. 3. Синергетический 
аспект семиотики, самоорганизация семантики. Эта тема содержит в себе 
сложное наследие вековых споров о том, что есть слово-знак, что такое 
смысл и значение, как нам удается выразить имплицитный смысл словами-
знаками, если они его буквально не обозначают. Синергетика претендует 
на объяснение становления слов-знаков, обретения ими значения и таким 
образом возможности выражать смысл, который оказывается самооргани-
зованным. 4. Самоорганизация композиции речевых произведений. Здесь 
необходимо детально изучить противоречия уровней композиции и их оппо-
зитивное взаимодействие. 5. Изучение поведения коммуникантов в дискур-
се как языковых личностей и их относительное  ролевое противостояние. 
Такой ракурс рассмотрения выявляет механизм самоорганизации дискурса 
и в частности, рефлексивного управления поведением участников. 

Постепенная реализация этих и, несомненно, других направлений бу-
дет удерживать на передовых позициях отечественные разработки в линг-
вистике в синергетической парадигме. По мнению Л. С. Пихтовниковой, на-
ступает  качественно новый этап синергетического развития  филологии,  
лингвистики в частности. «Критическая масса» проделанных лингвосинер-
гетических работ такова, что становится неизбежным давно предсказанный 
переход в лингвистике от констатации языковых и речевых фактов к объ-
яснению причин их возникновения (Пихтовникова 2014).

Синергетика есть наука будущего; ее экспансия в традиционные науки 
обещает новый виток развития каждой из них. 

Пожелаем же юбиляру доброго здоровья, новых идей и творческих на-
ходок, обогащающих лингвосинергетику, истоки которой в Украине навсег-
да будут связаны с именем Лидии Сергеевны Пихтовниковой.
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ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ
Редакційна колегія приймає до публікації у збірнику статті, що містять 

теоретично вагомі й достовірні результати власних наукових досліджень, 
які виконані на високому професійному рівні із залученням останніх досяг-
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