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ВЕРБАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ИРОНИИ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА ДИТЕРА НУРА

Букреева Л.Л.
кандидат филологических наук, доцент

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова
Усенко Р.Ю.

аспирант, Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

В статье рассматривается понятие иронии и ее вербальная репрезентация в про-
изведении Дитера Нура «Gibt’s intelligentes Leben». Феномен иронии, несмотря на свою 
распространенность и долгую историю, до сих пор остается малоизученным. Еще ме-
нее исследованным представляется этот феномен в творчестве современного немец-
кого писателя Дитера Нура. Изучение функциональных возможностей вербальной репре-
зентации иронии в произведении Д. Нура «Gibt’s intelligentes Leben» способствует выяв-
лению новых механизмов формирования иронического смысла в художественном тексте. 
Смена научной парадигмы потребовала более пристального внимания к изучению языка 
в действии, то есть исследованию не только строения языковых единиц, но и процессов 
их участия в реальной коммуникации. В современной лингвистике существует несколько 
подходов к изучению феномена иронии: ирония как троп – стилистический прием, за-
ключающийся в противоречии между буквальным и скрытым смыслом слова и ирония как 
текстообразующая категория, связанная со структурой всего художественного текста 
и позволяющая автору имплицитно выражать свои эмоционально-оценочные позиции и 
передавать своё негативное отношение к тому, что изображено якобы в позитивных 
тонах. В данной статье показан спектр средств, которыми автор пользуется для до-
стижения комического эффекта. Он является широким и многогранным.

Ключевые слова: ирония, комический эффект, способы вербализации, юмор.

ВЕРБАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ІРОНІЇ 
В ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ДІТЕРА НУРА

Букрєєва Л.Л.
кандидат філологічних наук, доцент 
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Усенко Р.Ю.

аспірант, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
 
У статті розглядається поняття іронії та її вербальна репрезентація в творі Ді-

тера Нура «Gibt’s intelligentes Leben». Феномен іронії, не дивлячись на свою поширеність 
і довгу історію, досі залишається маловивченим. Ще менш дослідженим є цей феномен 
у творчості сучасного німецького письменника Дітера Нура. Вивчення функціональних 
можливостей вербальної репрезентації іронії в творі Д. Нура «Gibt’s intelligentes Leben» 
сприяє виявленню нових механізмів формування іронічного сенсу в художньому тексті. 
Зміна наукової парадигми потребувала більш пильної уваги до вивчення мови в дії, тобто 
дослідженню не тільки будови мовних одиниць, але і процесів їх участі в реальній комуніка-
ції. У сучасній лінгвістиці існує кілька підходів до вивчення феномена іронії: іронія як троп - 
стилістичний прийом, що полягає в протиріччі між буквальним і прихованим змістом сло-
ва та іронія як текстоутворююча категорія, пов’язана зі структурою всього художнього 
тексту і дозволяє автору імпліцитно виражати свої емоційно-оцінні позиції і передавати 
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своє негативне ставлення до того, що зображено нібито в позитивних тонах. У даній 
статті показаний спектр засобів, якими автор користується для досягнення комічного 
ефекту. Він є широким і багатогранним.

Ключові слова: іронія, комічний ефект, способи вербалізації, гумор.

VERBAL REPRESENTATION OF IRONY IN THE WORLDVIEW 
OF DIETER NUHR

Bukreeva L.L.
candidate of philological sciences, associate professor

Odessa I.I. Mechnikov national university
Usenko R.Yu.

post-graduate student, Odessa I.I. Mechnikov national university

The article is dedicated to the investigation of the concept of irony and its representation 
in the work of Dieter Nuhr «Gibt’s intelligentes Leben». The phenomenon of irony, despite its 
prevalence and long history, still remains poorly understood. This phenomenon appears even 
less explored in the work of the modern German writer Dieter Nuhr. The study of the functional 
capabilities of the verbal representation of irony in the work of D. Nuhr “Gibt’s intelligentes Leben” 
contributes to the identification of new mechanisms for the formation of ironic meaning in a literary 
text. The change of the scientific paradigm required more careful attention to the study of language 
in action, that is, the study of not only the structure of language units, but also the processes of 
their participation in real communication. In modern linguistics, there are several approaches to 
the study of the phenomenon of irony: irony as trope is a stylistic device that contradicts the literal 
and hidden meaning of the word and irony as a text-forming category related to the structure of 
the entire literary text and allowing the author to express his emotional and evaluative positions 
and convey your negative attitude to what is supposedly depicted in positive colors. This article 
shows the spectrum of devices which the author uses for achievement of comic effect. It is broad 
and multifaceted.

Key words: irony, comic effect, verbalization methods, humor.

Введение
Данная статья посвящена изучению вербальной репрезентации иронии 

в творчестве популярного немецкого сатирика, актера и шоумена Дитера 
Нура. Предметом данного исследования является произведение Дитера 
Нура «Gibt es intelligentes Leben?». Цель исследования заключается в том, 
чтобы определить с помощью каких стилистических средств Дитер Нур 
свой юмор продуцирует и какие из них являются наиболее частотными.

Дитер Нур родился 29 октября 1960 в Везеле, Северный Рейн-
Вестфалия. В 1981 году он начал изучать искусство и историю в универси-
тете Дуйсбурга-Эссена и получил свою ученную степень в 1988 году. Дитер 
Нур является единственным автором, награжденным одновременно и не-
мецкой премией за лучшее юмористическое шоу (Comedypreis), и немецкой 
премией за эстрадное искусство. В 2014 году стал обладателем премии им. 
Якоба Гримма «За популяризацию немецкого языка», так как он не только 
внимательно следит за качеством того, что и как говорится в немецкой сре-
де, но и пробуждает у слушателей желание размышлять о языке. 

Дитер Нур тонко чувствует социальные проблемы общества и критику-
ет их в присущей только ему ироничной манере. Он высмеивает немецкую 
привычку постоянно самобичевать себя, привычку преувеличивать или пре-
уменьшать важность события, а также склонность немцев к апокалиптиче-
скому мышлению.

БУКРЕЕВА Л.Л., УСЕНКО Р.Ю.  ВЕРБАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ИРОНИИ... 
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В среде эстрадного искусства Нур считается одним из самых ярких кри-
тиков радикального ислама. Он балансирует на грани конфликта, однако 
не считает себя ни расистом, ни проповедником ненависти, в чем его обви-
няют салафисты или некоторые СМИ. Его палитра разнообразна и включа-
ет в себя различные виды иронии.

Результаты и обсуждение
История феномена «ирония», как известно, берет начало еще с древ-

них времен, однако в разное время этот термин трактовался по-разному. 
Античная теория иронии представлена в работах великих философов Со-
крата, Платона и Аристотеля.

Историю практического употребления иронии начинают обычно с Со-
крата, который использовал ее как метод выявления общих понятий, сущ-
ностных качеств и явлений в споре с софистами. Именно сократовская те-
ория  содержит в себе главные характеристики иронии как категории фи-
лософии и эстетики: наличие и соединение двух противоположных смыс-
ловых планов (явного и скрытого, требующего разгадки); необходимость 
интеллектуальной подготовки, для того чтобы понять иронический смысл; 
элемент несерьезности, насмешливости, то есть притворства, игры; свя-
занность с переосмыслением установок, мнений, воззрений, эффект раз-
рушения старого ради нового; целенаправленность на смех, улыбки, кото-
рые сопровождают момент выражения, демонстрации иронии,  на размыш-
ления, на нечто серьезное.

 Как отмечает А.Ф. Лосев, древнегреческий мыслитель Платон считал, 
что ирония - это инструмент лжи, или иронических подражателей. Он счи-
тал иронию, скрывающуюся под маской лжи, глубоким знанием, с интел-
лектуально-нравственным смыслом. В те времена иронизирующий чело-
век притворялся единомышленником своего оппонента и, поддакивая ему, 
превращал его взгляды в абсурд. В диалогах Платона Сократ широко ис-
пользует иронию как средство полемики и доказательства истины. Великий 
мудрец принижает свое знание, делая вид, что не имеет никакого представ-
ления о предмете спора, поддакивая собеседнику, задает ему «наивные» 
вопросы, которые и приводят к поискам истины (Лосев 2000: 46).

Аристотель называл иронией такой прием, когда мы говорим одно, а 
подразумеваем другое, или, когда мы называем что-либо словами, проти-
воположными по смыслу тому, о чем мы говорим. Аристотель считал, что 
ирония — наиболее подходящей вид смеха для свободного человека, так 
как пользующийся ею вызывает смех ради собственного удовольствия, а 
шут для того, чтобы забавлять других. В «Риторике» Аристотель советует 
сделать иронию своим «оружием», подчеркивая при этом, что ирония при-
суща тому, кто обладает величием души. Такая точка зрения свидетель-
ствует о понимании важности Аристотелем применения в речевой комму-
никации рассматриваемого приема (Пивоев 2000: 26).

В современном языкознании ирония традиционно определялась как 
троп. «Троп, состоящий в употреблении слова в смысле, обратном букваль-
ному, с целью скрытой насмешки» (Ахманова 2004: 185). С таким определе-
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нием солидарны многие ученные, которые работают в области стилистики 
языка: И.Р. Гальперин, В.А. Кухаренко, И.В. Арнольд и др. 

С приходом в современное языкознание таких ученных как С.И. По-
ходня, Ю.В. Каменская, О. Г. Петрова подход к изучению данного фено-
мена изменился, так как наряду с иронией-приемом необходимо разли-
чать иронический смысл, эффект. С.И. Походнёй в 1984 году был введен 
термин «иронический смысл». Этот термин дает возможность включить в 
область исследования текст и широко пользоваться им при исследовании 
текстовых форм иронии. По определению данного ученого, иронический 
смысл – «смысл такого предложения, высказывания, СФЕ, предикативно-
релятивного комплекса, текста в целом, в котором субъективно-оценочная 
модальность отрицательного характера содержится в подтексте и находит-
ся в отношениях противоречия, противопоставления c поверхностно выра-
женным содержанием, которое, в свою очередь, создается несоответстви-
ем традиционно и ситуативно обозначающего (Походня 1989: 60).

Ю.В. Каменская в своей диссертации отмечает, что «ирония в художе-
ственном тексте может существовать в виде двух разновидностей, реали-
зуясь в качестве приема или проявляясь на текстовом уровне; оба типа 
иронии имеют свои средства реализации и выполняют в художественном 
тексте специфические функции» (Каменская 2001: 104).

О.Г. Петрова отмечает то, что «ирония всегда является средством ре-
ализации субъективно-оценочной модальности, представляет собой ху-
дожественную форму авторской оценочной позиции. Она придает худо-
жественному произведению особую окраску, раскрывает неудовлетворен-
ность автора окружающим миром» (Петрова 2011: 26). Ирония в тексте 
чаще всего планируется автором, актуализируется в соответствии с зара-
нее обдуманным планом, поэтому и выявляет тесную зависимость от спо-
соба организации текста. В этом случае ирония уже не просто оборот речи, 
а художественный принцип.

На материале одной из последних работ Дитера Нура «Gibt’s intelligen-
tes Leben», написанной в жанре псевдонаучного исследования были рас-
смотрены различные способы создания комического эффекта.

В следующей таблице приводятся примеры, где указаны способы вер-
бальной репрезентации иронии у данного автора.

Таблица 1
Способы вербальной репрезентации иронии

„Gibt’s intelligentes Leben“ Способ репрезентации иронии
Dass Gravitation und Geschwindig-
keit zusammenhängen, ist vielleicht 
nur missverständlich formuliert. Man 
könnte auch einfacher sagen: Dicke 
Menschen sind langsamer. S. 19

примитивизация сложного понятия

БУКРЕЕВА Л.Л., УСЕНКО Р.Ю.  ВЕРБАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ИРОНИИ... 



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 1 (42) –  2019

8

Der Amerikaner verfügt über ein 
riesiges Territorium. Kein Wunder, 
dass er nicht wahrnimmt, dass es 
noch andere Länder auf dieser Erde 
gibt. S. 34

1) обобщение;
2) гипербола;
3) ложный вывод

Das Hirn ist vielleicht nur eine ganz 
faule Sau. Es denkt nur, um dem Chef 
zu sagen: Kümmere dich nicht um 
mich! Hier ist alles in Ordnung. Aber 
der Chef, das ist ja das Hirn selbst.           
S. 15

1) персонификация;
2) парадокс

Wo sitzt die Intelligenz? Im Men-
schen? Der Mensch ist jedenfalls ein 
heißer Kandidat. Er ist objektiv intel-
ligenter als ein Strudelwurm. S. 2

Сравнение

Gibt es intelligentes Leben? Die Ant-
wort lautet: Jein. S.11

риторический вопрос

Arnold Schwarznegger hat bewies-
en, dass in Amerika sogar einzelne 
ausländische Muskelgruppen Gou-
verneur werden können. Das ist Tol-
eranz. S.32

Деперсонификация

Der Amerikaner ist anders. Er weiß 
nicht, dass alles Ende hat – und der 
Hot Dog sogar zwei. S.34

зевгма (совмещение временного и 
пространственного понятий)

Ein Ziel des Sozialismus war damals 
die Beseitigung aller Verdächtigen. Da 
aber jeder verdächtig war, kann man 
nur froh sein, dass er nicht fertig ge-
worden ist. S. 35

Парадокс

„Blöd zu sein, ist eine Gabe Gottes“. 
S.35

трансформация библейской фразы

Wenn Sie diesen Mann auf Licht-
geschwindigkeit beschleunigen wol-
lten, würden die Energievorräte der 
ganzen Welt nicht ausreichen (was 
Ihnen der Mofahersteller  sowie die 
örtliche Polizeidienststelle bestätigen 
können). S. 20-21

1) гиперболизация;
2) ложный вывод
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Dieser Theorie nach soll in der Jo-
mon-Periode (8000 bis 400 v. Chr.) 
in Japan eine Sprache südlichen Ur-
sprungs gesprochen worden sein, 
deren phonologisches System dem 
der polynesianischen Sprachen ent-
sprach. Leider habe ich auf dem Fis-
chmarkt niemanden gefunden, der da-
mals bereits gelebt hat. S. 41

нарушение причинно-следственной 
связи

Der Mensch glaubt: Blattgold ist im-
mer gut, wenn es darum geht, die 
Götter zu korrumpieren. Ob die Göt-
ter das ebenso sehen, weiß man gar 
nicht. S. 40

1) смешение стилей;
2) персонификация

Außerdem hat die Ampelschaltung 
einen heilpädagogischen Effekt. Der 
Mensch braucht Inseln der Ruhe, 
damit er merkt: Es geht nicht nur 
voran. Man muss auch einmal inne-
halten. Gerade nachts. An einer sol-
chen Ampel ist wahrscheinlich der 
Buddhismus entstanden, die Medita-
tionen: Om, om, om. Das heißt wahr-
scheinlich grün, grün, grün. S. 55

пародирование процесса 
медитации

Warum sollten Zahnärzte so etwas 
wissen? Embryonale Neutralrohre 
sind für Zahnärzte etwa genauso in-
teressant wie für Straßenbahnfahrer 
und Briefmarkensammler. S. 76

Псевдонаучность

Als Hirnforscher sollte man über den 
ganzen Mist schon besser Bescheid 
wissen. Dafür ist es hier wiederum 
nicht schlimm, wenn man die Niere 
mit der Leber nicht verwechselt (außer 
beim Pinkeln). S. 65

Псевдонаучность

Das Gehirn des Menschen besteht 
erstaunlicherweise aus mehreren Ein-
zelteilen und ist damit komplizierter 
aufgebaut als ein Transistorradio oder 
ein Stück Pflaumenkuchen. S. 71

Сравнение

Die Großhirnrinde ist nur drei Millim-
eter dick und dementsprechend auch 
der menschliche Gedanke oft nicht 
sonderlich tief. S. 81

Сравнение

Das Kleingehirn ist ein gemütlicherer 
Zeitgenosse. S. 85

Персонификация
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Анализ выбранных примеров из произведения «Gibt’s intelligentes Le-
ben» позволяет сделать следующий вывод: Дитер Нур использует широкий 
спектр способов создания комического эффекта, его юмор многогранен и 
порой не прост для декодирования. Нуровское иронизирование является 
важным компонентом авторской концепции, оно влияет на организацию 
текста в целом. Наиболее частотными способами, которыми он продуциру-
ет комическое являются ложный вывод либо ложное утверждение и лож-
ное глубокомыслие. Именно это и дает право утверждать, что книга напи-
сана в жанре псевдонаучного исследования. Автор использует физические, 
биологические, анатомические термины, интерпретируя и объясняя их не с 
научной точки зрения, а как человек, который никого отношения к науке не 
имеет. Также у Дитера Нура часто встречаются такие способы вербализа-
ции иронии как зевгма, сравнение, персонификация, гипербола, парадокс, 
персонификация и деперсонификация. 

Выводы
«Gibt’s intelligentes Leben» является текстом, в высокой степени насы-

щенным комическим эффектом. Ирония здесь присутствует практически в 
каждом предложении. Но стоит отметить, что некоторые проблемы, кото-
рые высмеивает автор могут быть непонятны человеку, далекому от не-
мецкой действительности. Для их понимания требуются не только глубокие 
фоновые знания, но и специальная интеллектуальная подготовка.
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ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ ІРЛАНДЦІВ 
У СИТУАЦІЇ ДВОМОВНОСТІ

Бубнов Д. В.
аспірант, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Дослідження присвячено аналізу просодичних особливостей у мовленні ірландців. Ір-
ландський варіант англійської мови характеризується ситуацією двомовності, в якій про-
являється вплив британського варіанта англійської мови, а також загальними тенден-
ціями розвитку притаманними національному і регіональним варіантам англійської мови. 
Дослідники мовної ситуації в республіці Ірландія відмічають, що двомовність в Ірландії 
можна розділити на чотири періоди: 1) початок британського вторгнення (ХІІ-ХVІ ст.), 
що характеризується плавним і поступовим витисненням ірландської мови англійською, 
однак ірландська мова все ще домінує у суспільстві; 2) дискримінація ірландської мови у 
результаті чого ірландська мова була практично повністю витіснена англійською з осно-
вних сфер функціонування, і збереглась в основному у побуті в сільській місцевості; 3) 
посилення боротьби за незалежність від Великої Британії та повернення ірландській мові 
статусу офіційної мови; 4) повернення ірландській мові статусу офіційної мови, зростан-
ня її престижу, при цьому небагато носіїв володіють нею, що пояснюється тривалою від-
мовою від її використання. У ситуації двомовності рідну мову не можна ототожнювати з 
домінуючою мовою. При їхній диференціації необхідно мати на увазі роль, яка приділяється 
кожній з них у спілкуванні і роль, яку виконує кожна з мов у соціальному стані мовця. Під 
впливом певних соціальних умов одна з мов стає домінантною. Безперечно, при дослі-
дженні проблем контактування мов у суспільстві необхідно мати на увазі соціально-еко-
номічні та соціально-історичні фактори, які відіграють найважливішу роль у розвитку 
кожної конкретної мови. У пропонованому дослідженні представлено результати інстру-
ментального аналізу просодичних особливостей мовлення ірландців з Півдня і Півночі кра-
їни. Варіативний характер частотних особливостей зумовлено як історичними контак-
тами між Ірландією та Англією, так і неоднорідним характером інтеграційних процесів у 
різних територіальних ареалах. Просодичними маркерами ірландської англійської мови є 
висока частотність спадного термінального тону, варіативний характер частотного 
діапазону.

Ключові слова: інструментальний аналіз, частотні особливості, територіальний, 
просодичний маркер, спадний термінальний тон.

ПРОСОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ ИРЛАНДЦЕВ 
В СИТУАЦИИ ДВУЯЗЫЧИЯ

Бубнов Д. В.
аспирант, Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

Исследование посвящено анализу просодических особенностей в речи ирландцев. Ир-
ландский вариант английского языка характеризуется ситуацией двуязычия, в котором 
проявляется влияние британского варианта английского языка, а также общими тен-
денциями развития присущими национальному и региональным вариантам английского 
языка. Исследователи языковой ситуации в республике Ирландия отмечают, что дву-
язычие в Ирландии можно разделить на четыре периода: 1) начало британского втор-
жения ( ХІІ-ХVІ вв.), который характеризуется плавным и постепенным вытеснениям 
ирландского языка английским, однако ирландский язык все еще доминирует в обществе; 
2) дискриминация ирландского языка в результате чего ирландский был практически 
полностью вытеснен английским из основных сфер функционирования, и сохранился в 
основном в быту в сельской местности; 3) усиление борьбы за независимость от Вели-
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кобритании и возвращение ирландскому языку статуса официального языка; 4) возвра-
щение ирландскому языку статуса официального языка, рост его престижа, при этом 
немного носителей владеют ним, что объясняется продолжительным отказом от его 
использования. В ситуации двуязычия родной язык нельзя отождествлять с доминиру-
ющим языком. При их дифференциации необходимо иметь в виду роль, которая отво-
дится каждому из них в общении и роль, которую выполняет каждый язык в социальном 
положении говорящего. Под влиянием определенных социальных условий один из языков 
становится доминантным. Бесспорно, при исследовании проблем контактирования язы-
ков в обществе необходимо иметь в виду социально-экономические и социально-истори-
ческие факторы, которые играют самую важную роль в развитии каждого конкретного 
языка. В настоящем исследовании представлены результаты инструментального ана-
лиза просодических особенностей речи ирландцев с Юга и Северы страны. Вариативный 
характер частотных особенностей обусловлен как историческими контактами между 
Ирландией и Англией, так и неоднородным характером интеграционных процессов в раз-
ных территориальных ареалах. Просодическим маркером ирландского английского языка 
является высокая частотность нисходящего терминального тона, вариативный харак-
тер частотного диапазона.

Ключевые слова: инструментальный анализ, частотные особенности, террито-
риальный, просодический маркер, нисходящий терминальный тон.

PROSODIC PECULIARITIES OF IRISH SPEECH
IN THE BILINGUAL SITUATION

Bubnov D. V.
post graduate student, Odessa I.I. Mechnikov national university

The investigation is dedicated to the analysis of prosodic peculiarities of Irish speech. The 
bilingual situation in which influence of the British English as well as general tendencies of the 
development common for national and regional variants of the English language characterize the 
Irish variant of English. Bilinguism in Ireland can be divided into four periods : 1) the beginning 
of British invasion which is characterized by gradual ousting of the Irish language; 2) the second 
period is characterized by discrimination of the Irish language, which was totally ousted from all 
the spheres of functioning, only it existed in rural regions; 3) the third period of its history is marked 
by the struggle for independence and the return of the native Irish language; 4) the growing of 
the Irish language prestige, giving it the official status mark the fourth period. During the historical 
process there were developed strong political, cultural and economic ties, however Britain has 
always dominated and thus, influenced differences between the two languages – the English and 
the Irish. It has been noted by the investigators of the linguistic situation in Ireland, a long refusal 
of the Irish language usage led to English language prevalence, even when the Irish language got 
the official status. There exists an exact division of the spheres of the Irish and the English usage 
and their social marking. Men are more conservative in daily language usage. Women often mix 
both the languages in speech. If one language displays the other there exists bilingual situation, so 
that neither displacement nor full perception is present. This fact allows to hope on preserving the 
Irish language. The material of the investigation which consists of quazispontaneous monological 
utterances of native Irish speakers from two regions – the North and the South of Ireland, was 
investigated with the help of perceptive and acoustic analyses. Perceptive analysis has revealed 
that the usage of Low Falling terminal tone has been the most frequent, as well as the variable 
character of frequency range Rising Head has also been recurrent in the Irish speech informants 
of the southern part of the country.

Key words: instrumental analysis, frequency peculiarities, Falling terminal tone, Irish, bilin-
guism.

Вступ
На розвиток ірландського варіанта англійської мови вплинула ситуація 

двомовності, що склалася історично. Дослідники мовної ситуації в респу-
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бліці Ірландія відмічають, що двомовність в Ірландії можна розділити на 
чотири періоди: 1) початок британського вторгнення (XII-XVI ст.), що ха-
рактеризується плавним і поступовим витисненням ірландської мови ан-
глійською, однак ірландська мова   все ще домінує у суспільстві;   2) дискри-
мінація ірландської мови   (XVII – перша половина ХІХ ст.), у  результаті 
чого ірландська мова була практично повністю витиснена англійською з 
основних сфер функціонування, зберігшись в основному у побуті в   сіль-
ській   місцевості;   3)   посилення   боротьби   за   незалежність   від Великої 
Британії  та  повернення ірландській  мові   статусу офіційної мови країни 
(друга половина ХІХ – перша третина XX ст.); 4) повернення ірланд-
ській мові статусу офіційної мови, зростання її престижу (ХХ – початок ХХІ 
ст.), при цьому небагато носіїв володіють нею, що пояснюється тривалою 
відмовою від її використання (Куреня 2009).

Володіння носієм обома мовами паралельно, тобто таке, що не потре-
бує перекладу з однієї мови на іншу – це ідеальна двомовність у власне 
лінгвістичному аспекті. Л. В. Щерба не без підстав вважав таку двомовність 
відхиленням від норми, що виникає лише за певних умов. «Насправді лише 
окремі віртуози можуть користуватися двома або більше мовами без мов-
ного взаємопроникненням (interferences)» (Мартине 1963: 335). Відповідно, 
можна говорити про те, що ідеальної двомовності не існує.

У ситуації двомовності рідну мову не можна ототожнювати з 
домінуючою мовою. При їхній диференціації необхідно мати на увазі  
роль, яка приділяється кожній з них у спілкуванні і роль, яку виконує кожна 
з мов у соціальному стані мовця. Під впливом певних соціальних умов одна 
з мов стає домінантною.

Безперечно, при дослідженні проблем контактування мов у суспільстві 
необхідно мати на увазі соціально-економічні та соціально-історичні фак-
тори, які відіграють найважливішу роль у розвитку кожної конкретної мови. 
«Опис лише мовних явищ, хоча й повчальне у сенсі збагачення типології 
мовного запозичення, є дозвільною вправою, якщо воно не супроводжуєть-
ся соціологічним аналізом». Мовна ситуація в Республіці Ірландія ще раз 
показує й доводить визначальну роль соціально-історичних факторів у роз-
витку мовної ситуації у двомовній країні (Вайнрайх 1972).

Як відмічають дослідники мовної ситуації в республіці Ірландія (Henry 
1978; Edwards 1984; Milroy 1980; Наugen 1972), тривала відмова від вико-
ристання ірландської мови призвела до переваги англійської мови в Ірлан-
дії, навіть коли ірландська відновила статус офіційної мови країни. У цей 
час офіційний і фактичний статус ірландської мови різняться. Існує чіткий 
поділ сфер використання англійської та ірландської мов, а також їх соці-
альне маркування. За даними дослідників, чоловіки більш консервативні у 
використанні мови в повсякденному спілкуванні. Жінки ж часто змішують у 
своєму мовленні обидві мови.

На думку Е. Г. Куіна, якщо одна мова витісняється іншою, завжди на-
явною є ситуація двомовності, тобто не відбувається ні повного витіснення 
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першої мови, ні повного прийняття другої (Quin 1978: 126). Це дозволяє 
сподіватися, на думку О. О. Курені, на збереження ірландської мови. Твер-
дження автора ґрунтується й на тому факті, що, хоча ірландська мова в Ір-
ландії не є в цей час соціально затребуваною, вона залишається символом 
відродження ірландської культури та національної самосвідомості.

Метою пропонованої роботи є визначення просодичних особливостей 
мовлення ірландців в ситуації, де домінуючою мовою залишається англійська.

Отже, далі ми можемо говорити про ірландський варіант англійської 
мови, дослідження просодичних, зокрема частотних особливостей якого, є 
предметом пропонованої роботи.

Матеріалом дослідження є монологічні квазіспонтанні відрізки мовлен-
ня ірландців, представлені в записах International Dialects of English Archive. 
Тривалість звучання експериментального матеріалу складала 80 хвилин.

Основним методом дослідження було обрано перцептивний та акустич-
ний види аналізу. 

Методом перцептивного аналізу визначалися частотність використання 
інтонаційних шкал (перед термінальна частина висловлювання) та номен-
клатура термінальних тонів. 

Методом акустичного аналізу за допомогою пакета PRAAT 5.3.8  посту-
пово визначалися наступні показники: 

– максимальне і мінімальне значення частоти основного тону (у Гц);
– максимальний діапазон частоти основного тону (у Гц);
– середній рівень частоти основного тону (у Гц);
– характер реалізації діапазону частоти основного тону (у Гц);
Результати та обговорення
Перший етап дослідження полягав у визначенні номенклатури та час-

тотності використання шкал у мовленні ірландців. Результати проведеного 
дослідження мелодійних характеристик свідчать про те, що до основних ви-
дів шкал, зафіксованих у мовленні ірландців належить спадна ступінчата, 
рівна та висхідна шкали.

Спадна шкала, яка складає 44% випадків вживання є рекурентною в 
мовленні досліджуваних інформантів. Її вживання свідчить про вплив бри-
танського варіанта англійської мови на мовлення ірландців. Висхідна шка-
ла, як зазначено в дослідженнях Д. М. Карпової, є домінуючою в мовленні 
мешканців Уельсу (Карпова 2018). Використання висхідної шкали більш ха-
рактерно для мовлення мешканців  півдня Ірландії (32%).

Відсоток вживання рівної шкали, особливо в чоловічому мовленні надає 
мовленню нейтрального, монотонного характеру. Найменший відсоток вжи-
вання цього виду шкали зафіксовано у мовленні мешканця Півночі Ірландії.

Наведені результати перцептивного аналізу вказують на варіативний 
характер перед термінальної частини висловлювання (шкали) в досліджу-
ваному регіоні. Використання цих видів шкал у досліджуваних ситуаціях 
спілкування цілком обґрунтовано, тому що, по-перше, це емоційно ней-
тральні шкали, а по-друге, ці шкали є типовими для британського варіанта 
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англійської мови. Щодо особливостей гендерної поведінки, то в жіночому 
мовленні в досліджуваному регіоні (Ірландія) найбільш частотною є спадна 
ступінчаста шкала, що можна пояснити тим, що жіноче мовлення більш тя-
жіє до еталонного, кодифікованого мовлення носіїв британського варіанта 
англійської мови, у якій найбільш рекурентним є саме спадний рух перед 
термінальної частини інтонаційного контуру. У дослідженнях А. Д. Швей-
цера, Д. М. Карпової зазначається тенденція до більш частотного викорис-
тання жінками стандартних форм вимови всередині спорідненої або одно-
рідної соціальної групи. Чоловіки частіше, ніж жінки, вважають за необхідне 
використовувати нестандартні форми, які виконують функцію своєрідних 
маркерів їхньої поважності. Про жінку складають враження як за її зовніш-
нім виглядом, так і за мовленням, тому жіночий соціальний статус вимагає 
лінгвальної підтримки (Швейцер 1996).

Наступним етапом перцептивного аналізу було дослідження частотнос-
ті використання термінальних тонів. У жіночому мовленні домінують висхід-
ний та спадний термінальні тони. У мовленні мешканців Півдня Ірландії як 
чоловіків, так і жінок 27% припадає на спадний термінальний тон, вживання 
висхідного тону в чоловічому мовленні складає 16% та 21% – у жіночому 
мовленні. На Півночі Ірландії спадний тон вживається у двох різновидах 
– 19% – низький спадний (Low Fall) та 17% – високий спадний (High Fall). 
Загалом, мовлення мешканців як Півдня, так і Півночі Ірландії є емоційно 
нейтральним. Вживання емфатичного термінального тону (8%) не є реку-
рентним в мовленні представників досліджуваного регіону.

У результаті інструментального аналізу мовлення ірландців виявлені 
наступні територіальні особливості середнього рівня частоти основного 
тону і його максимального діапазону (табл. 1).

Таблиця 1.
Показник  середнього рівня частоти основного тону

Порівнюючи середні показники ЧОТ в мовлені носіїв ірландського ва-
ріанта англійської мови з Півночі та Півдня, можна зробити висновок, що в 
мовленні жінок з обох регіонів Ірландії показники значно вищі (215 Гц – 225 
Гц) ніж в мовленні чоловіків (180 Гц – 194 Гц).

Наступні інтонограми ілюструють отримані результати.
I was born in Derry, Derry city, and that already tells you an awful lot about 

me, that is if you know anything about Ireland, because had I said I came from 
Londonderry, then you’d know I was a Protestant…
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Рис. 1. Інтонограма вищенаведеної фрази у виконанні жінки.
OK, once upon a time, I went on a holiday from hell in Gran Canaria, which 

is off the coast of uh, uh ea- of West Africa and went with my best friend from 
school and his family…

Рис. 2. Інтонограма вищенаведеної фрази у виконанні чоловіка 
з Північної Ірландії.

Наведений рисунок демонструє найменші середні показники ЧОТ. 
Аналіз діапазону ЧОТ у мовленні жіночих і чоловічих груп підтвердив 

загальноанглійську тенденцію наявності біль широкого частотного діапазо-
ну в жіночому мовленні, порівняно з чоловічим (табл. 2).
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Таблиця 2
Діапазон частоти основного тону у мовленні ірландців

Отримані результати підтверджують те, що більш широкий діапазон 
мовлення жінок свідчить про їх виражену просодичну експліцитність, у той 
час як чоловікам властива лексична експліцитність.

Приклад найвужчого діапазону ЧОТ у чоловічому мовленні наведений 
на рис. 2.

I was born in Derry, in Northern Ireland; um, spent first 19 years and then I 
went to London…

Рис. 3. Інтонограма вищенаведеної фрази в мовленні жінки.

Наступним етапом акустичного аналізу було визначення частотного ін-
тервалу мовлення, який обчислювався як коефіцієнт співвідношення різ-
ниці між максимальним і середнім значенням ЧОТ синтагми до різниці між 
середнім і мінімальним значенням ЧОТ. Значення коефіцієнта, що переви-
щує одиницю (позитивний частотний інтервал) свідчить про те, що діапазон 
голосу реалізується у верхньому регістрі, а значення коефіцієнта менше за 
одиницю (негативний частотний інтервал) демонструє, що діапазон голосу 
реалізується в нижньому регістрі. Коефіцієнт близький до одиниці свідчить 
про рівномірну реалізацію діапазону в обох регістрах. Отримані результати 
зазначають на різний характер реалізації частотного інтервалу в північних і 
південних регіонах Ірландії (табл. 3.)
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Таблиця 3.
Характер реалізації частотного інтервалу в мовленні ірландців

Наведені в таблиці 3 результати свідчать про те, що в мовленні чолові-
ків і жінок реалізація діапазону є збалансованою, коефіцієнт коливається в 
середньому в межах 1.2 відн. од.

З вищенаведених результатів показників ЧОТ випливає, що в квазіспон-
танному мовленні мешканців Ірландії у більшості випадків найчастотнішим 
термінальним тоном є спадний.

Висновки
Відповідно до поставленої мети в роботі розглянуті просодичні характе-

ристики мовлення носіїв ірландського варіанта англійської мови, які пред-
ставляють Південь та Північ Ірландії. Методом інструментального аналізу 
було визначено основні частотні параметри мовлення, враховуючи гендер-
ну і територіальну приналежність ірландців. Проведений аналіз дозволив 
схарактеризувати основні просодичні маркери мовленнєвої поведінки ір-
ландців, серед яких провідним є діапазон частоти основного тону, який ди-
ференціює мовлення  жінок і чоловіків, а також висока рекурентність спад-
ного термінального тону, що пояснюється впливом британського варіанта 
англійської мови. Отже, ситуація двомовності в країні, вплив британської 
англійської є одними з основних ознак своєрідності ірландського варіанта 
англійської мови.

Перспективним напрямком подальшого лінгвістичного пошуку вважає-
мо визначення темпоральних та динамічних характеристик ірландської ан-
глійської на території республіки Ірландія. 
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Стаття присвячена аналізу структури та лексиці інвокації Ізіди у відомому окуль-
тному романі Діон Форчун «Жриця Моря». Діон Форчун – містик, кабалістка, член гер-
метичного ордену Золотої Зорі, засновниця ордену Братство Внутрішнього Світла, а її 
твори увійшли в золоту скарбницю руху нью ейдж. Роман «Жриця Моря» значно вплинув 
на формування сучасних релігійних течій шанування Великої Богині, зокрема на віккан-
ство. Об’єктом дослідження у статті є інвокація – релігійний текст призову єгипетської 
богині Ізіди, як уособлення Великої Матері. Ізіда у романі постає, як богиня Місяця, яка є 
«Морем» (Sea) – Первісним Океаном, з якого з’явилося життя. Тут читач знайомиться 
з окультною філософією, що всі богині є одна Богиня, тому в інвокації знаходимо іме-
на богинь різних пантеонів – єгипетського (Isis), грецького (Aphrodite, Hera, Persephone, 
Hecate, Ea/Rhea, Ge/Gaia), семітського (Astarte, Ashtoreth), а також сакральні імена Binah, 
Levanah. Жриця Моря призиває Ізіду у двох іпостасях - Вкрита Ізіди (Isis Veiled) та Викри-
та Ізіда (Isis Unveiled). Інвокація складається з трьох частин: зачину, основної частини 
та кінцівки. В зачині жриця закликає богиню прийти. Вона не просить, її звертання схоже 
на наказ. Тут указуються місце і час ритуалу, богиня заклинається сакральними іменами. 
Основна частина інвокації розповідається від імені Ізіди, про що свідчить вживання за-
йменника першої особи однини. У даному контексті знаходимо епітети та метафори на 
позначення жіночих символів, що характеризують богиню. Крім цього, тут також вжива-
ються імена схожих за функцією богинь різних пантеонів. Закінчується інвокація фіналь-
ною строфою, де указується, що богиня відгукнулась на призов та прийшла в означений 
час до певної особи.

Ключові слова: інвокація, Велика Богиня, місяць, Ізіда, море. 

ЛЕКСИКА И СТРУКТУРА ИНВОКАЦИИ ИЗИДЫ 
В РОМАНЕ ДИОН ФОРЧУН «ЖРИЦА МОРЯ»

Долусова Н.В.
кандидат филологических наук, доцент

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

Статья посвящена анализу структуры и лексики инвокации Изиды в известном 
оккультном романе Дион Форчун «Жрица Моря». Дион Форчун - мистик, кабалистка, член 
герметического ордена Золотой Зари, основательница ордена Братство Внутреннего 
Света, а ее произведения вошли в золотую сокровищницу движения нью эйдж. Роман 
«Жрица Моря» оказал значительное влияние на формирование современных религиозных 
течений почитания Великой Богини, в частности на викканство. Объектом исследо-
вания в статье является инвокация - религиозный текст призыва египетской богини 
Изиды, как олицетворения Великой Матери. Изида в романе представлена как богиня 
Луны, которая является «Морем» (Sea) - Первоначальным Океаном, из которого возни-
кла жизнь. Здесь читатель знакомится с оккультной философией: все богини есть одна 
Богиня. Как следстие, в инвокации находим имена богинь разных пантеонов - египетско-
го (Isis), греческого (Aphrodite, Hera, Persephone, Hecate, Ea / Rhea, Ge / Gaia), семитского 
(Astarte, Ashtoreth), а также сакральные имена Binah, Levanah. Жрица моря призывает 
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Изиду в двух ипостасях – Изида Облаченная (Isis Veiled) и Изида Разоблаченная (Isis 
Unveiled). Инвокация состоит из трех частей: зачина, основной части и окончания. В за-
чине жрица призывает богиню прийти. Она не просит, ее обращение похоже на приказ. 
Здесь указываются место и время ритуала, богиня заклинается сакральными именами. 
Основная часть инвокации повествуется от имени Изиды, о чем свидетельствует упо-
требление местоимения первого лица единственного числа. Здесь находим эпитеты и 
метафоры, обозначающие женские символы, характеризующие богиню. Кроме этого, в 
данном контексте употребляются имена схожих по функции богинь разных пантеонов. 
Заканчивается инвокация финальной строфой, где, от лица богини, указывается, что 
она откликнулась на призыв и пришла в назначенное время к определенному лицу.

Ключевые слова: инвокация, Великая Богиня, месяц, Изида, море.

VOCABULARY AND STRUCTURE OF THE INVOCATION OF ISIS 
IN THE NOVEL “THE SEA PRIESTESS” BY DION FORTUNE

Dolusova N.V.
Ph.D., associate professor

Odessa I.I. Mechnikov national university

The article is devoted to the analysis of the structure and vocabulary of the invocation of 
Isis in the famous occult novel “The Sea Priestess” by Dion Fortune. The author is a mystic, 
a Kabbalist, a member of the Hermetic Order of the Golden Dawn, the founder of the Order of 
the Brotherhood of the Inner Light. Her works are included in the golden treasury of the New 
Age movement. The novel “The Sea Priestess” had a significant influence on the formation of 
modern religious movements honoring the Great Goddess, in particular, on Wicca. The object of 
the study in the article is the invocation - the religious text calling on the Egyptian Goddess Isis, 
as a personification of the Great Mother. Isis is represented in the novel as the Goddess of the 
Moon, who is the «Sea» - the Original Ocean from which life spawned. Here the reader becomes 
acquainted with the occult philosophy: all goddesses are one Goddess. As a consequence, in 
the invocation we find the names of goddesses of different pantheons - Egyptian (Isis), Greek 
(Aphrodite, Hera, Persephone, Hecate, Ea / Rhea, Ge / Gaia), Semitic (Astarte, Ashtoreth), as 
well as the sacral names Binah, Levanah. The priestess of the sea calls Isis in two images - Isis 
Veiled and Isis Unveiled. Invocation consists of three parts: the beginning, the main part and the 
end. In the beginning, the priestess calls upon the goddess to come. She does not ask, her appeal 
sounds more like a demand. The place and time of the ritual are indicated here and the Goddess 
is enchanted with sacred names. The main part of invocation is narrated on behalf of Isis, as 
evidenced by the use of the first person singular pronoun. Here we find epithets and metaphors 
denoting female symbols, characterizing the Goddess. In addition, the names of goddesses from 
different pantheons are used in this context,. The final stanza of the invocation comprises the 
indication that Isis responded to the call and has come unto a particular person.

Key words: invocation, the Great Goddess, Moon, Isis, Sea.

Вступ 
У сучасному світі жінки виборюють свої права не лише у політиці, а й в 

інших сферах життя, зокрема у релігії. Звертання до Великої Богині у різних 
іпостасях є одним із засобів досягнення жіночої рівності, що є характерною 
ознакою руху нью ейдж. Дане дослідження зроблене в сучасних напрямах 
лінгвістичної науки – феміністичної лінгвістики та теолінгвістики, що обу-
мовлює його актуальність.  

Мета статі полягає в аналізі лексичного складу та особливостей струк-
турної організації інвокації Ізіди у романі Діон Форчун «Жриця Моря» (“Sea 
Priestess”, 1938). Головними методами, використаними у статті є методи 
контекстуального і структурного аналізу, ґендерний аналіз. 
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Результати та обговорення
Діон Форчун (її справжнє ім’я – Вайолет Мері Ферт (Violet Mary Firth)) – 

англійська письменниця й окультистка початку ХХ століття. За своє життя 
вона написала численні оповідання та сім романів, чотири з яких присвя-
чені окультній та фантазійній тематиці. Одним з її найвідоміших романів є 
«Жриця Моря».  

Інтерес до окультних наук значним чином вплинув та творчість пись-
менниці. У 1919 р. Діон Форчун пройшла ініціацію до Ордену Альфи та 
Омеги, філії герметичного ордену Золотої Зорі, де вивчалися засади гер-
метичної кабали, астрології та інші езотеричні науки. Члени цих орденів 
організовували храми, першим з яких був храм Ізіди-Уранії у Лондоні, за-
снований у 1888 році він проіснував до 1914 року, коли його було закрито 
та створено нову організацію Братство Рози Креста (Розенкрейцерів) (Isis-
Urania Temple: Wikipedia). Той факт, що членам організації Альфа та Омега 
були знайомі ритуали храму Ізіди-Уранії, міг вплинути на написання роману 
«Жриця моря», де детально описується ритуал призову єгипетської богині 
Ізіди, виконаний сучасною для авторки жрицею-англійкою. 

Незабаром, Діон Форчун полишила цей Орден, та, разом із своїм чо-
ловіком Пенрі Евансом (Tom Penry Evans), заснувала власну організацію 
«Братство Внутрішнього Світла» (Fraternity of the Inner Light). Результати 
її окультних досліджень та інтересів представлені у багатьох творах, най-
більш відомі з яких «Космічна доктрина» (“The Cosmic Doctrine”), «Пси-
хічний самозахист» (“Psychic Self-Defense”) і «Містична кабала» (“The 
Mystical Qabalah”), яка досі вважається одним з кращих текстів на цю тему 
(Encyclopedia of World Biography 2004; Knight: About Dion Fortune). 

Натхнення для своїх художніх творів Діон Форчун знаходить також і в 
легендах Короля Артура та лицарів Круглого Стола, а також у валійських і 
кельтських легендах, викладених у Мабіногіоні (Mabinogion). Авторка вважа-
ла себе медіумом, що транслює розум з вищих планів буття (Encyclopedia 
of World Biography 2004), ці ченнелінги вона регулярно друкувала в британ-
ському журналі Окультний Огляд (The Occult Review) та у власному журналі 
Внутрішнє Світло (The Inner Light) на протязі майже 15-ті років до 1940 р.  В 
своїх есе та художніх творах Діон Форчун торкалася тематики, пов’язаної з 
«жіночими міфологічними архетипами, сексуальністю як генератором пси-
хічних енергій, а також містичної та магічної концепції роботи зі шляхами, як 
розширений метод Золотої Зорі, що досліджує Древо Життя» (Encyclopedia 
of World Biography 2004). Вся ця тематика знайшла відображення у романі 
«Жриця Моря». 

Як зазначає біограф авторки Гарет Найт (Gareth Knight), Діон Форчун 
бачила свої окультні романи як важливу частину роботи її Братства, завдяки 
чому вона ініціювала читачів у світ окультизму, розмовляючи із їх підсвідо-
містю, навіть коли їх свідомий розум відкидає окультне вчення (Knight 2000: 
223). Через художні твори авторка доносила езотеричні знання до простих 
людей. Роман «Жриця Моря» є саме таким, а Гарет Найт наголошує, що він 
напряму асоціюється із кабалістичним Древом Життя та має відношення до 
сфіри Місяця (Йесод) (Knight 2000: 223). 
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Місяць у романі посідає головне місце. Саме місяць спонукає протаго-
ніста Вілфреда Максвела (Wilfred Maxwell) до містичного досвіду, вводить 
його у світ магії. Богиня Місяця стає центральним сакральним символом 
роману – до повні звертається протагоністка Вів’єн Морґан Ле Фей (Viviene 
Morgan Le Fay), морська жриця та реінкарнація Моргани із Легенд Короля 
Артура. Морґан Ле Фей згадує як була жрицею моря в Атлантиді, як припли-
ла на кораблі до Британських островів, коли стався катаклізм і Атлантида 
затонула. Вона вчить та спонукає Вілфреда до спогадів свого попереднього 
життя, коли він вже був знайомий зі жрицею моря – жрицею Великої Богині, 
яку Морґан Ле Фей шанує як богиню Ізіду. Морґан пояснює Вілфреду голо-
вну філософію, що всі боги – це один бог, а всі богині – одна богиня, тоді як 
творець – єдиний:

All the gods are one god, and all the goddesses are one goddess, and there 
is one initiator (Fortune 1938: 226-227).

Вперше Вілфред бачить, як Морґан Ле Фей звертається до Ізіди, коли 
вони гуляють вночі. Жриця бачить повню над морем, підіймає руки догори у 
ритуальному жесті та починає співати пісню-звертання. 

Звертання до Ізіди, що декілька раз повторюється у романі, є формою 
інвокації – призова божества прийти та вшанувати ритуал своєю присут-
ністю (Парма 2011: 148). Текст інвокації у романі має віршовану форму. Він 
починається із зачину – жриця називає ім’я божества, до якого звертається; 
далі називаються явища, що відносяться до сфери божества, проголошу-
ється заклик прийти та називаються сакральні імена. Такий зачин в інвока-
ції Ізіди становить одну строфу, яка складається з 4-х рядків:

O Isis, veiled on earth, but shining clear
In the high heaven now the full moon draws near,
Hear the invoking words, hear and appear
Shaddai el Chai, and Ea, Binah, Ge (Fortune 1938: 189). 
Текст розпочинається з призивної форми O Isis – звертання до богині 

Ізіди. Уточнення veiled on earth має глибоке сакральне значення, що ре-
алізується ключовою лексемою veil – вуаль. Художній образ Ізіди в інво-
кації постає перед читачем у двох іпостасях – Вкрита Ізіда (Isis Veiled) та 
Викрита Ізіда (Isis Unveiled). Образ Викритої Ізіди детально розроблений 
в однойменному езотеричному творі теософа О.П. Блаватської, яка пише: 
«Єгипетську Ізіду її шанувальники теж представляли як незайману Матір, 
яка тримає в руках свого немовля-сина, Гора. У деяких статуях і барельє-
фах, де вона з’являється одна, її зображують зовсім голою або закутаною 
з голови до ніг. Але в містерії, як і майже всі богині, вона вкрита з голови до 
ніг, як символ материнського цнотливості» (Блаватська 2016: 12-13). 

Діон Форчун пояснює ці образи Ізіди, як богиню природи (Our Lady of 
Nature) та як богиню Небес (Heavenly Isis):

Isis Veiled, I knew, was Our Lady of Nature, just as Isis Unveiled is the 
Heavenly Isis (Fortune 1938: 214).

В іншому місці роману письменниця зазначає, що Ізіду вкрито на небе-
сах, а викрито в любові: the Great Goddess Isis, veiled in heaven and unveiled 
in love (Fortune 1938: 314). Такий опис може позначати різні ступені доступу 
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адепту до шанування богині. Крім того, Вкриту Ізіду авторка називає боги-
нею «тіней святилища»: 

«I am the Veiled Isis of the shadows of the sanctuary. I am she that moveth 
as a shadow behind the tides of death and birth. I am she that cometh forth by 
night, and no man seeth my face. I am older than time and forgotten of the gods» 
(Fortune 1938: 314). 

Іменники shadow, night набувають метафоричного значення «смерті». 
Антитеза death and birth підсилює характеристику Вкритої Ізіди, як іпостасі 
Темної Матері, богині, яка дає життя та забирає його у циклі буття. 

У романі «Жриця Моря» Ізіда описується як богиня Місяця, тому у дру-
гому рядку інвокації знаходимо хронотопічний іменник moon, який позначає 
як час проведення ритуалу – коли наближається повня (the full moon draws 
near), так і місце – просто неба. Згідно з єгипетською міфологією Ізіда є 
богинею материнства і жіночості. Пов’язуючи Ізіду з Місяцем, Діон Форчун 
вводить додаткові асоціації та атрибути:

“But in the heavens our Lady Isis is the Moon, and the moon-powers are 
Hers. She is also the priestess of the silver star that rises from the twilight 
sea. Hers are the magnetic moon-tides, ruling the hearts of men. In the Inner 
She is all-potent. She is queen of the kingdoms of sleep. All the invisible 
workings are Hers, and She rules all things ere they come to birth. Even as 
through Osiris Her mate the earth grows green, so the mind of man conceives 
through Her power. This secret concerns the inner nature of the Goddess, 
which is dynamic”  (Fortune 1938: 314). 

Треба звернути увагу на те, як авторка створює художній образ Ізіди за-
вдяки змішуванню традиційних гендерних ролей. З одного боку, Ізіда уосо-
блює жіночість, яка пов’язана з місяцем та його впливом на землю (Moon, 
moon-powers, magnetic moon-tides). Вона також має зв’язок зі сновидіннями 
(sleep) та магією (invisible workings). Метафоричний опис the priestess of the 
silver star that rises from the twilight sea репрезентує жіночий гендер, оскільки 
срібло (silver) – це символ місяця, а море (sea) - символ материнської утро-
би богині (Уокер 2005: 619, 412-413). Фраза She rules all things ere they come 
to birth є метафорою на позначення «матки буття», де всі речи зароджують-
ся до того, як з’явитися на світ. Проте богиня у романі також уособлює суто 
чоловічі риси. Прикметник dynamic позначає маскулінну якість, як у бінар-
ній опозиції «динамічний :: пасивний». Цей динамізм пояснюється тим, що 
розум чоловіка може зачинати від сили Богині (the mind of man conceives 
through Her power). У даному контексті іменник man позначає саме чолові-
ка, а не людину загалом, а сила Ізіди входить в чоловіка через жінку, її жри-
цю. Словосполучення to conceive through Her power наділяє Ізіду чоловічою 
властивістю та порушує існуючі гендерні стереотипи. 

У третьому рядку інвокації Ізіди Морґан Ле Фей закликає богиню 
з’явитися. Для цього вона використовує дієслова у наказовому відмінку: 
hear, appear. Жриця звертається з повагою, однак наказовий відмінок ді-
єслів не є проханням, а закликом, що свідчить про відношення до богині, як 
до рівної, без пієтету. 

Закінчує строфу зачину інвокації заклинання Ізіди сакральними імена-
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ми Shaddai el Chai, Ea, Binah, Ge, які потребують роз’яснення. Перше ім’я 
Шадаї ель Хай (Shaddai el Chai) у кабалі є божим ім’ям, яке відноситься до 
сфіри Місяця (Йесод) на Древі Життя (Форчун 1995: 154). Ім’я Ea, скоріш за 
все, є ім’ям богині грецького пантеону Реї (Rhea), яку Діон Форчун часто зга-
дує у романі, наприклад: She was Rhea, and Ge, and Persephone but above 
all she was Our Lady Isis (Fortune 1938, 175). Мабуть, авторка роману на-
вмисно видозмінила ім’я на Ea – така практика широко використовувалась 
в окультних науках, щоб ніхто, крім адептів, не міг розшифрувати. Той факт, 
що мова йде про богиню Рею, підтверджується і поясненням у романі:

Ea was the soul of Space and parent of Time, older even than the Titans 
(Fortune 1938: 214).

… she is the Great Goddess--space and earth and water. As space she is 
called Ea, parent of the gods that made the gods; she is more old than time; 
she is the matrix of matter, the root-substance of all existence, undifferentiated, 
pure (Fortune 1938: 227-228). 

Рея у грецькій міфології є матір’ю титанів, яка народила богів-олімпійців, 
що відповідає значенню словосполучень older even than the Titans, parent 
of the gods. Як дружина бога часу Кроноса, Рея уособлює простір (space), 
та сама є поза часом, тобто старіше за нього (she is more old than time). З 
наведеної цитати можна зробити висновок, що Велика Богиня вміщає три 
базіса: простір, землю та воду (space and earth and water). Рея – це простір, 
отже останні два імені співвідносяться із землею та водою.

Ім’я Ge позначає богиню Гайю (Гею), а грецький іменник Ge позначає 
«земля» (Гея: Вікіпедія). Діон Форчун дає таке пояснення богині, що під-
тверджує, що мова йде про Гайю – богиню землі (earth):

And Ge herself was the magnetic earth that is like an aura to our globe and 
in which move the tides that the Easterns call the Tattvas. (Fortune 1938: 214).

Likewise she is called Ge, for she is the most ancient earth, the first-formed 
from the formless (Fortune 1938: 228).

Назва Binah (Біна) асоціюється з водою. Біна – сфіра Сатурну на Древі 
Життя та являє Велику Матір. Ось, що пише про Біну Діон Форчун у своїй 
книзі «Містична Кабала»: «Біна, Вища Мати ... вона називається також Ве-
ликим Морем, Марою. Вона позначає не тільки Гіркоту, але і корінь слова 
«Марія» ... Порівняння Біни з морем служить нагадуванням про те, що спо-
чатку життя з’явилося у воді» (Форчун 1995: 32). У романі «Жриця Моря» 
письменниця представляє Біну так:

Binah, the Dark Sterile Mother of All, was the Great Sea whence life 
arose, the female principle and pre-matter (Fortune 1938: 214).

She is also Binah, the Supernal Mother, that Chokmah, the Supernal 
Father. She is the giver of form to the formless force whereby it can build. She is 
also the bringer-in of death, for that which has form must die, outworn, in order 
that it may be born again to fuller life. All that is born must die, but that which 
dies shall be reborn. Therefore she is called Marah, the Bitter One, Our Lady 
of Sorrows, for she is the bringer-in of death (Fortune 1938: 228). 

Біна – Велика Матір, на протиставлення Хохмі (Chokmah) – Великому 
Батькові. Рекурентний повтор антонімів to die – to be (re)born, death – life  
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позначає основні функції Біни як Темної Стерильної Матері – давати та 
забирати життя. Біна називається Марою (Marah), Гіркою (the Bitter One) 
та Богоматір’ю скорботною (Our Lady of Sorrows), Темна Стерильна Матір 
Всього (Dark Sterile Mother of All), Велике Море (Great Sea). 

Після зачину інвокації йде основна частина. Авторка роману зазначає, 
що Морґан Ле Фей вдалося призвати богиню:

I saw that it was not Morgan Le Fay at all, and that the eyes were strange 
and wide and inhuman, not even thе eyes of the sea-priestess, but of the sea-
goddess herself (Fortune 1999: 190).  

Епітети strange, inhuman характеризують зміни, що відбулися у жриці 
після призову, вона ввійшла в транс та крізь неї проявилася морська богиня 
(sea-goddess). Наступна частина інвокації йде від богині Ізіди, яка говорить 
через свою жрицю, про що свідчить вживання займенника першої особи 
однини I:

I am she who ere the earth was formed
Was Ea, Binah, Ge
I am that soundless, boundless, bitter sea,
Out of whose deeps life wells eternally (Fortune 1999: 190).
В даному уривку Ізіда, від імені якої віщає Морґан Ле Фей, називає себе 

морем (sea). Епітети soundless, boundless, bitter характеризують всеосяж-
ність богині. Метафора life wells позначає функцію материнства – дарувати 
життя. Протагоністка від особи Ізіди продовжує називати себе іменами різ-
них богинь:

Astarte, Aphrodite, Ashtoreth
Giver of life and bringer in of death.
Hera in Heaven, on earth, Persephone.
Levanah of the tides and Hecate --
All these am I, and they are seen in me (Fortune 1938: 190).
Всі імена в цьому уривку є алюзіями на міфи давнього світу. Ім’я Astarte 

(Астарта) та його інша форма Ashtoreth (Астарот) – алюзія на міфологію 
семітських народів, ця богиня місяця відповідає грецькій Афродіті. Імена 
грецьких богинь Aphrodite (Афродіта), Hera (Гера), Persephone (Персефо-
на), Hecate (Геката)  є алюзією на давньогрецькі міфи. Афродіта – богиня 
моря, Гера – богиня Небесного царства, а Персефона – королева Підземно-
го царства. Геката – богиня місяця та співвідноситься з Леваною (Levanah) 
– це єврейське слово позначає «місяць». 

Інвокація Ізіди закінчується словами, що богиня, до якої зверталася 
жриця, прийшла як Ізіда Викрита:

The hour of the high full moon draws near, 
I hear the invoking words, hear and appear.
Isis Unveiled and Ea, Binah, Ge, 
I come unto the priest that calleth me (Fortune 1938: 190).
Фраза I hear the invoking words, hear and appear є відповіддю на при-

зов у першій строфі, окрім займенника I, повністю повторює його. Останній 
рядок I come unto the priest that calleth me відноситься до Вілфреда, якого 
називають жерцем (priest). 
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Крім цього повного тексту інвокації Ізіди, у романі «Жриця Моря» зна-
ходимо віршовані частини інвокації, що могли б бути її уривками:

I am that soundless, boundless, bitter sea.
All tides are mine, and answer unto me.
Tides of the airs, tides of the inner earth;
The secret, silent tides of death and birth.
Tides of men’s souls, and dreams, and destiny –
Isis Veiled, and Ea, Binah, Ge” (Fortune 1938: 214).
Перший рядок є повтором з інвокації Ізіди. Це означає, що наступний 

текст може також відноситися до інвокації, він має такий ритм і рими. Клю-
човим словом тут є іменник tides, який імплікує вплив місяця, бо саме мі-
сяць відповідає за приливи і відливи. Як зазначає Л. Тарієр у своїй духовній 
книзі «Шлях морської жриці»: «Морська Жриця використовує метафори 
води та місяця, прилива і відлива у наших життях від діви, крізь кохану, 
матір та стару, зростання та зменшення нашої енергії, як ми йдемо різними 
шляхами. У давнину матір Богиня була водами життя, вона була Богинею 
риб, що уособлювала нове життя, яке з’являється із моря» (Tarrier 2012: 11).

Продовженням інвокації також може слугувати ще один вірш. Він також 
проспіваний жрицею моря, яка в трансі розмовляє від імені Ізіди: Then she 
sang, and I knew that this was Isis, unveiled and dynamic (Fortune 1938: 225). 
Розглянемо початок цієї інвокації:

“I am the star that rises from the sea –
The twilight sea.
I bring men dreams that rule their destiny. 
I bring the dream-tides to the souls of men; 
The tides that ebb and flow and ebb again –
These are my secret, these belong to me-- (Fortune 1938: 225). 
У цьому контексті привертає увагу метафора the twilight sea. Сутінки – 

це час між днем та ніччю, епітет twilight імплікує, що богиня моря – вміщає 
як світлу сторону Богині-Матері, так і темну сторону – Богині-Смерті, що 
по суті є однією Богинею. Концепція дуальності простежується і ближче до 
кінця даної інвокації, що експлікується іменником polarity:

“Out of my hands he takes his destiny.
Touch of my hands confers polarity.
These are the moon-tides, these belong to me –
Hera in heaven, on earth, Persephone;
Levanah of the tides, and Hecate.
Diana of the Moon, Star of the Sea –
Isis Unveiled and Ea, Pinah, Ge!” (Fortune 1938: 225). 
Ця інвокація, як і попередня, також завершується згадкою богинь та 

священними іменами Ea, Pinah, Ge, де друге ім’я – це неправильне напи-
сання слова Binah. Можемо припустити, що ця описка зроблена навмисно, 
в окультній традиції спотворювати слова, знати які може лише ініційована 
людина. В уривку знову повторюються імена богинь – Hera, Persephone, 
Hecate, а також слово Levanah, яке, виходячи із контексту, вживається як 
власне ім’я богині місяця. Знов авторка звертається до тріади богинь – Не-
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бес (Гера), землі (Персефона) та моря (Левана), яку доповнює триєдина 
богиня магії та темного місяця – Геката, яка зображується як три жінки в 
одній. У контексті Морґана Ле Фей згадує ще одну богиню місяця, богиню 
римського пантеону Діану – Diana of the Moon. Словосполучення Star of the 
Sea є калькою з латині Stella Maris, у християнських гімнах позначає Діву 
Марію (Див., наприклад, католицький гімн “Ave maris stella”). 

Висновки
Отже, у романі Діон Форчун «Жриця Моря» знаходимо текст інвокації 

єгипетської богині Ізіди, а також декілька віршованих уривків, які можуть 
бути частинами цієї інвокації. Протагоністка Морґан Ле Фей співає інвока-
цію у ритуальній позі, що свідчить про релігійну складову призова божества.  

Текст інвокації Ізіди має чітку структуру. Він складається із зачину, коли 
жриця звертається до богині із закликом прийти. Цей заклик не є проханням, 
а більше схожий на наказ, жриця звертається до богині з шаною, але без 
пієтету. У зачині означуються місце і час ритуалу, а також проголошуються 
сакральні імена. Основна частина інвокації розповідається від особи богині 
Ізіди, про що свідчить вживання займенника I. В ньому вживаються епітети 
та метафори, що характеризують богиню, яку призивають. Крім цього, тут  
знаходимо імена схожих за функцією богинь у різних пантеонах. Закінчуєть-
ся інвокація фінальною строфою, де, від особи богині, указується, що вона 
відгукнулась на призов та прийшла в означений час до певної особи.  
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Статтю присвячено вивченню проблеми транслітерації слів англійського походжен-
ня в українській мові. Зокрема, йдеться про слова, що містять у своєму складі літеру “h”, 
яку відповідно до норм українського правописання транслітерують літерою “г” (Hollywood 
= Голівуд, hostel = гостел, Halloween = Гелловін). Втім, часто можна натрапити на думку, 
що передавати англійську “h” коректніше українською “х”, позаяк в англійській мові глухий 
гортанний фрикативний приголосний [h], що відповідає літері “h”, ближчий в українській 
мові до глухого задньоязикового фрикативного [х], аніж до дзвінкого гортанного фрика-
тивного [ ]. У цьому дослідженні перевірено це припущення. Для цього проведено два ек-
сперименти – акустичний, спрямований на інструментальний аналіз приголосний, та пер-
цептивний, в основі якого – вивчення сприйняття звуків на слух. З’ясовано, що відповідно 
до результатів акустичного експерименту, англійський [h] ближчий до українського [ ], а 
згідно з результатами перцептивного експерименту – до українського [х].

Ключові слова: дзвінкий гортанний фрикативний звук [ ], глухий гортанний фрика-
тивний звук [h], глухий задньоязиковий фрикативний звук [х], приголосні, правопис україн-
ської мови, транслітерація, фонетика.

К ВОПРОСУ ПЕРЕДАЧИ 
В УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ БУКВЫ “H” В АНГЛИЦИЗМАХ 
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Статья посвящена изучению проблемы транслитерации слов английского проис-
хождения в украинском языке. В частности, речь идет о словах, содержащих в своем 
составе букву “h”, которая в соответствии с нормами украинского правописания транс-
литерируется  буквой “г” (Hollywood = Голівуд, hostel = гостел, Halloween = Гелловін). 
Тем не менее, часто можно встретить заявления, что передавать английскую “h” более 
правильно с помощью украинской “х”, поскольку в английском языке глухой гортанный 
фрикативный согласный [h], соответствующий букве “h”, ближе в украинском языке к 
глухому заднеязычному фрикативному [х], чем к звонкому гортанному фрикативному [ ]. 
В этом исследовании проверяется данное предположение. С этой целью проведено два 
эксперимента – акустический, направленный на инструментальный анализ согласных, и 
перцептивный, в основе которого – изучение восприятия звуков на слух. Выяснено, что 
в  соответствии с результатами акустического эксперимента, английский [h] ближе к 
украинскому [ ], а согласно результатам перцептивного эксперимента – к украинскому 
[х].

Ключевые слова: звонкий гортанный фрикативный звук [ ], глухой гортанный фри-
кативный звук [h], глухой заднеязычный фрикативный звук [х], согласные, правописание 
украинского языка, транслитерация, фонетика.
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The study is devoted to the issue of the word transliteration from English in to Ukrainian. In 
particular, it is about words containing the character “h”. It must be rendered with the cyrillic letter 
“г” according to spelling rules of Ukrainian (Hollywood = Голівуд, hostel = гостел, Halloween = 
Гелловін). However, in society there is a discussion that promotes the idea that theletter “h” is 
correctly transliterated with “x”, because the English voiced glottal fricative consonant [h] is an 
equivalent to the Ukrainian voiceless velar fricative [х], but not to Ukrainian voiceless glottal frica-
tive [ ]. The aim of this study is to test this assumption. As a result of implemented two different 
experiments (sound spectral analysis and auditory perception analysis) it was found that English 
[h] is more like a Ukrainian [ ] according to acoustic characteristics and more like a Ukrainian [х] 
according to perception (hearing) of auditors.

Key words: voiced glottal fricative [ ], voiceless glottal fricative [h], voiceless velar fricative 
[х], consonants, spelling of Ukrainian, transliteration, phonetics.

Вступ 
Нині в лінгвоукраїністиці актуалізувалася проблема передавання слів 

іншомовного походження. Яскравим свідченням цього слугують нещодавні 
дискусії щодо проекту нової редакції “Українського правопису”, запропоно-
ваного для суспільного обговорення Міністерством освіти і науки України 
в 2018 році, що подано, серед іншого, й правила відтворення на письмі 
запозиченої лексики – див., наприклад: (Приймак 2018). Порушена про-
блема співвідноситься з питаннями протилежного характеру – особливо-
стями транслітерації українських слів засобами латинської графічної систе-
ми. Час від часу ці питання, що мають спільне підґрунтя, стають об’єктом 
досліджень науковців, серед них: Б. Ажнюк (1996), Л. Архипенко (2005), 
А. Ґудманян (2004), А. Дяков і Т. Кияк (1995), Ю. Молоткіна (2017), Б. Рицар 
та ін. (2009), Р. Рожанківський (1996), Я. Уманець (2013) та інші.

Нашу розвідку присвячено особливостям транслітерації українською 
мовою іншомовних слів, що в своєму складі містять “h” – літеру латинської 
графічної системи (Hollywood, Hemingway, hostel, Halloween, Helsinki тощо). 
Згідно з чинними правописними нормами, а також запропонованими у проекті 
нової їх редакції, в українській мові іншомовну “h” правильно відтворювати 
літерою “г”. Латинська літера “h” й українська “г” є відповідниками також 
згідно з нормами Постанови Кабінету Міністрів України “Про впорядкуван-
ня транслітерації українського алфавіту латиницею” (№ 55 від 26.01.2010). 
Водночас “Український правопис” (чинна редакція та проект нової редакції) 
дозволяють в окремих випадках «h» транслітерувати літерою “х” (хобі, хо-
кей, хол тощо). 

Характер означеної проблеми влучно сформульовано в одній із праць, 
присвяченій особливостям перекладу власних назв з англійської мови 
українською в одному з романів Ч. Діккенса: «Цікавим є переклад імені Mrs. 
Leo Hunter, яку згідно з сучасними правилами М. Іванов переклав як містріс 
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Лео Гантер, хоча в кінці ХХ століття перекладачі запропонували би варіант – 
містріс Лео Хантер” (Павлюк 2014: 136). Річ у тім, що раніше (за радянської 
доби) літеру “г” у запозиченнях використовували для передавання «g». Нині, 
коли “ґ” повернуто до української абетки, а звуку [ґ] не накидають ярлика 
чужорідного, іншомовну “g” почали передавати цією українською літерою, а 
«г» тепер застосовують для відтворення іншомовної “h”. 

Отже, маємо ситуацію, коли система графіки “диктує” умови вибору того 
чи іншого елемента для транслітерації запозичень. Це дозволяє активно 
використовувати традиційні для мови-реципієнта одиниці, транслітеруючи 
іншомовні слова, навіть якщо вони не характерні для мови-джерела. У 
лінгвістиці такий підхід називають принципом адаптації, що ґрунтується 
на можливості відтворення іншомовної одиниці аналогом у мові-реципієнті 
(подібною одиницею). Так, літери “г” і “х” обидві є аналогами “h” на підставі 
фонетичної подібності українських й іншомовних відповідних звуків (за 
місцем творення, за способом творення або за типом фонації). Однак, ви-
ходячи з кількісно-якісного складу української абетки, в запозиченнях літеру 
“h” (англ., румун., словацьк., фін. і інш.), яка позначає в мовах неязикові 
приголосні (гортанні [h] і [ ], фарингальні [ħ] і [ ], [н], апроксимант [ ]), логічно 
пристосовувати (адаптувати) українською “г”, а іншомовні “сh” (нім., чеськ., 
дан., лит. і інш.), “hh” (угор.), “j” (іспан.), “h” (норв.), “g” (португал., іспан.) 
тощо, які позначають у мовах язикові приголосні (велярні [x] і [ ], увулярний 
[χ]), – українською “х”.

Адаптацію в мові-реципієнті запозичених одиниць (букв / звуків) 
пояснює передусім комунікативна теорія перекладу, «вузловим поняттям 
якої є така еквівалентність, яка передбачає комунікативну рівноцінність 
тексту оригіналу з перекладеним текстом» (Ананьян 2018: 7). Цей підхід 
дозволяє в перекладах уникати, скажімо, лексичних калькувань, застосову-
вати відсутні в оригіналі мовні одиниці й конструкції, що забезпечують, утім, 
формування наявних в оригіналі контекстів, емоційних конотацій тощо. За 
цим же принципом в українській мові транслітерують іншомовні слова, ви-
користовуючи, наприклад, літеру “и”, що позначає в мові-джерелі літеру “i”. 
Історично дія цього принципу через ті чи інші заміни звуків адаптувала до 
української мови іншомовні слова, наприклад: Ганна (від грец. Αγία), Олена 
(від. грец. Eλένη), Іспанія (від ісп. España), цукор (від. нім. Zucker), автор 
(від лат. auctor) тощо.

Водночас існує також принцип імітації, який полягає в тому, що для 
транслітерації запозичень лінгвісти спираються на фонетичну тотожність 
і пропонують використовувати літери мови-реципієнта, що позначають 
звуки, найближчі за фонікою до звуків мови-джерела. Окремі дослідники 
(Вакуленко 2011) обстоюють позицію, що, мовляв, прямим фонетичним 
еквівалентом іншомовного звука [h] (передусім ідеться про англійську як 
мову, з якої нині постійно відбуваються запозичення) в українській мові є 
консонант [x], отже, для транслітерації “h” англомовних запозичень пра-
вильно використовувати літеру “x”. Натомість інші (Воловенко 2013; Есе-
нова, 2011; Лелека, 2010) стверджують, що артикуляційно найближчим до 
англійського [h] є український [г], тож чинні правописні норми передавання 
«h» узгоджені з обома принципами – адаптації та імітації.
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Мета нашого дослідження – перевірити, якому українському приголос-
ному найбільшою мірою відповідає іншомовний звук [h], простеживши ха-
рактер кореляції акустичних характеристик двох пар звуків [h] і [г] та [h] і [х], 
а також дослідивши це питання на основі слухового сприйняття українців 
відповідних консонантів.

Методика дослідження
Дослідження реалізовано на основі проведення двох експериментів.
Перший етап дослідження – акустичний експеримент – побудова-

но на основі спектрального аналізу звукових одиниць, що традиційно 
застосовується у студіях, присвячених пошуку акустичних корелятів дис-
тинктивних ознак звуків, тобто таких, за якими вони розрізняються між со-
бою. Предметом дослідження є три типи приголосних звуків: гортанний глу-
хий фрикативний [h], традиційний для англійської та деяких інших мов, та 
властиві українській мові – гортанний дзвінкий фрикативний [ ]1 (г) і задньо-
язиковий (велярний) глухий фрикативний [x]2 (х). Матеріалом дослідження 
слугують аудіозаписи (з частотою дискретизації 44 100 Гц) зразків кожного 
з цих типів звуків (по одному зразку), вимовлених одним диктором. Їх взя-
то із сайту “Міжнародного фонетичного алфавіту” (далі – МФА), де вони 
пропонуються як зразок стандартного артикулювання цих приголосних3. У 
цих записах звуки вимовлено не ізольовано, а в межах складів – [hа], [ а] 
і [xа] спільної просодико-інтонаційної моделі. У зв’язку з цим та зважаючи 
на той факт, що в мовленні звуки, передусім приголосні, не функціонують 
самостійно, а є “компонентами складів, що становлять собою нероздільну 
цілісність” (Хоменко 2004: 25), спектральний аналіз застосовано для при-
голосних [h], [ ] і [x] та окремо для складів [hа], [ а] і [xа].

Інструментом фіксування спектральних характеристик (ідеться про ча-
стоти вповного діапазону, а не про окремі – форманти) звукового матеріалу 
слугувало програмне забезпечення “Adobe Audition”. Основні характеристи-
ки вимірювання звукового спектра: показник швидкого перетворення Фур’є 
(FFT) – 4096, тип віконної функції – Hamming, діапазон частот – 10 000 Гц, 
масштаб по осі частот – лінійний. Фіксацію спектральних даних здійснено в 
автоматичному режимі через функцію Scanning (завдяки FFT зі значенням 
4096 програма сканувала частоти спектру через кожні 10 Гц, що забезпе-
чило високу точність вимірювань). Зафіксовані спектральні дані зі всього 
аналізованого діапазону відтворено в графічному вигляді (представлено на 
рисунках) та опрацьовано математично – обчислено коефіцієнти кореляції 
Пірсона (з допомогою програмного забезпечення MS Excel). На основі 
кореляційного зіставлення спектральних даних звукового матеріалу запро-
поновано висновок про рівень акустичної (спектральної) подібності звука 
[h] із [ ] і [x]. Коефіцієнт кореляції як засіб виявлення ступеня статистичної 
подібності масивів даних використано згідно з дослідницькою практикою – 
див. наприклад: (Невдах 2008).

Другий етап дослідження – перцептивний експеримент – полягав у 
вивченні слухових реакцій (вражень) аудиторів на фонетичні стимули: групі 

1 Тут і далі укр. [г] відтворено транскрипцією МФА – [ ].
2 Тут і далі укр. [х] відтворено транскрипцією МФА – [х].
3 Аудіофайл, що слугував матеріалом дослідження в експериментах: https://u.to/SgCJFA 
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осіб пропонували прослухати звуковий матеріал, що використовувався під 
час першого етапу – склади [hа], [ а] і [xа]. Завдання аудиторів полягало в 
тому, щоб з трьох складів обрати два як найбільш подібні. Для цього кожно-
му з аудиторів пропонували тричі послухати аудіозаписи відповідних складів 
(якщо аудитор не міг визначитися, йому пропонували прослухати записи 
додатково. Якщо не давав відповіді й після цього, то його оцінку нотували 
як “невизначено”). Склади іменували за порядком їх слідування (перший, 
другий, третій), пропонуючи аудиторам визначити два номери, що, на їхню 
думку, відповідають найбільш подібним за звучанням складам. Про зміст 
дослідження аудиторам наперед не повідомлялося. В цьому експерименті 
оперували лише складами, а звуками – ні, оскільки згідно з численними да-
ними літератури ідентифікація приголосних звуків, вимовлених ізольовано, 
відбувається гірше, ніж у складах чи словах.

В експерименті взяло участь 23 особи віком від 18 до 66 років (середній 
вік – 33 роки), з них 8 чоловіків і 15 жінок. На основі статистичної більшості 
голосів запропоновано висновок про слухове враження щодо того, який із двох 
звуків, притаманних українській мові ([ ] чи [x]), найбільшою мірою відповідає 
приголосному [h], відсутньому в системі українського консонантизму. 

Результати і обговорення
А. Акустичний експеримент
Результати фіксування даних спектрів звуків [h], [ ] і [x] у вигляді функції 

залежності енергії спектральних компонентів, з яких звуки складаються, від 
частоти цих компонентів представлено на рис. 1. Кореляційне зіставлення 
зафіксованих спектральних даних звуків [h], [ ] і [x] діапазону 100–10 000 
Гц дало такі результати: коефіцієнт кореляції пари [ ] і [h] – 0,87, коефіцієнт 
кореляції пари [x] і [h] – 0,77 (для порівняння: коефіцієнт кореляції [ ] і 
[x] – 0,78). Як бачимо, всі три пари відповідних приголосних мають високу 
скорельованість, що свідчить про їхню акустичну подібність. Однак найви-
ще значення коефіцієнта кореляції маємо в парі [ ] і [h]. Це означає, що ці 
звуки виявилися найбільш подібними з трьох аналізованих за спектральни-
ми компонентами.

Рис. 1. Зіставлення спектрів, що відповідають звукам [h], [ ] і [x]
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Обраний для аналізу діапазон 100–10 000 Гц уважають стандартним для 
мовлення людини (як з погляду вимовляння, так і сприйняття). Утім відомо, 
що релевантні для артикуляційної реалізації й акустичної ідентифікації 
спектральні показники сконцентровано в першій частині цього діапазону. 
Тож з огляду на це ми повторили розрахунки, оперуючи спектральними да-
ними, отриманими в ділянці 100–5 000 Гц. Результати: коефіцієнт кореляції 
пари [ ] і [h] – 0,67, коефіцієнт кореляції пари [x] і [h] – 0,2 (для порівняння: 
коефіцієнт кореляції [ ] і [x] – 0,5). Ступінь скорельованості звуків в цьому 
діапазоні частот значно менший, однак пара [ ] і [h] так само має найбільший 
коефіцієнт кореляції.

Рис. 2. Зіставлення спектрів, що відповідають складам [hа], [ а] і [xа]
Результати фіксації даних спектрів складів [hа], [ а] і [xа] у вигляді функції 

залежності енергії спектральних компонентів від частоти зображено на рис. 
2. Результати кореляційного зіставлення спектральних даних складів [hа],         
[ а] і [xа] в діапазоні 100–10 000 Гц: коефіцієнт кореляції пари [ а] і [hа] – 
0,96, коефіцієнт кореляції пари [xа] і [hа] – 0,88 (для порівняння: коефіцієнт 
кореляції [ а] і [xа] – 0,88). Результати кореляційного зіставлення спек-
тральних даних відповідних складів в діапазоні 100–5 000 Гц: коефіцієнт 
кореляції пари [ а] і [hа] – 0,95, коефіцієнт кореляції пари [xа] і [hа] – 0,7 
(для порівняння: коефіцієнт кореляції [ а] і [xа] – 0,78). На обох діапазонах, 
як бачимо, найбільш скорельована пара складів – [ а] і [hа].

Отже, дослідження спектрів звуків [h], [ ] і [x] і складів [hа], [ а] і [xа] 
методом кореляційного аналізу свідчить про однаковий результат: звук [h] 
найбільшою мірою подібний до [ ].

Б. Перцептивний експеримент
Слухове оцінювання пропонованих складів [hа], [ а] і [xа] групою 

аудиторів із пропозицією обрати два як найбільш подібні за звучанням дало 
такі результати (рис. 3): 3 особи (13%) обрали [ а] і [xа], 6 осіб (26%) – [ а] і 
[hа] і 11 осіб (48%) – [hа] і [xа]. Також 3 особи (13%)  не змогли визначитися 
із власним вибором.
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Рис. 3. Розподіл вибору аудиторами найбільш схожих 
за слуховим враженням пар складів

Отже, дослідження слухового сприйняття складів [hа], [ а] і [xа] 
уповноважує на висновок про те, що звук [h] найбільшою мірою подібний до 
[x]. Між іншим, найбільш відмінними виявилися звуки [ ] і [x]. 

Наше дослідження показує, що з погляду спектрального складу звуків 
гортанний глухий фрикативний [h], що є типовим для англійської мови, 
більше корелює з гортанним дзвінким фрикативним [ ] (г) і і менше – із зад-
ньоязиковим (велярним) глухим фрикативним [x]. Однак із погляду слухово-
го сприйняття, навпаки, ближчим до [h] є приголосний [x], ніж [ ].

Акустична схожість консонантів [h] і [ ], зафіксована в першому 
експерименті, очевидно, є наслідком їх артикуляційної близькості за озна-
кою способу й місця творення – обидва звуки, як зазначено вище, є фри-
кативними гортанними. Між іншим, у визначенні цих звуків покликаємося 
передусім на класифікаційну таблицю МФА (рис. 4). Прикметно, що 
дослідники по-різному іменують [ ] в українській мові – гортанним, глотко-
вим або фарингальним, при цьому зазвичай уточнюють, що три терміни 
вживаються як синоніми. Однак, як видно з рис. 4, у світових мовах існує 
розрізнення фарингальних (глоткових) і гортанних приголосних. З огляду на 
це стає не зрозуміло, яким насправді є український відповідний звук – фа-
рингальним чи гортанним. 

Нині маємо обмаль експериментальних розвідок щодо вивчення цьо-
го звука. Найбільше уваги заслуговує дослідження Л. Прокопової, за сло-
вами якої “точне визначення місця артикуляції звука [г] донині є однією з 
найскладніших проблем фонетики” (1958: 21). Застосовуючи методи рент-
генографування й томографування, їй вдалося з’ясувати, що під час ви-
мови складу [га] відбувається звуження глотки на рівні 3-4 хребця. Воно 
виникає через дуже інтенсивне наближення передньої стінки фаринкса до 
задньої. Виявлено також значне відтягнення кореня язика назад (Прокопо-
ва, 1958: 22).
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Рис. 4. Класифікація приголосних звуків класу легеневих у мовах світу за оз-
наками способу творення й місця творення (за даними МФА4). Поділ за способом 
творення (зверху вниз): вибухові, носові, дрижачі, одноударні (флепи), фрикативні, 
латеральні фрикативні, апроксиманти, латеральні апроксиманти. Поділ за місцем 
творення (зліва направо): губно-губні, губно-зубні, зубні, альвеолярні, заясенні, 
ретрофлексивні, палатальні, велярні, увулярні, фарингальні, гортанні.

Активний рух кореня язика, очевидно, був підставою для Т. Бровчен-
ко назвати [г] задньоязиковим приголосним (1955: 36). Загалом із аналізу 
Л. Прокопової можна зробити висновок, що український [г] – фарингальний, 
зокрема й у значенні, узгодженому з МФА. Однак у своїй таблиці цей звук 
вона позначила міжнародним знаком [ ] (1958: 76), що в МФА означає гор-
танний (glottal), тобто приголосний, відмінний від фарингального (pharyn-
geal). Отже, український звук [г] ( ) потребує якісного сучасного вивчення 
експериментально-артикуляційними методами для з’ясування його точної 
артикуляційної природи.

Акустична схожість приголосних [h] і [х], яку зафіксовано у другому 
експерименті, є передусім результатом спільної фонаційної природи цих 
звуків, відповідно до якої приголосні поділяють на сонорні й шумні, а шумні, 
у свою чергу, – на дзвінкі й глухі. Фрикативні [h] і [х] уподібнені за ознакою 
глухості. Досліджуючи проблему відтворення в українській мові англійського 
[h] і наполягаючи на еквівалентності йому українського [х], М. Вакуленко 
(2011) спирається саме на їхню подібність за фонаційною ознакою (глухістю) 
й зовсім не розглядає їхню розбіжність за артикуляційними характеристика-
ми. Зауважимо, що фонація й артикуляція – це два різні процеси: перший 
формує якість звукового сигналу (шуму), другий – модифікує сформова-
ний сигнал у конкретний звук і загалом у зв’язне мовлення. Артикуляція 
забезпечує появу більшості ознак, що відрізняють один звук від іншого, од-
нак було б неправильно ранжувати процес творення звуків на більш і менш 
важливі складові процеси (фонаційні vs. артикуляційні), оскільки в мовленні 
одне не існує без іншого. 

Щоправда, другий наш експеримент дає підстави вважати, що українці 
у сприйнятті мовлення більш чутливі до фонетичної опозиції за дзвінкістю й 
глухістю, ніж задньоязиковістю й гортанністю. 

4 Докладніше див.: https://www.internationalphoneticassociation.org/content/ipa-chart
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Як зазначають С. Кодзасов і О. Кривнова (2001: 235), результати чис-
ленних перцептивних експериментів свідчать про високу чутливість слу-
ху людини до різких змін акустичних параметів звукових сигналів. Отже, 
фізіологічно слухова система влаштована так, що звукова подібність / 
розбіжність ідентифікується внаслідок відсутності / наявності звуково-
го контрасту. Протиставлення приголосних за дзвінкістю й глухістю є 
найяскравішим прикладом, оскільки контраст цього протиставлення в 
мовленні (у складах) формується на основі низки ознак, зокрема не лише 
наявності / відсутності голосового джерела, а й, скажімо, рівня інтенсивності 
(площі енергії) шумової ділянки приголосного відносно рівня інтенсивності 
наступного голосного, а також інших.

Наукові дослідження свідчать: що різкішим є контраст за якоюсь 
однією ознакою звуків, то менш помітними стають інші ознаки, що також 
виявляють звуковий контраст (Кодзасов, Кривнова 2001: 235). Це дозволяє 
стверджувати, що під час аудиторського експерименту контраст за типом 
фонації маскував менш виражений контраст за місцем творення, який ау-
дитори не сприймали. Саме тому для перцепції більш суттєвою виявила-
ся опозиція звуків за дзвінкістю й глухістю, ніж задньоязиковою й гортан-
ною артикуляцією. Проте якби слухова система одночасно й рівнозначно 
відчувала б зміну акустичних показників і за типом фонації, і за місцем 
творення аналізованих звуків, то, імовірно, дані здійсненого експерименту 
були б іншими.

Висновки
Результати пропонованого дослідження виявляють складність 

порушеної проблеми та показують фонетичні причини цієї складності, однак 
суттєво не впливають на її остаточне розв’язання. Наш експерименталь-
но-фонетичний аналіз не дає чіткої відповіді на те, як, керуючись принци-
пом звукової імітації, передавати в словах іншомовного походження літеру 
“h” – через “г” чи “х”, оскільки виявлено, що іншомовний звук [h] за одними 
фонетичними ознаками схожий в українській мові на приголосний [г], а за 
іншими – на [х]. Очевидно, це свідчить про те, що принцип звукової імітації 
поступається принципу звукової адаптації у розв’язанні питань, пов’язаних 
із транслітерацією українською мовою іншомовних запозичень.

Список літератури
Ажнюк Б. Українські імена з іншомовним акцентом: проблеми транслітерації // Культура 

слова. 1996. Вип. 48–49. С.28–33.
Ананьян Л. Е. Концепція перекладацької еквівалентності у теорії перекладу // 

Методологія та історіографія мовознавства: матеріали V науково-практичної Інтернет-
конференції. Слов’янськ: ДДПУ, 2018. С. 7–10.

Архипенко Л. М. Іншомовні лексичні запозичення в українській мові: етапи і ступені 
адаптації (на матеріалі англіцизмів у пресі кінця ХХ – початку ХХІ століття): автореф. дис. … 
канд. філол. наук: 10.02.01. Харків, 2005. 20 с.

Бровченко Т. А. Сопоставительный анализ согласных английского и украинского язы-
ков. Одесса: ОГУ им. И. И. Мечникова, 1955. 39 с.

Вакуленко М. О. Акустичні параметри українських звуків [х], [г] і англійського [h] // Наукові 
праці. Філологія. Мовознавство. 2011. Т. 148. № 136. С. 18–22.

Воловенко І. В. Літера ґ у сучасній українській літературній мові: так і ні // Науковий ча-
сопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української 
мови. 2013. Вип. 10. С. 204–207.

ІЩЕНКО О.С.  ДО ПИТАННЯ ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ЛІТЕРИ “H”...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 1 (42) –  2019

40

Ґудманян А. Ґ. Відтворення власних назв у перекладі: автореф. дис. … д-ра філол. наук: 
10.02.16. Київ, 2004. 40 с.

Дяков А. С., Кияк Т. Р. Латинська транслітерація як складова частина українського пра-
вопису // Відтворення українських власних назв (антропонімів і топонімів) іноземними мова-
ми: матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 7–8 грудня 1993 р. Київ: Інститут 
української мови НАН України, 1995. С. 30–47.

Есенова Е. Й. Способи відтворення англійської середньоязикової та фарингальної фо-
нем графічними засобами української мови // Сучасні дослідження з іноземної філології. 
2011. Вип. 9. С. 181–185.

Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Общая фонетика. Москва: Высшая школа, 2001. 592 с.
Лелека Т. О. Графічно-фонетичні особливості англомовних запозичень в українській і 

російській мовах на початку ХХІ століття // Нова філологія. 2010. № 38. С. 262–266.
Молоткіна Ю. О. Різні способи написання новітніх англіцизмів в українській мові // На-

уковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Сер.: Філологічні науки. 2017. № 7. С. 119–123.
Невдах М. М. Исследование информационных характеристик учебного текста методами 

многомерного статистического анализа // Прикладная информатика. 2008. № 16. С. 117–130.
Павлюк А. Б. Особливості перекладу власних назв з англійської мови українською у 

романі Чарльза Діккенса “Посмертні записки Піквікського клубу” // Наукові записки НДУ ім. 
М. Гоголя. Сер.: Філологічні науки. 2014. Кн. 3. С. 135–138.

Приймак Д. М. Проект Українського правопису 2018 р. як актуалізація традиційних 
правописних норм: Нагальність змін та проблематика // Вісник Київського національного 
лінгвістичного університету. Сер.: Філологія. 2018. Т. 21. № 2. С. 110–118.

Прокопова Л. І. Приголосні фонеми сучасної української літературної мови. Експери-
ментально-фонетичне дослідження. Київ: Київський державний університет ім. Т. Шевченка, 
1958.

Рицар Б., Рожанківський Р., Микульчик Р. Транслітерування українських текстів із 
кирилиці на латиницю // Українська термінологія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 8. 
Київ: Інститут української мови НАН України, 2009. С. 228–231.

Рожанківський Р. До проєкту універсальної таблиці українсько-латинської 
транслітерації // Тези IV міжнародної наукової конференції “Проблеми української науково-
технічної термінології”. Львів: Львівський політехнічний університет, 1996. С. 70–72. 

Уманець Я. В. Засоби перекладу англійських антропонімів українською (за творами Мо-
ема) // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2013. Вип. 10. Сер. 9. С. 260–265.

Хоменко Л. М. Системно-структурні відношення в мяких складах (акустичний аспект 
синтаксичної фонетики українського мовлення) // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki 
Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica IX. 2004. Z. 364. С. 25–36.

References
Ananian, L. E. (2018). Kontseptsiia perekladatskoi ekvivalentnosti u teorii perekladu. In 

Metodolohiia ta istoriohrafiia movoznavstva: internet-conference proceedings (pp. 7-10). Slo-
viansk: DDPU.

Arkhypenko, L. M. (2005). Inshomovni leksychni zapozychennia v ukrainskii movi: etapy i 
stupeni adaptatsii (na materiali anhlitsyzmiv u presi kintsia KhKh – pochatku KhKhI stolittia) (The-
sis abstract). Kharkiv.

Azhniuk, B. (1996). Ukrainski imena z inshomovnym aktsentom: problemy transliteratsii. Kul-
tura slova, 48-49, 28-33.

Brovchenko, T. A. (1955). Sopostavitelnyi analiz soglasnykh angliiskogo i ukrainskogo ia-
zykov. Odesa: Odesa I. I. Mechnikov State University.

Diakov, A. S., Kyiak, T. R. (1995). Latynska transliteratsiia yak skladova chastyna ukrains-
koho pravopysu. Vidtvorennia ukrainskykh vlasnykh nazv (antroponimiv i toponimiv) inozemnymy 
movamy: conference proceedings (pp. 30-47). Kyiv: NASU Institute of Ukrainian Language.

Esenova, E. Y. (2011). Sposoby vidtvorennia anhliiskoi serednoiazykovoi ta farynhalnoi fonem 
hrafichnymy zasobamy ukrainskoi movy. Suchasni doslidzhennia z inozemnoi filolohii, 9, 181-185.

Gudmanian, A. G. (2004). Vidtvorennia vlasnykh nazv u perekladi (Dissertation abstract). 
Kyiv.

Khomenko L. M. (2004). Systemno-strukturni vidnoshennia v miakykh skladakh (akustych-



41

nyi aspekt syntaksychnoi fonetyky ukrainskoho movlennia). Acta Universitatis Nicolai Copernici. 
Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica IX, 364, 25-36.

Kodzasov, S. V., Krivnova O. F. (2001). Obshchaia fonetika. Moscow: Vysshaia shkola.
Leleka, T. O. (2010). Hrafichno-fonetychni osoblyvosti anhlomovnykh zapozychen v ukrainskii 

i rosiiskii movakh na pochatku KhKhI stolittia. Nova filolohiia, 38, 262-266.
Molotkina, Yu. O. (2017). Rizni sposoby napysannia novitnikh anhlitsyzmiv v ukrainskii movi. 

Naukovyi visnyk DDPU imeni I. Franka. Ser.: Filolohichni nauky, 7, 119-123.
Nevdakh, M. M. (2008). Issledovanie informatcionnykh kharakteristik uchebnogo teksta 

metodami mnogomernogo statisticheskogo analiza. Prykladnaia informatika, 16, 117-130.
Pavliuk, A. B. (2014). Osoblyvosti perekladu vlasnykh nazv z anhliiskoi movy ukrainskoiu u 

romani Charlza Dikkensa “Posmertni zapysky Pikvikskoho klubu”. Naukovi zapysky NDU im. M. 
Hoholia. Ser.: Filolohichni nauky, 3, 135-138.

Prokopova, L. I. (1958). Pryholosni fonemy suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy. Experi-
mental phonetic research. Kyiv: Taras Shevchenko State University of Kyiv.

Pryimak, D. M. (2018). Proekt Ukrainskoho pravopysu 2018 r. yak aktualizatsiia tradytsiinykh 
pravopysnykh norm: Nahalnist zmin ta problematyka. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho linhvistych-
noho universytetu. Ser.: Filolohiia, 21(2), 110-118.

Rozhankivskyi, R. (1996). Do proiektu universalnoi tablytsi ukrainsko-latynskoi transliteratsii. 
Proceedeings of the conference “Problemy ukrainskoi naukovo-tekhnichnoi terminolohii” (pp. 70-
72). Lviv: Lvivskyi politekhnichnyi universytet.

Rytsar, B., Rozhankivskyi R., Mykulchyk R. (2009). Transliteruvannia ukrainskykh tekstiv iz 
kyrylytsi na latynytsiu. Ukrainska terminolohiia i suchasnist: collection of academic papers (Vol. 8, 
pp. 228-231). Kyiv: NASU Institute of Ukrainian Language.

Umanets, Ya. V. (2013). Zasoby perekladu anhliiskykh antroponimiv ukrainskoiu (za tvoramy 
Moema). Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova, 10(9), 260-265.

Vakulenko, M. O. (2011). Akustychni parametry ukrainskykh zvukiv [х], [г] i anhliiskoho [h]. 
Naukovi pratsi. Filolohiia. Movoznavstvo, 148(136), 18-22.

Volovenko, I. V. (2013). Litera g u suchasnii ukrainskii literaturnii movi: tak i ni. Naukovyi 
chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 10: Problemy hramatyky i leksykolohii ukrainskoi 
movy, 10, 204-207.

Стаття надійшла до редакції 10.03.2019 р. 

ІЩЕНКО О.С.  ДО ПИТАННЯ ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ЛІТЕРИ “H”...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 1 (42) –  2019

42

УДК 811.111’42
DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.1(42).168848

СЕНСО́РНАЯ МЕТОНИМИЯ КАК ЯЗЫКОВОЙ ФЕНОМЕН: 
ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТЫ
Статья 2

Колегаева И.М.
доктор филологических наук, профессор

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова
ORCID 0000-0002-5073-2184 

Данная публикация продолжает цикл статей, в которых рассматривается сенсо́рная  
лексика  английского, украинского и русского языков, а именно прилагательные колори-
стического и густаторного кодов. Здесь основной интерес сосредоточен на изучении 
процессов семантической деривации и появлении в лексической структуре сенсо́рного 
полисеманта новых семем, образованных на основе метонимического сдвига, когда к ба-
зовой семе цветового/густаторного признака присоединяются дополнительные семы, 
при сохранении типа сенсо́рности (цветовой/вкусовой) в новообразованной семеме. По-
следним  обстоятельством сенсо́рная метонимия отличается от синестезии, рас-
смотренной в частности в первой статье цикла. Приходим к выводу, что метонимия в 
целом (как  феномен узуальной семантической деривации) присуща колористической и 
густаторной лексике всех трех языков, при этом обнаружены и некоторые лакуны – в 
отдельных языках словари не регистрируют  метонимических сдвигов в сенсо́рных по-
лисемантах. Все выявленные случаи  узуальной метонимии рассмотрены сквозь призму 
их культурологической обусловленности. В статье выдвигается и отстаивается те-
зис о том, что причины, по которым происходят  метонимические сдвиги и расширение 
семантической структуры слова, лежат в закономерностях лингвокогнитивного номи-
нативного творчества людей, живущих в определенных условиях и практикующих опре-
деленные виды деятельности (социальной, производственной, бытовой). Некоторые из 
этих причин носят общечеловеческий, некоторые ареальный, а некоторые узко-этни-
ческий характер. Наше исследование предлагает следующую типологическую триаду 
узуальной метонимии в сенсо́рной лексике: абсолютная (регистрируется во всех трех 
языках), частотная (регистрируется в двух языках) и уникальная (регистрируется 
словарями только одного языка). Каждый из этих видов детально рассматривается и 
интерпретируется на материале английского, украинского и русского языков. 

Ключевые слова: семантическая деривация, сенсо́рика, сенсо́рная метонимия, 
культурологическая обусловленность сенсо́рной  метонимии, цветовые и густаторные 
номинации (английский, украинский, русский языки).  
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ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
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Дана публікація продовжує цикл статей, в яких розглядається сенсо́рна  лекси-
ка  англійської, української та російської мов, а саме прикметники колористичного і гу-
статорного кодів. Цього разу основний інтерес  зосереджений на вивченні процесів 
семантичної деривації і появі в лексичній структурі сенсо́рного полісеманта нових семем, 
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утворених на основі метонімічного зсуву, коли до базової семи кольорової/густаторної 
ознаки додаються інші семи, при збереженні типу сенсо́рності (кольоровій/смаковій) 
у новоутвореній семемі. Останньою умовою сенсо́рна метонімія відрізняється від 
синестезії, розглянутої зокрема у першій статті циклу. Доходимо висновку, що метонімія 
у цілому (як  феномен узуальної семантичної деривації) притаманна колористичній та 
густаторній лексиці всіх трьох мов, при цьому виявлені також і певні  лакуни – в окре-
мих мовах словники не реєструють метонімічних зсувів у сенсо́рних полісемантах. Усі 
виявлені випадки  узуальної метонімії розглянуто крізь призму їхньої культурологічної 
обумовленості. У статті висувається і обстоюється теза про те, що причини, з яких 
відбуваються метонімічні зсуви та розширення семантичної структури слова, полягають 
у закономірностях лінгвокогнітивної номінативної творчості людей, що живуть за пев-
них умов і практикують певні види діяльності (соціальної, виробничої, побутової). Деякі із 
цих причин мають загальнолюдський, деякі ареальний, а деякі вузько-етнічний характер. 
Наше дослідження пропонує наступну типологічну тріаду узуальної метонімії у сенсо́рній 
лексиці: абсолютна (реєструється в усіх трьох мовах), частотна  (реєструється у двох 
мовах) та унікальна (реєструється  словниками тільки однієї мови). Кожний із цих видів 
ретельно розглядається та інтерпретується на матеріалі  англійської, української та 
російської мов. 

Ключові слова: семантична деривація, сенсо́рика, сенсо́рна метонімія, 
культурологічна обумовленість сенсо́рної  метонімії, кольорові та густаторні номінації 
(англійська, українська та російська мови). 

 SENSORY METONYMY AS A LANGUAGE PHENOMENON: 
LINGUOCOGNITIVE AND LINGOUCULTURAL ASPECTS
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The present publication continues a series of articles dealing with sensory lexis in English, 
Ukrainian and Russian, namely with adjectives of colour and gustatory codes. The main focus 
here concentrates upon studying the process of semantic derivation that results in appearance 
inside the lexical structure of a sensory polysemant some new sememes which are formed on 
the basis of a metonymic shift on condition that additional semes join the main seme of colour/
gustatory indication while the type of sensority (colour/taste) in such newly coined sememe is pre-
served. The latter differentiates a sensory metonymy and a synesthesia which was regarded in 
particular in article 1of the present series of articles. We come to a conclusion that metonymy (as a 
phenomenon of usual semantic derivation) is inherent in colour and gustatory lexis of all the three 
languages under analysis, meanwhile we have also found certain lacunas, i.e. in some languages 
dictionaries do not register metonymical shifts in sensory polysemants. All the registered cases 
of usual metonymy are investigated and treated as being culturally conditioned. The article eluci-
dates the thesis that metonymical shifts and expansion of semantic structure of a word are caused 
by peculiarities of linguocognitive nominative creativity of people who live in certain environment 
and practice certain types of activity (social, productive, everyday life). Some such peculiarities are 
of generally human character, some are of areal character, and some have narrow-ethnical char-
acter. We put forward the following typological triad of usual (as opposed to occasional) metonymy 
in sensory lexis: absolute (which is registered in all three languages), frequent (registered in two 
languages), and unique (registered in dictionaries of only one language). Each of these types are 
scrupulously analyzed and interpreted on the material of the English, the Ukrainian and the Rus-
sian languages.    

Key words: semantic derivation, sensority, sensory metonymy, culturally conditioned sen-
sory metonymy, colour and gustatory nominations (English, Ukrainian, Russian).
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Введение
Данная публикация выполнена в русле такой дисциплины, как сенсо́р-

ная лингвистика и продолжает цикл исследований лингвосенсо́рной лек-
сики английского, украинского и русского языков, начатый нами в предыду-
щей статье (Колегаева 2018). Вслед за В.К. Харченко определяем сенсор-
ную лингвистику как «исследование языковой передачи показаний пяти ор-
ганов чувств: зрения, слуха, осязания, вкуса и обоняния» (Харченко 2012: 
8). Из этой палитры сенсо́рных, или перцептивных каналов восприятия 
мира человеком мы выбрали объектом рассмотрения два: зрительный, а 
именно цветовосприятие и вкусовой, или густаторный. Статья 1 рассма-
тривала общетеоретические вопросы соотношения первой и второй сиг-
нальной систем и их отражения в перцептивной лексике языка в целом, а 
также этнонационального языка в частности, в нашем случае английского, 
украинского и русского. Кроме того, в статье были подробно рассмотрены 
процессы синестезии и их отражение в лексических единицах этих языков.

Следующим этапом в развитии темы сенсо́рной лингвистики на мате-
риале трех языков (выборка из толковых словарей английского, украин-
ского и русского языков общим объемом 40 словарных статей) оказыва-
ется изучение дальнейших семантических преобразований в лексической 
структуре сенсо́рных номинаций. 

Предварим ход рассуждений высказанным мнением такого авторитет-
ного ученого, как Н.Д. Арутюнова: «Особенностью сенсорных механизмов 
и их взаимодействие с психикой позволяют человеку сопоставлять несо-
поставимое и соизмерять несоизмеримое. Это устройство действует по-
стоянно, порождая метафору» (Арутюнова 1990: 9) (Курсив наш – И.К.). 
При этом с точки зрения А.Барселоны, когнитивной основой метафориче-
ских переносов служит метонимический перенос (Barcelona 2000). Как об 
этом пишет Е.А.Селиванова, «для обозначения процессов взаимодействия 
метафоры и метонимии (метафора от метонимии и наоборот) Л.Гуссенс 
(Goosens) использует термин метафтонимия» (Селиванова 2017: 121). 
Наш анализ колористической и густаторной лексики английского, украин-
ского и русского языков выявил ряд любопытных особенностей в когни-
тивных процессах, лежащих в основе семантической деривации (метони-
мии, метафоры, метафтонимии) соответствующих лексических единиц. 
Продолжая начатое исследование сенсо́рной лексики колористического и 
густаторного кодов английского, украинского и русского языков, выбираем 
предметом рассмотрения метонимические процессы, приводящие к се-
мантической деривации данных лексем. Особое внимание обратим на вы-
явление общих (универсальных), частотных и уникальных явлений метони-
мических переносов в анализируемых выборках трех языков и попытаемся 
объяснить их культурологическими факторами. 

Результаты и наблюдения
Как уже упоминалось в предыдущей статье данного цикла (Колегаева 

2018), подавляющее большинство анализируемых единиц (34 из общего 
числа 40)  представлены полисемантами с разной степенью разветвлен-
ности лексической семантической системы. Лишь очень незначительная 
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часть выборки (15%) приходится на моносемантические единицы, при этом 
все они находятся в группе цветообозначений (общее число цветообоз-
начений 28 вокабул). Густаторная лексика, будучи значительно менее 
обширной (суммарно по трем языкам 12 вокабул), оказывается гомогенно 
полисемантичной. Можем предварительно предположить, что восприятие 
вкуса порождает в головном мозге большее разнообразие когнитивных про-
цессов обработки и  переосмысления полученных перцептивных сигналов, 
чем восприятие цвета. В результате густаторная лексика, В.А. Олянич на-
зывает ее глюттонимами (Олянич 2004), всегда полисемантична, а коло-
ристическая лексика, или цветообозначения могут быть как полисемантич-
ными, так и реже моносемантичными (по нашим данным одна пятая часть). 

Колористическая лексика, называющая основные части цветово-
го спектра (6  хроматических и 2 ахроматических), объемом 28 вокабул, 
включает 6 моносемантических цветообозначений, т.е. словарно зареги-
стрированных единиц английского, украинского и русского вокабуляра, в 
которых дефинируется единственная семема с обозначением цвета и от-
сылкой на образ-прототип. Среди таких лексем универсально моносеман-
тическими единицами (т.е. они таковы во всех трех языках) являются: vio-
let, фіолетовий, фиолетовый. Частотные моносеманты (они таковы в двух 
языках) называют близкие участки цветового спектра: (укр.) жовтогарячий, 
(рус.) оранжевый и один моносемант уникальный, это (укр.) блакитний. 
Эти лексемы не имеют семантических дериватов.

Лексические единицы густаторного кода  объединяют словарные во-
кабулы, в которых зарегистрированы от 3 до 17 узуальных семем. Моно-
семантов нет.

Приведенная характеристика выборки подсказывает, что дальнейшие 
шаги анализа будут касаться вопросов полисемии сенсо́рной лексики. При 
этом в фокусе внимания оказываются когнитивные аспекты семантиче-
ской деривации, т.е. образования новых семем в лексеме. О семантиче-
ской деривации см., например, работы А. Зализняк (2001, 2006). Х-Г. Гада-
мер утверждал, что восприятие всегда связано с осмыслением: то, что мы 
видим или слышим, неизбежно несет новые смыслы, тотчас разбивающи-
еся на ноэмы. Иначе говоря, ноэмы – это результат обыденной рефлексии 
(Гадамер 1988). Напомним, что ноэма – это понятие феноменологии Э. Гус-
серля; в соответствующей терминологии ноэма есть мысленное представ-
ление о предмете, или предметное содержание мысли. В связи с вышеска-
занным соглашаемся с В.К. Харченко, которая полагает, что сенсо́рику не 
стоит противопоставлять ни когнитивистике, ни эмоциональности (Харчен-
ко 2012: 15). Нас в первую очередь в данной публикации интересует корре-
ляция перцептивных (сенсо́рных) и когнитивных процессов человеческой 
психики и отражение такой корреляции в узуальных лексических единицах 
английского, украинского и русского языков. Когнитивные процессы служат 
механизмом и синестетической, и метонимической, и метафорической се-
мантической деривации сенсо́рной лексики.   

Синестезия как мотивация семантической деривации в узуальных 
словарных единицах сенсо́рной лексики была рассмотрена в предыдущей 
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публикации (см.: Колегаева 2018: 63-65). Мы утверждаем, что психологи-
ческий и когнитивный феномен синестезии, отражаясь в системе узуаль-
ных лексических единиц, расширяет палитру номинативных ресурсов трех 
рассматриваемых языков (английского, украинского и русского). Причем 
полученные нами данные свидетельствуют, что лидером здесь оказывает-
ся английский язык, который намного чаще по сравнению с украинским и 
русским языками демонстрирует синестезию как вид сенсо́рной метафори-
зации номинативных единиц колористического и густаторного кодов.

Рассмотрим явление семантической деривации в сенсо́рной лексике, 
мотивированное метонимизацией исходной, базовой семемы со значени-
ем цветовой или вкусовой характеристики, в результате чего в языке появ-
ляется новая семема уже существующей лексемы, семный набор которой 
расширяется за счет добавления иных, не собственно колористических/
густаторных характеристик. При этом в рамках полисеманта новая семема 
продолжает быть словесной единицей с тем же типом сенсорной атрибу-
ции, что и основная, исходная семема, т.е. она сохраняет в своем семном 
наборе сему цвета/вкуса, которая была лидирующей в основной семеме. 
Этим рассматриваемый феномен сенсо́рной метонимии отличается от 
феномена синестезии. 

Общеизвестно, что метонимия – это перенос имени с одного класса 
объектов на другой класс, ассоциируемый с данным по смежности, сопре-
дельности, вовлеченности в одну ситуацию (ЛЭС). Охарактеризуем данные 
процессы в рамках английской, украинской и русской сенсо́рной лексики. 
Естественно, что рассмотрению подлежат только полисемантичные едини-
цы, их в нашей выборке насчитывается 34 (22 лексемы цветового кода и 12 
лексем густаторного кода). Согласно данным толковых словарей, почти две 
трети этих единиц расширяют свою семантическую структуру за счет появ-
ления метонимически мотивированных семем. Чуть более одной четверти 
(26,5%), или 9 вокабул подобных (метонимических) семантических сдвигов 
не регистрируют. К ним относятся прилагательные-цветообозначения (укр.) 
червоний, синій, голубий, (рус.) синий, голубой  и прилагательные, называ-
ющие вкусовые ощущения (англ.) bitter, (укр.) гіркий, солодкий, (рус.) слад-
кий. Любопытно, что почти все из этих лексем не имеют и синестетически 
мотивированных семем, исключение составляют только две густаторные 
лексемы: английская bitter (густаторная––>тактильная, температурная ха-
рактеристика, напр., bitter wind) и  украинская солодкий (густаторная––> 
звуковая характеристика, напр., солодкий голос).

Аналогично предложенной ранее трихотомии наблюдаемых нами фе-
номенов (речь шла о трех типах образов-прототипов, к которым отсылает 
дефиниция сенсо́рных лексических единиц) предлагаем явление метони-
мизации в рамках сенсо́рной лексики также рассматривать как абсолют-
ные (зарегистрированы в лексемах всех трех языков), частотные (двух 
языков) и уникальные (зарегистрированы только в одном из изученных 
языков). 

Абсолютная метонимия встречается только в трех лексических гнез-
дах (двух колористических и одном густаторном). В колористической лек-
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сике это гнездо единиц white, білий, белый. Словарные дефиниции каж-
дой из этих лексем фиксируют семему со значением [принадлежащий к 
белой расе]. Попутно заметим, что неожиданно для нас остальные цве-
тообозначения, называющие характеристики людей трех остальных рас 
(афроамериканской, азиатской и индейской), в перечень абсолютных ме-
тонимических номинаций не попали. Соответствующее значение прилага-
тельного отсутствует в дефиниционных статьях некоторых языков: словари 
не фиксирует такую семему [принадлежащий к афроамериканской расе] в 
английской лексеме black и в русской лексеме черный;  словари украинско-
го и русского языков не фиксируют семемы червоний, красный и жовтий, 
жёлтый со значением [принадлежащий к индейской, азиатской расе]. Мы 
далеки от предположения, что подобные значения отсутствуют в лексике 
анализируемых языков, однако некоторая непоследовательность в струк-
туре лексикографических сло́вников имеет место. При этом заслуживает 
внимания словарная помета, сопровождающая соответствующую семему в 
английских словарях – (оскорбительно):  red [(offensive) of or being a native 
American], yellow [(offensive) of or being a person of Asian origin, Chinese or 
Japanese]. Вероятно, требования политкорректности временами нарушают 
логическую последовательность и беспристрастность компиляции лекси-
кографических изданий. 

Возвращаясь к обсуждению абсолютной метонимии в сенсо́рной лекси-
ке английского, украинского и русского языков, скажем, что вторым гнездом 
тут выступают цветообозначения, номинирующие желтую часть спектра 
yellow, жовтий, жёлтый. Все эти прилагательные во всех трех языках ха-
рактеризуют прессу определенного тематического содержания и литера-
турного качества: yellow [(of journalism) lurid and sensational, featuring scan-
dalous items], жовтий [періодичні видання низького ґатунку, у яких у гонитві 
за сенсацією друкуються вигадані повідомлення, скандальна хроніка], жёл-
тый [бульварно-сенсационная пресса]. Традиционно считается, что изна-
чально подобные издания печатались на бумаге желтого цвета.

Еще одним гнездом в группе абсолютной метонимии выступают адъ-
ективные единицы густаторной лексики. Во всех трех языках присутствуют 
лексемы, в структуре которых зафиксирована семема, называющая такой 
способ консервации пищевых продуктов, как засолка: (salt, солоний, солё-
ный): salt [preserved in salt or salt solution], солоний [приготовлений про запас 
із сіллю], солёный [приготовленный, консервированный в растворе соли]. 
Предполагаем, что универсальность подобного развития лексической се-
мантики и появления семемы с идентичным значением во всех трех языках 
обусловлена близостью бытового уклада, издавна царившего в культуре 
соответствующих этносов. Со времен охоты и рыболовства засолка пище-
вых продуктов была необходимым условием их сохранения, т.е. тех видов 
бытовой деятельности, которые обеспечивали выживание человеческого 
племени с древнейших времен. Поэтому в соответствующих лексических 
единицах группы salt–солоний–солёный при общем не очень большом раз-
нообразии их семем (3-4 семемы) обязательно появляется семема с соот-
ветствующим смысловым наполнением. 
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Частотная метонимия (наличие идентичных сдвигов в семантике 
слов двух языков) – явление значительно более распространенное, неже-
ли абсолютная. Продолжая наблюдения над густаторной лексикой, отме-
тим, что еще один способ консервации продуктов – квашение – отражен в 
процессах семантической деривации только славянских языков. Лексемы 
(укр.) кислий, (рус.) кислый имеют зарегистрированную в словарях семе-
му [який утворився внаслідок бродіння], [закисший вследствие брожения: 
кислое молоко, кислая капуста].  Англоязычная картина мира не отражает 
подобного способа обработки продуктов питания. Поэтому словосочетание 
sour milk означает скисшее, испортившееся молоко, а не определенный 
молочный продукт, который русскоязычные говорящие называют кислое 
молоко. Такого блюда, как кислая/квашеная капуста в этнонациональной 
английской картине мира изначально вообще не было, и лишь со време-
нем появилось упоминание о нем как заимствованном из немецкой кухни, 
что отражено в словарях: sauerkraut [German dish]. Здесь уместно вспом-
нить замечание Н.А. Никитина:  «дифференциация значений коренится в 
структуре и дискретизации практики» (Никитин 1996: 209). Практика пред-
ставителей англосаксонского этноса не выделяла (не «дискретизировала») 
такую технологию консервации продуктов, как заквашивание (молока, капу-
сты), отсюда и отсутствие «дифференциации соответственного значения». 

Группа цветообозначений предлагает значительно более широкую па-
литру единиц частотной сенсо́рной метонимии. Лидирует в этой группе но-
минация ахроматического цвета чёрный. 

В английском и украинском языках присутствует семема со значением 
[грязный, выпачканный]: black [dirty, soiled as from soot], чорний [укритий 
сажею, брудний], как видим, в дефинициях обоих языков есть отсылка к 
частотному образу-прототипу  – саже. 

Еще одной парой колористических единиц спектра чёрный выступают 
украинская и русская семемы чорний [важкий і брудний, непрофесійний, 
підсобний (про роботу)], чёрный [физически тяжелый и неквалифицирован-
ный, чёрная работа]. Основания метонимического переноса очевидны, в 
данном случае наблюдаем метонимию второго порядка: от семемы чорний 
[укритий сажею, брудний], называющей физическую характеристику (гряз-
ная, выпачканная поверхность) (метонимия первого порядка), образуется 
семема чорний [важкий і брудний, непрофесійний, підсобний (про роботу)] 
– качественная характеристика деятельности человека, связанная с гря-
зью, а значит невысокого профессионального уровня (метонимия второго 
порядка), отсюда название такого работника (укр.) чорнороб, (рус.) черно-
рабочий. 

Метонимию третьего порядка наблюдаем в цветообозначениях чор-
ний, чёрный (украинского и русского языков) при образовании семем со 
значением [простонародний, який належить до нижчих верств суспільства] 
и [принадлежащий к непривилегированным классам общества] – радиаль-
ная семантическая деривация в данном случае включает три звена: фи-
зически грязный (метонимия первого порядка) ––> неквалифицированный 
(второго порядка) ––> простонародный, тот, который способен заниматься  
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только чёрной, неквалифицированной работой (третьего порядка). Данное 
семантическое явление свойственно только славянским языкам и отсут-
ствует в английском.

Еще один спектр цветообозначений – зелёный – демонстрирует не-
сколько случаев частотной (в двух языках) метонимии. Английское слово 
green и русское зелёный из прямой номинации цвета развивают вторичную 
номинацию степени зрелости плодов: green [not ripened or mature], зелёный 
[незрелый (о плодах)]. Основание переноса очевидно – многие плоды в 
начале созревания имеют зеленую окраску, которая со временем сменя-
ется красной, желтой, оранжевой и т.п. Широко известное другое значе-
ние слов green, зелёный [неопытный] представляет собою яркий случай 
метафтонимии – образования метафоры на основе метонимии: green /
зелёный [зеленого цвета]– ––>green/зелёный [неспелый] (метонимия) ––> 
green/зелёный [неопытный] (метафтонимия). В украинском языке словари 
не фиксируют семему зелений со значением [недозрілий], поэтому семему 
зелений [який не має життєвого досвіду] следует скорее трактовать как про-
сто метафору, а не метафтонимию.

Чистая метонимия наблюдается в украинском и русском прилагатель-
ных зелений [виготовлений із зелені] и зелёный [сделанный из зелени]. Еще 
одним примером частотной метонимии выступают английское и украинское 
прилагательные, называющие качество поверхности, заросшей зелёной 
растительностью: green [covered by green growth, foliage, trees], зелений 
[який заріс травою].

В ахроматическом спектре обозначение белого цвета также порожда-
ет частотную метонимию, которая регистрируется в двух языках (англий-
ском и украинском): white [free from spot or blemish], білий  [вимитий, чи-
стий, випраний]. В данном случае наблюдаем антонимию прилагательных  
black, чорний <––> white, білий, противопоставленных по признаку грязный 
<––> чистый. Причем метонимический перенос в прилагательных black, 
чорний представляется более тесным, чем в прилагательных white, білий, 
т.к. грязь, действительно, часто имеет чёрный цвет. Тогда как чистота не 
обязательно связана с белым цветом поверхности, чистой может быть и 
красная, и зеленая, и серая поверхность, однако дефиниция подчеркивает 
отсутствие грязи [free from spot], [випраний]. Иначе говоря,  white, білий = 
чистый, это тот, который (уже) не black, чорний = грязный.

Безусловный интерес представляют уникальные метонимии, т.е. слу-
чаи семантической деривации сенсо́рной лексики, имеющие место только 
в одном языке. Некоторые смысловые участки визуальной и густаторной 
сенсо́рики оказываются более вовлеченными в процессы семантической 
деривации, чем другие. В порядке убывания охарактеризуем метонимиче-
ские переносы в анализируемом материале. 

Наша выборка по цветообозначениям регистрируют четыре случая 
уникальной метонимии среди лексем, называющих красную часть спектра 
(три из них в пределах английского языка и один в русском языке).  Лексема 
red на основе метонимического переноса образует семему со значением 
[of or being a Native American] и семему [heated to redness]. Обе актуализи-
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руют объективную цветовую характеристику – кожа красноватого оттенка, 
металл, разогретый до красноты. 

Радиальную цепочную семантическую деривацию на основе метонимии 
регистрируем в семеме red [(arch.) involving bloodshed or violence]. Напом-
ним, абсолютным образом-прототипом для красного спектра цветообозна-
чений выступает кровь: «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], черво-
ний [кольору крові], красный [цвета крови]» (Колегаева 2018: 61). Отсылка 
к крови, имеющей красный цвет, в дефиниционном признаке прилагатель-
ного-цветообозначения [involving bloodshed] объясняет метонимическую 
мотивированность появления семемы red = жестокий, кровопролитный. По 
нашим наблюдениям, в других языках (украинском, русском) аналогичные 
семемы в цветообозначениях не появились.

В то же время русская лексема  красный на основе метонимии развила 
производную семему [для обозначения ценных сортов ч-л, красная рыба]. 
Википедия поясняет, что «красная рыба – общее название деликатесных 
видов рыбы из семейства осетровых: сёмга, форель, горбуша, кета, так как 
их мясо имеет различные оттенки красного или красно-розового цвета». 
Уникальность появления подобной семемы цветообозначения красный в 
русском лексиконе обусловлена объективным, географическим фактором: 
эти сорта рыбы «обитают на Дальнем Востоке, а также в Баренцевом и 
Белом морях» (Википедия). Данные регионы территориально находятся в 
пределах России и все, что связано с ними, соответственно, отражено ис-
ключительно в русскоязычной картине мира. 

Еще одно проявление географического фактора при возникновении 
уникальной метонимии наблюдаем в семантической деривации лексемы 
salt в английском языке. Два из общего числа четырех метонимических 
трансформаций (три в английском языке и одна в украинском) напрямую 
«завязаны» на уникальном для английского языка образе-прототипе соле-
ного вкуса. Это морская вода (seawater) как эталон для соответствующего 
диапазона густаторных ощущений, что «полагаем проявлением этноспеци-
фичности англоязычной картины мира, отражающей островное положение 
Британии, окруженной морями, и роль моря, морского транспорта в исто-
рии этноса» (Колегаева 2018: 62). Семема прилагательного salt [flooded 
with seawater] и производная от нее семема salt [found near or in flooded 
area: salt plant – growing on the coast or in salt marshes] – это радиальная ме-
тонимическая цепочка семантической деривации лексемы salt  = солёный, 
которая базируется на прототипическом для британского ареала признаке 
морская вода = солёная.

Третья в английском языке метонимически образованная семема адъ-
ективной лексемы salt [cured or seasoned with salt] – это перенос генераль-
ной характеристики солёный на частичную характеристику заправляемый 
солью, такой, который лечится солью. 

В украинском языке случай уникальной метонимии регистрируем у при-
лагательного солоний [дуже тяжкий, солона робота]. Это значение в лексе-
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ме – финальное звено когнитивной операции метонимических переносов: 
солёный пот ––> вспотевший от тяжелой работы человек, чья кожа солона 
от пота ––> солёная работа [солона (дуже тяжка) робота]. 

Случаи уникальной метонимии отмечаем у цветообозначения желтой 
части спектра. Английское прилагательное yellow образует номинацию ра-
совой принадлежности [of or being a person of Asian origin, Chinese or Japa-
nese], украинское цветообозначение жовтий [засохлий, вигорілий, зів’ялий] 
называет объективную характеристику увядшей, пожелтевшей раститель-
ности. В обоих случаях более широкая семантика цветообозначения опре-
деленного участка спектра, характерного для любого объекта, смещается в 
сторону более узкой, специфической семантики: желтоватый оттенок кожи 
человека (yellow); желтая, золотая, бурая цветовая гамма исключительно 
растительных объектов (жовтий).

Далее рассматриваемые случаи уникальной метонимии регистрируем 
только в одном языке каждую. 

В русском языке словарь указывает такое значение лексемы чёрный 
[курной: чёрная изба, топить по-чёрному]. Чёрная изба – сугубо россий-
ская реалия, тип деревенской постройки на севере России, особенностью 
которой было отопление печью без трубы. В результате такой конструк-
ции дым от печи распространялся по помещению и выходил наружу через 
отверстие в крыше, стены оказывались закопченными, т.е. чёрными. Как 
утверждает Википедия, топили по-чёрному не только из соображений эко-
номии (под одной крышей были жилые и хозяйственные помещения), это 
имело еще одну практическую цель: дым спасал деревянные стены дома 
от гнили и помогал сберегать    уникальные крестьянские наряды: «Про-
питанные дымом платки, кружева, сарафаны сохранялись долгие годы» 
(Википедия). Очевидно, что такая страноведческая (культурологическая) 
компонента свойственна уникальному значению в лексеме, называющей 
ахроматическую часть спектра – чёрный.

Еще один случай уникальной метонимии наблюдаем в русском прилага-
тельном горький [неисправимый (алкоголик), горький пьяница], полагаем, 
что основанием для метонимического переноса служит русское выражение 
пить горькую, т.е. быть запойным алкоголиком, от метонимически обра-
зованного существительного горькая <–– горькая водка. Сдвиг семантики 
идет в сторону сужения: горькая жидкость ––> горькая водка ––> горький 
(неисправимый) алкоголик, на последнем этапе качество напитка перено-
сится на характеристику человека, употребляющего напиток. Кроме того, в 
семном наборе последнего звена метонимических трансформаций появля-
ется негативно оценочная сема [неисправимый].

Изменение семного набора с добавлением оценочной семы в процессе 
уникальной метонимии наблюдаем и в английском прилагательном густа-
торного кода sour [tasting of decay, rancid, rotten, having gone bad because of 
fermentation of food, esp. milk]. Вкусовая характеристика пищевого продукта 
кислый, лежащая в основе метонимического сдвига, в этом случае порож-
дает семему для обозначения испортившегося продукта: прокисшее мо-
локо в отличие от кислого молока. Наличие негативно оценочной семы в 
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прилагательном sour (milk) и отсутствие таковой в прилагательном кислое 
(молоко) сопровождает разный набор сем в каждом из них [испортиться в 
результате брожения] и [образовать новый продукт в результате брожения]. 
Выше упоминалось отсутствие реалии кислое молоко = продукт питания 
в англоязычной картине мира. Наблюдаем языковое проявление различий 
пищевого кода культуры в разных этносах (англосаксонском VS славян-
ском).

Длинная цепочка метонимических трансформаций имеет место в од-
ной из семем лексемы blue [aristocratic, patrician] = аристократический. По-
лагаем, что это значение у прилагательного blue=голубой появилось от 
метонимического переноса blue blood=голубая кровь [аристократизм]. Как 
показала О. Н. Новаковская, такое значение у концепта КРОВЬ в наивной 
картине мира развилось в результате ложной трактовки голубых прожилок, 
которые просвечивались на руках сквозь тонкую кожу аристократов и не 
просвечивались сквозь более грубую, часто загорелую кожу простолюди-
нов. Объективно прожилки были голубого цвета, но наивно трактовались 
как носители крови также голубого цвета (Новаковська 2016: 83). Таким об-
разом, выстраивается цепочка метонимических переносов: голубые про-
жилки (blue veins) ––> голубая кровь (blue blood)  ––> аристократизм (blue 
blood, aristocracy) ––> аристократический (blue=aristocratic, patrician).

Лексема   blue включает еще одну семему, чье появление оказывается 
результатом метонимического развития лексической семантики, это семе-
ма со значением [(of a woman) learned, intellectual], берущая свое начало от 
существительного bluestocking [(derogatory) an intellectual or literary woman]. 
Изначально словом bluestockings в Британии середины XVIII века называ-
ли сообщество, организованное Элизабет Монтегю, в котором обсужда-
лись литературные и научные вопросы. Там часто бывал ученый-ботаник 
и издатель Бенджамин Стиллингфлит, которого все ценили как очень инте-
ресного собеседника. Будучи не очень богатым человеком, он не мог себе 
позволить шелковые черные чулки, как того требовал тогдашний этикет, и 
приходил на собрания в синих шерстяных чулках (blue stockings). В шут-
ку всех участников этого кружка стали называть bluestockings. Слово при-
жилось и начало развиваться в английском языке, перейдя с обозначения 
участниц кружка Э. Монтегю на обозначение женщин, интересовавшихся 
литературой и наукой, затем на женщин, увлекающихся этими вопросами 
в ущерб традиционным семейным ценностям. В этом значении слово при-
обрело негативно оценочную сему, эксплицированную в дефиниционной 
статье Оксфордского словаря (derogatory). Позднее, вероятно, от него от-
почковалось прилагательное  blue как нейтрально оценочная характери-
стика образованной, интеллектуальной женщины.

Значительно более короткие цепочки уникальной (свойственной только 
английскому языку) метонимии регистрируют словари в прилагательном or-
ange [made from oranges] У адъективной лексемы, чье основное значение – 
цвет [reddish yellow, of the color orange], появляется производная семема, в 
которой к изначальное семе [колористическая характеристика – имеющий 
цвет апельсина] прирастает новая сема [изготовленный из апельсина, а 
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значит, имеющий соответствующий цвет]. В обеих семемах сохраняется 
один и тот же сенсо́рный канал – цвет, хотя цветовая семантика отодвига-
ется на второй план, но она не уходит полностью.

В другой производной семеме прилагательного orange [tasting or smell-
ing like oranges] цветовой канал восприятия исчезает, уступая место вкусо-
вой/ольфакторной характеристикам. Поэтому вторая производная семема 
есть пример синестезии. 

В русском языке подобная цепочка не выстраивается: цветообозна-
чение оранжевый  отсылает к образу-прототипу апельсин. Но похожие по 
семантике прилагательные со значениями [изготовленный из апельсина], 
[имеющий вкус, запах, цвет апельсина] развиваются не на основе морфе-
мы *оранж-, а на основе морфемы апельсин- [цитрус] ––> апельсиновый.  

В словарях украинского языка словарной статьи оранжевий нет вооб-
ще. Причина, вероятно, кроется в том, что апельсин как фрукт не является 
прототипичным (в терминах Э. Рош) для славянской картины мира.

Выводы
Подводя итог второму этапу нашего исследования сенсо́рной лексики 

английского, украинского и русского языков, скажем следующее.
* Не вызывает сомнения тесная связь двух психических процессов, 

происходящих в головном мозге человека: перцептивном и когнитивном. 
Поступающие по сенсо́рным каналам нервные импульсы не только воспри-
нимаются и интерпретируются головным мозгом, но и нередко индуцируют 
дальнейшую, иногда многоступенчатую когнитивную деятельность, кото-
рая, в частности, приводит к метонимически обоснованным трансформаци-
ям смысловых комплексов, отражая реально существующую связь чего-то 
нового с тем, что известно и уже названо. Согласно универсальному зако-
ну языковой экономии, ограниченность номенклатуры означающих (форм 
словесных знаков)  в любом языке провоцирует «помещение» новых озна-
чаемых (сигнификатов) под крышу уже имеющегося в данной номенклатуре 
знака. В результате одно означающее начинает «обслуживать» несколько 
означаемых. Слово-моносемант подвергается семантической деривации, 
превращаясь со временем в полисемант. 

 *  Причины подобных (в данном случае метонимических) сдвигов и рас-
ширения семантической структуры слова лежат в закономерностях лингво-
когнитивного номинативного творчества людей, живущих в определенных 
условиях и практикующих определенные виды деятельности (социальной, 
производственной, бытовой). Некоторые из этих причин носят общечело-
веческий, некоторые ареальный, а некоторые узко-этнический характер. 
Наши наблюдения показывают соответствующую корреляцию (внешние 
причины>номинативные процессы) на примере абсолютных и частотных 
совпадений при образовании метонимических дериваций колористической 
и густаторной лексики (в трех и двух языках), а также на примере уникаль-
ных случаев, присущих только одному языку и, соответственно, одному эт-
носу с присущими только ему особенностями жизни.

*  Выполненный анализ колористической и густаторной лексики англий-
ского, украинского и русского языков свидетельствует, что метонимическая 
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деривация как явление имеет место во всех трех языках (естественно, ис-
ключительно среди полисемантов), однако наблюдаются и лакуны: среди 
сенсо́рной лексики двух, иногда одного языка зарегистрированы словар-
ные единицы, в которых метонимический сдвиг как механизм деривации 
отсутствует. Абсолютных лакун (во всех трех языках) нет. В густаторной 
лексике два вкуса попадают в такие лакуны: (англ.) bitter и (укр.) гіркий, а 
также (укр.) солодкий и (рус.) сладкий.  В колористической лексике в по-
добные лакуны попадают: (укр.) синій и (рус.) синий; а также (укр.) голубий 
и (рус.) голубой. Уникальная лакуна – (укр.) червоний.  Очевидно, что в 
этих прилагательных лексемах есть семантические дериваты, но они сине-
стетического или метафорического типа и как таковые были рассмотрены 
в предыдущей публикации и будут рассмотрены в следующей, которая за-
вершит данный цикл.
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У цій статті безсполучникові умовні поліпредикативні висловлення  визначено як 
складнопідрядні умовно-наслідкові або умовно-концесивно-наслідкові конструкції з синтак-
сичною синонімією на рівні підрядної частини-одно- або двобазового  трансформу вірту-
альної (мовної) первинної  пропозиції  двох типів: Si + S (номінальний підмет, субстантив)  
+ P (вербальний присудок, предикат) або Même si + S + P зі збереженням або порушенням 
мовного режиму інциденції. У ході аналізу виділено: 1) умовні синонімічні підрядні вислов-
лення з кондиціоналом у теперішньому часі: а) неінверсивні  структури, що будуються 
за моделлю S + P; б) еліптичні конструкції типу РN (заперечний предикат в імперфекті 
індикативу); в) синонімічні інверсивні підрядні висловлення (P + S); 2) умовні синонімічні під-
рядні висловлення з кондиціоналом у минулому часі: а) неінверсивні й інверсивні структури 
з першою формою кондиціоналу; б) неінверсивні й інверсивні конструкції з другою формою 
кондиціоналу; в) еліптичні негативні структури третьої особи однини з плюсквампер-
фектом індикативу або другою формою кондиціоналу; 3) умовно-концесивні синонімічні 
підрядні висловлення: а) S + Р у кондиціоналі або P у кондиціоналі + S; б) P у суб’юнктиві 
+ S; в) Р + у суб’юнктиві + S у нетипових аграматизованих поліпредикативних структу-
рах з індикативом у матричному висловленні. Виявлено, що темпоральний план умовних 
поліпредикативних конструкцій вказує на ступінь ймовірності реалізації гіпотези: акту-
алізація предикатів в індикативі у матричному висловленні позначає більшу ймовірність 
здійснення подій; кондиціонал теперішнього часу та суб’юнктив імперфект – меншу ймо-
вірність реалізації гіпотези;  кондиціонал минулого часу є вказівником нульової ймовір-
ності реалізації гіпотези. За допомогою зворотної реконструкції побудовано віртуальні 
синонімічні ряди аналізованих мовленнєвих інновацій та шляхом «альтернативного» лінг-
вістичного експерименту визначено ступінь їхньої ко(н)текстуальної пертинентності.

Ключові слова: ко(н)текстуальна пертинентність, лінгвістичний експеримент, 
мовленнєва інновація, синтаксична синонімія, поліпредикативне висловлення.

МОНОСИНОНИМИЧЕСКИЕ ПРИДАТОЧНЫЕ  ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
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В этой статье бессоюзные условные полипредикативные высказывания опре-
деляются как сложноподчинённые условно-следственные или условно-концессивно-
следственные конструкции с синтаксической синонимией на уровне придаточной части-
одно- или двухбазового  трансформа виртуальной (языковой) первичной пропозиции двух 
типов: Si + S (номинальное подлежащее, субстантив)  + P (вербальное сказуемое, пре-
дикат)  или Même si + S + P с сохранением или нарушением языкового режима инциденции. 
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В ходе анализа выделяются: 1) условные синонимические придаточные высказывания 
с кондиционалом в настоящем времени: а) неинверсивные  структуры,  строящиеся по 
модели S + P; б) эллиптические конструкции типа РN (отрицательный предикат в им-
перфекте индикатива); в) синонимические инверсивные придаточные высказывания (P + 
S); 2) условные синонимические придаточные высказывания с кондиционалом в прошед-
шем времени: а) неинверсивные и инверсивные структуры с первой формой кондицио-
нала; б) неинверсивные и инверсивные конструкции со второй формой кондиционала; в) 
эллиптические отрицательные структуры в третьем лице единственного числа с плю-
сквамперфектом индикатива или второй формой кондиционала; 3) условно-концессивные 
синонимические придаточные высказывания: а) S + Р в кондиционале или P в кондиционале 
+ S; б) P в субъюнктиве + S; в) Р в субъюнктиве + S в нетипичных аграмматизированных 
полипредикативных структурах с индикативом в матричном высказывании. Выявлено, 
что темпоральный план условных полипредикативных конструкций указывает на сте-
пень вероятности реализации гипотезы: актуализация предикатов в индикативе в ма-
тричном высказывании обозначает большую вероятность осуществления  событий; 
кондиционал настоящего времени и субъюнктив имперфект – меньшую вероятность 
реализации гипотезы;  кондиционал прошедшего времени является указателем нулевой 
вероятности реализации гипотезы. С помощью обратной реконструкции построены 
виртуальные синонимические ряды анализируемых речевых инноваций и путём «альтер-
нативного» лингвистического эксперимента определена степень их ко(н)текстуальной 
пертинентности.

Ключевые слова: ко(н)текстуальная пертинентность, лингвистический 
эксперимент, полипредикативное высказывание, речевая инновация, синтаксическая си-
нонимия.

МОNOSYNONYMIC SUBORDINATE UTTERANCES OF ASYNDETIC 
POLYPREDICATIVE CONDITIONAL STRUCTURES 

(on the material of modern French fiction)
Lepetiukha A.

PHD, assistant professor, doctorate student at the department of world literature
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

In this article the asyndetic polypredicative conditional utterances are defined as subordina-
tive conditional-consecutive or conditional-concessional-consecutive constructions with syntacti-
cal  synonymy at the level of subordinate clause-one- or two-basic transform of virtual (linguistic) 
primary proposition of two types: Si + S (nominal subject, substantive) + P (verbal predicate, verb) 
or Même si + S + P with keeping or non-keeping of linguistic mode of incidence. In the course 
of the analysis they distinguish: 1) subordinate clauses with predicates in present conditional 
mood:  а) non-inverse structures build on the model S + P; b) elliptic constructions: РN (negative 
predicate in non-perfect tense of indicative mood); c) synonymic inverse subordinate clauses (P 
+ S); 2) subordinate clauses with predicates in past conditional mood: а) non-inverse and inverse 
structures with the prime form of conditional mood; b) non-inverse and inverse constructions the 
second form of conditional mood; c) elliptic negative structures in the third person singular with 
pluperfect of indicative mood or the second form of conditional mode; 3) conditional-concessional 
synonymic subordinate clauses: а) S + Р in conditional mood or P in conditional mood + S; b) P in 
subjunctive modе + S; c) Р in subjunctive mood + S in the atypical аgrammaticated polypredicative 
structures with indicative mood in the matrix clause. It is revealed that the temporal plan of con-
ditional polypredicative constructions indicates the degree of probability of hypothesis realization: 
actualization of predicates in indicative mood in the matrix clause denotes the higher probability 
of event implementation; the present conditional mood and the subjunctive imperfect mood desig-
nate the lower probability of realization of  the hypothesis; the past conditional mood indicates the 
zero probability of hypothesis realization. Using inverse reconstruction virtual synonymic series of 
analyzed discourse innovations are built and by means of «alternative» linguistic experiment the 
degree of their co(n)textual pertinence is determined.

Кey words: co(n)textual pertinence, discourse innovation, linguistic experiment, polypredica-
tive utterance, syntactical synonymy.
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Вступ
У пропонованій науковій розвідці безсполучникові умовні поліпреди-

кативні висловлення (далі – ППВ) визначаються як складнопідрядні кон-
струкції з синтаксичною синонімією (далі – СС) на рівні підрядної частини. 
Синонімічні підрядні структури формуються у результаті трансформації вір-
туальної (мовної) первинної (стрижневої) пропозиції та становлять префе-
ренціальні опції двох типів стрижневих структур: Si + S + P (де S – номіналь-
ний підмет, субстантив, номінальна синтагма); Р – вербальний присудок, 
предикат, вербальна синтагма) або Même si + S + P, актуалізовані у вигляді 
однобазових (з одним термінальним ланцюжком) та двобазових (з двома та 
більше термінальними ланцюжками) функціонально транспонованих (гра-
матично змінених) мовленнєвих інновацій зі збереженням або порушенням 
(з фокалізацією та/або актуалізацією нових референтів) мовного режиму 
інциденції. Предикативні частини аналізованих ППВ є семантично нерівно-
значними: підрядне висловлення виражає реальну умову здійснення дії ма-
тричного висловлення, а матричне – пояснює дію підрядного висловлення 
як прямий наслідок певних причин, констатуючи факт. 

Кондиціонал розглядається у лінгвістиці як ірреальний спосіб, який 
використовується мовцем для позначення ситуацій або подій, що містять 
ірреальний компонент. У східноєвропейському мовознавстві відомі праці 
О. С. Мельничука, О. О. Шахматова, Н. С. Валгіної тощо, присвячені пробле-
мі умовності та умовних висловлень. Так, О.С. Мельничук розглядає умов-
ність як прояв того, що здійснення зображуваного в змісті речення стану 
речей мислиться суб’єктом мовлення як можливе, але зумовлене певними 
обставинами, які позначаються спеціальними підрядними висловленнями 
умови, обставинами умови чи іншими членами простого висловлення, але 
можуть і зовсім не позначатися в цьому висловленні (Mельничук 1966:  49). 
О. О. Шахматов визначає умовність як зв’язок між суб’єктом і предикатом, що 
мовець уявляє як передбачуваний, можливий (здійсненний) чи неможливий 
(нездійсненний) (Шахматов 2001: 484). У працях Н. С. Валгіної умовність 
розуміється як вказівка на умову, за якої могло чи може мати місце те, про 
що повідомляється у висловленні (Валгина 1973: 330). 

У більшості досліджень умовність трактується як частина ширшого кла-
су відношень, що об’єднуються у категорію зумовленості (каузальності). 
У висловленнях зі значенням зумовленості, тобто причинності в широко-
му розумінні, співвідносяться дві ситуації, одна з яких залежить від дру-
гої. На думку Б. В. Лаврова, умовний період, або «два речення, пов’язаних 
інтонацією чи особливим сполучником, виражають думку, що, за уявленням 
мовця, якесь явище А викликає чи викличе інше явище В як наслідок» (Лав-
ров 1941: 5). В.І. Подлеська також зазначає, що специфіка конструкцій, які 
слугують для передачі умовних відношень, полягає в тому, що значення 
обумовленості в них конкретизоване як зв’язок двох компонентів – прота-
зису (посилання, умови) й аподозису (наслідку), такий зв’язок, при якому 
ступінь реальності стану речей, що позначається аподозисом, залежить від 
ступеня реальності стану справ, що позначається протазисом (Подлесская 
1999: 255).
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У західноєвропейській лінгвістиці проблемою умовності та висловлень 
у кондиціоналі займалися Ґ. Ґійом, П. Імбс, Б. Комрі, Р. Рігель тощо. Фран-
цузький лінгвіст Ґ. Ґійом визначає кондиціонал як «гіпотетичне майбутнє», 
що у французькій системі часів є симетричним імперфекту, оскільки воно 
виявляє абсолютну ідентичність закінчень (Guillaume 1971: 30). Вчений вва-
жає за можливе ідентифікувати мотиваційні характеристики кондиціоналу 
«на підставі обмеженого лінгвістичного оточення» і «виділити котекстуальні 
та/або контекстуальні константи, які можуть групуватися на основі широко-
го трансфрастичного та/або екстралінгвістичного дослідження» (Guillaume 
1965: 56). П. Імбс також розглядає кондиціонал як «тип вербальної форми, 
значення якої уточнюється у контексті», зазначаючи, що «ніяке правило не 
змогло б провести чіткі межі його вживання» (Imbs 2009: 79). 

Саме цей факт пояснює реалізацію в умовних висловленнях кондиці-
оналу та суб’юнктиву, тобто існування у мовленні «континууму гіпотетич-
ності» (Comrie 1986 : 78), що розташовується на семантико-прагматичній 
шкалі, яка виражає різні ступені ймовірності реалізації гіпотези в умовних 
структурах. 

У системі гіпотетичних конструкцій кондиціонал позначає потенційну 
або ірреальну дію. На думку М. Рігеля, дві форми кондиціоналу протистав-
ляються у хронологічному плані: кондиціонал теперішнього часу виражає 
потенційну дію у майбутньому або ірреальну дію у теперішньому часі, за-
лежно від ко(н)тексту; кондиціонал минулого часу виражає ірреальну дію 
у минулому (Riegel 2007: 557). П. Імбс стверджує, що, з одного боку, ірре-
альне орієнтується на минуле, оскільки воно виражає факт, що не може 
бути реалізованим, а саме, стан справ, бажаний у минулому; з іншого боку, 
потенційне спрямовується на майбутнє, через те, що його реалізація за-
вжди залишається можливою у часі, який ще не існує у реальності, а тільки 
«уявляється» у розумі людини (Imbs 2009: 71). 

Н.П. Шабадей розрізняє висловлення з кондиціоналом напівреальної 
(малоймовірної) умови, де присудок підрядного висловлення виражає ма-
лоймовірну дію, й які відносяться до теперішнього та майбутнього часів; та 
висловлення нереальної умови, у яких  підрядна частина виражає дію, що 
суперечить дійсності і є зовсім нездійсненною. Висловлення цього типу від-
носяться до минулого часу (Шабадей 2017). 

Відсутність у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві комплексного 
аналізу умовних поліпредикативних висловлень як мовленнєвих інновацій 
з підрядною синонімічною частиною-трансформом сполучникової первин-
ної пропозиції у дихотомії мова–мовлення обумовлює актуальність та цін-
ність цієї наукової розвідки для розвитку сучасної лінгвістики.

Метою статті є побудова структурно-семантичної типології синоніміч-
них підрядних висловлень безсполучникових умовних поліпредикативних  
структур та виявлення ступеня ко(н)текстуальної пертинентності актуалізо-
ваних одно- та двобазових трансформів.

Методи дослідження
У статті використовується метод зворотної реконструкції (мовлення → 

мова) системних трансформаційних процесів, що дозволив шляхом безпо-
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середнього спостереження адресатом повідомлення умовних мовленнєвих 
інновацій побудувати синонімічні ряди віртуальних трансформів та виявити 
первинні пропозиції актуалізованих структур; та «альтернативний» лінгвіс-
тичний експеримент, що полягає у штучній заміні реципієнтом інформації 
певного висловлення аналізованого дискурсивного фрагмента синоніміч-
ним висловленням з метою виявити ступінь ко(н)текстуальної пертинент-
ності кожного члену синонімічного ряду.

Результати та обговорення
 У лінгвістичній літературі виділяються висловлення з кондиціоналом із 

субординативним зв’язком, в яких умовне підрядне висловлення вводиться 
конектором умовності si, та умовно-наслідкові або концесивно-умовні ви-
словлення із зіставленням, або кореляцією (Asheim 2014: 28; Bres), тобто 
безсполучникові побудови з кондиціоналом в обох частинах ППВ. 

У цьому дослідженні другий тип ППВ із кондиціоналом визначаємо як 
умовно-наслідкові або умовно-концесивно-наслідкові конструкції з СС на 
рівні підрядного висловлення, яке становить одно- або двобазовий транс-
форм- преференціальну опцію стрижневих пропозицій: si + S + Р (із семан-
тичним умовним значенням) та même si + S + P (із семантичним умовно-
концесивним значенням). В усіх поліпредикативних мовленнєвих інноваціях 
у кондиціоналі з імплікацією конектора умовності si наслідкова та конце-
сивна семи  актуалізуються як периферійні у полі ко(н)текстуальних зна-
чень. Отже, безсполучникові ППВ з умовними підрядними висловленнями є 
семантично нюансованими структурами, що реалізуються автором згідно з 
певним прагматичним плануванням розповіді.

Аналіз французької художньої прози ХХ-го – ХХІ-го століть дозволяє ви-
ділити велику кількість умовних ППВ із СС, які містять другу форму кондиці-
оналу минулого часу, що становить вишуканий літературний варіант першої 
форми. У сучасній французькій мові плюсквамперфект суб’юнктиву та дру-
га форма кондиціоналу розглядаються як омоніми, враховуючі спільність 
їхнього походження (Riegel 2007: 555; Asheim 2014: 11). Для характеристи-
ки форм «il eût fait, été», які є найпоширенішими у французькій літературі 
структурами другої форми кондиціоналу минулого часу, у сучасній лінгвіс-
тиці використовується термін «гіпотетичний суб’юнктив».

До ХVІІ-го століття суб’юнктив вживався у французькій мові в гіпоте-
тичних підрядних висловленнях, що вводилися сполучником si, де у су-
часній мові переважно актуалізуються форми кондиціоналу та індикативу. 
Така субституція способів пояснюється тим, що суб’юнктив виражає факт, 
який існує тільки у думках, але не в реальності. М. Гревісс зазначає, що 
суб’юнктив указує на те, що мовець не бере на себе відповідальність за 
реальність факту. Це означає, що процес не є фактом, який констатуєть-
ся, тобто він становить необ’єктивний факт. Інакше кажучи, суб’юнктив не 
стверджує факт, але виражає почуття, що суб’єкт мовлення відчуває сто-
совно цього факту. Отже, суб’юнктив містить експліцитне або імпліцитне 
значення сумніву (Grévisse 2008: 1265). Ж. Ле Бідуа також підкреслює, що 
суб’юнктив становить собою особливий афективний спосіб, що виражає по-
бажання, мету, сумнів (Le Bidois 1998: 538).
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Дослідження корпусу прикладів французької художньої прози ХХ-го 
– ХХІ-го століть дозволяє зробити висновок, що суб’юнктив зберігається 
у багатьох безсполучникових ППВ, синонімічні частини яких становлять 
трансформи первинних підрядних пропозицій з кондиціоналом. Отже, суб-
ституція інших способів суб’юнктивом є ко(н)текстуальним феноменом, від-
повідно до комунікативної інтенції та ідіостильових характеристик автора. 
Така «неповна» субституція пояснюється функціональними особливостями 
суб’юнктиву, який виражає «граматичне підпорядкування» (Мурадханова 
2015: 64). На думку Ф. Брюно, суб’юнктив є тільки «граматичною залеж-
ністю», оскільки його автоматично обирає мовець, залежно від антецеден-
та (Brunot 1979 : 706), та «семантична сукупність вживань цього способу 
зосереджується у прототипних прямих та непрямих вираженнях сумніву» 
(Winter-Froemel 2015: 159).

Безсполучникові ППВ із суб’юнктивом становлять інверсивні мовлен-
нєві інновації із семантичним умовно-концесивно-наслідковим значенням, 
синонімічні підрядні частини яких актуалізують стрижневі пропозиції, що бу-
дуються за такою моделлю: même si + S + Р (умовність та поступка).

Темпоральний план умовно-наслідкових та умовно-концесивно-наслід-
кових поліпредикативних конструкцій є індикатором ступеня ймовірності 
реалізації гіпотези: актуалізація предикатів в індикативі у матричному ви-
словленні вказує на більшу ймовірність здійснення подій, описаних у ко(н)-
тексті, відповідно, кондиціонал теперішнього часу та суб’юнктив імперфект 
позначають меншу ймовірність реалізації гіпотези; кондиціонал минулого 
часу – вказівник нереалізації гіпотези у минулому (нульова ймовірність).

Представимо схематично структурно-семантичні типи синонімічних 
умовних та умовно-концесивних підрядних висловлень з предикатом у різ-
них часах та способах:

                                         

Рис. 1. Структурно-семантичні типи умовних та умовно-концесивних 
синонімічних підрядних висловлень
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До першого типу підрядних висловлень належать умовні однобазові 
трансформи стрижневої пропозиції, що будуються за моделлю S + P, сино-
німічні інверсивні (P + S) підрядні висловлення-двобазові трансформи пер-
винної пропозиції з невисоким ступенем реалізації гіпотези та еліптичні кон-
струкції типу РN (заперечний предикат в імперфекті індикативу) з більшою 
ймовірністю реалізації гіпотези. У ППВ з підрядною частиною аналізованого 
типу умова завжди передує наслідку:

(1) Elle dépenserait moins pour sa toilette, son mari serait moins ruiné. 
(Tournier, 1978: 93)

(2) Cessé-je de le penser, il cesserait de l’être. (Gide 1971: 215)
(3) N’était le désordre d’esprit dans lequel je me trouvais, ces précau-

tions de petit dur m’eussent semblé comiques. (Japrisot 1980: 169)
Підрядна частина ППВ (1) є преференціальною опцією-однобазовим 

трансформом стрижневої умовної структури: Si elle dépensait moins pour 
sa toilette…. Автор обирає семантично нюансовану, ко(н)текстуально пер-
тинентну побудову з СС, оскільки, по-перше, він намагається зберегти осо-
бливості розмовного стилю мовлення, в якому переважають звужені синоні-
мічні конструкції; по-друге, у творах М. Турньє рідко актуалізуються побудо-
ви у кондиціоналі з конектором si, що, ймовірно, пов’язано з особливостями 
його ідіостилю, який виявляється, зокрема, у бажанні структурно урізнома-
нітнити розповідь. ППВ із СС (2) становить специфічну умовно-наслідкову 
структуру, у якій предикат у кондиціоналі заміщується дієприкметником ми-
нулого часу (cesserais = cessé) у сполученні з особовим займенником пер-
шої особи однини (je). Підрядні висловлення з дієприкметником минулого 
часу є двобазовими трансформами-членами такого віртуального синоніміч-
ного ряду: si je cessais de le penser (стрижнева структура) → je cesserais de 
le penser (структура, що наближається) → cesserais-je de le penser (подібна 
структура) → cessé-je de le penser (адекватна структура). 

Et, comme il advient que les vieillards perdent successivement cheveux 
et dents, vue, mémoire et enfin lа vie, mon Dieu perdit en vieillissant  tous les 
attributs dont je l’avais revêtu naguère ; à commencer  par l’existence, ou, si l’on 
veut, par la réalité.

Si je cessais (Je cesserais, Cesserais-je, Cessé-je) de le penser, il 
cesserait de l’être.

Шляхом «альтернативного» (термін Л.В. Щерби (Щерба 2004: 275)) лінг-
вістичного експерименту встановлюємо, що непертинентність стрижневої 
структури пояснюється намаганням автора видалити «скупчення сполучни-
кових слів» (Кононенко 1967: 44), структурно розвантажити висловлення, 
тобто скоротити поліпредикативну конструкцію у ко(н)тексті, в якому вже 
наявна складна поліпредикативна структура з конекторами si, comme, et. 
Інверсивне ППВ із кондиціоналом містить периферійну сему питальності, 
тобто невпевненості у висловленій інформації, яку автор намагається пе-
редати, та що унеможливлює актуалізацію неінверсивної побудови (струк-
тури, яка наближається). У контактному ко(н)тексті подібної структури ре-
алізуються два формально еквівалентні предикати (сesserais, cesserait). 
Отже, евфонічна непертинентність подібної пропозиції обумовлює реаліза-
цію преференціальної опції.
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Умовнi конструкції типу PN із середнім ступенем імовірності реалізації 
гіпотези становлять специфічні еліптичні побудови-однобазові трансформи 
з ініціально-медіальним еліпсисом, що ми визначаємо як моносинонімічні, 
оскільки елімінація елементів здійснюється на рівні одного зі складників си-
нонімічної структури, на відміну від полісинонімічних ППВ, де супресія від-
бувається у різних компонентах висловлень із СС. Підрядна частина при-
кладу (3) є перифразою первинної структури: si се n’était pas le désordre 
d’esprit dans lequel je me trouvait, яку С. Жапризо скорочує з двох причин: 
а) синтаксичне спрощення у контактному та дистантному (який вже містить 
ППВ) ко(н)текстах складної поліпредикативної структури:  J’ai choisi la robe 
parce que, de toute évidence, il ne voulait pas être vu avec moi dans un vête-
ment que j’avais déjà porté au cours du voyage. N’était le désordre d’esprit dans 
lequel je me trouvais, ces précautions de petit dur m’eussent semblé comiques; 
б) фокалізація предикативного референта-копули (зміна режиму інциден-
ції), порівняймо:  Si ce n’était pas le désordre... та N’était le désordre...

Отже, імплікація адвербіального компоненту pas спричиняє зміну режи-
му мовної інциденції у висловленні (синтаксичне ядро ≠ семантичне ядро).

Синонімічні підрядні висловлення умовно-наслідкових ППВ із кондиці-
оналом у минулому часі, тобто з нереалізованою гіпотезою, поділяємо на: 
а) неінверсивні й інверсивні синонімічні трансформи підрядної пропозиції  
з першою формою кондиціоналу; б) неінверсивні й інверсивні структури 
з вербальним компонентом у другій формі кондиціоналу; в) еліптичні одно-
базові трансформи-негативні структури третьої особи однини з плюсквам-
перфектом індикативу або другою формою кондиціоналу: 

(4) Il désigna la foule d’un geste du menton : « On aurait pu vendre les 
places, on serait riches. » (Littell 2007: 51)

(5) Aurait-il pu finir par y arriver, dans une certaine mesure, ç’aurait été 
alors plus gai. (Beckett 1976: 16)

(6) N’avait été ce bruit de sabots et de harnais derrière lui, Armand au-
rait pu croire qu’il était seul en promenade à travers un univers de paix. (Troyat 
1974: 192)

(7) C’eût été un matin, et un autre jour que samedi, il serait entré dans 
un HLM, il aurait trouvé une ménagère éreintée, il l’aurait intervieweé pour Le 
Progrès de Lyon jusqu’au lit conjugal, elle aurait expliqué ensuite qu’elle avait 
perdu son porte-monnaie à l’Uniprix. (Japrisot 1980: 117–118)

(8) N’eût été la note sévère de doña Fraisette, on eût pu fort bien oublier 
que nous ne sommes pas dans ce monde uniquement pour nous amuser. (Be-
noît, 1987: 39) 

(9) Se fût-il trouvé à Venise, il aurait passé ses après-midi à parler chiffres 
et projets avec des hommes porteurs de riches serviettes de cuir... (Garnier 
1970: 158)

Синонімічні підрядні висловлення ППВ (4) та (5) у кондиціоналі минуло-
го часу становлять, відповідно: однобазовий трансформ первинної структу-
ри: Si on avait pu vendre les places …; та двобазовий трансформ-компонент 
такого синонімічного ряду: s’il avait pu finir par y arriver (стрижнева структу-
ра) → il aurait pu finir par y arriver (близька структура) → aurait-il pu finir par y 
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arriver (адекватна структура). Непертинентність обох стрижневих структур 
обумовлюється прагматичним плануванням розповіді письменником, що 
реалізується в актуалізації висловлень із периферійною семою наслідку, 
причому в інверсивній підрядній частині наявна друга периферійна сема 
питальності. Таким чином, згідно зі своєю комунікативною інтенцією вира-
зити невпевненість у результаті дії актанта прикладу (5), письменник «від-
кидає»  близьку синонімічну структуру, обираючи інверсивну конструкцію: 

Ce n’est pas le moment de parler de ses torts, mais il a eu tort peut-être de 
ne pas persister dans ses efforts pour percer l’obscurité. Aurait-il pu finir par 
y arriver, dans une certaine mesure, ç’aurait été alors plus gai. Et tout pourra 
s’éclairer, d’un moment à l’autre, insensiblement d’abord et puis, comment dire, 
puis de plus en plus, jusqu’à ce que tout soit inondé de clarté, le chemin, le sol, 
les parois, la voûte, lui-même, tout cela inondé de lumière sans qu’il le sache.

У претексті міститься прислівник peut-être, що виражає сумнів протаго-
ніста у тому, чи варто було здійснювати певну дію, підсилюючи інверсивну 
синонімічну структуру; посттекст є своєрідним висновком-відповіддю на по-
ставлене запитання.

Підрядні частини прикладів (6) та (8) із кондиціоналом минулого часу 
першої та другої форми становлять собою синонімічні побудови-однобазові 
трансформи первинних структур: Si ce n’avait pas été ce bruit de sabots et de 
harnais derrière lui та Si ce n’eût pas été la note sévère de doña Fraisette з іні-
ціально-медіальною імплікацією компонентів (si та pas) та зміною мовного 
режиму інциденції (фокалізацією предикату être у кондиціоналі минулого 
часу). Вибір аналізованих перифраз пояснюється комунікативною інтенці-
єю (акцентуацією певних референтів) та ідіостилем аналізованих авторів. 

А.Труайа використовує у пре- та посттекстах еліптичні і звужені мовлен-
нєві інновації: 

L’air était frais, la route, sèche. Une belle journée d’automne. N’avait été 
ce bruit de sabots et de harnais derrière lui, Armand aurait pu croire qu’il était 
seul en promenade à travers un univers de paix. Il avait, dans sa poche, la liste 
de quelques villages à visiter.

П. Бенуа у своїх творах актуалізує, переважно, конструкції з кондиціо-
налом минулого часу (on eût dit, qu’eussé-je fait тощо).

Підрядні висловлення ППВ (7) та (9) становлять, відповідно, умовні од-
нобазовий (Si ç’avait été або Si ç’eût été un matin, et un autre jour que samedi … 
(стрижнева пропозиція) → C’eût été… (адекватна структура)) та двобазо-
вий (S’il s’était / se fût trouvé... (стрижнева структура) → Il se fût trouvé... 
(близька структура) → Se fût-il trouvé... (адекватна структура)) трансформи 
з периферійною наслідковою (приклад 7) і периферійними наслідковою та 
питальною (невпевненість у висловленому припущенні) семами (приклад 
9). «Альтернативний» лінгвістичний експеримент дозволяє виявити ступінь 
ко(н)текстуальної пертинентності аналізованих  преференціальних опцій. 
С. Жапризо скорочує підрядну частину багатокомпонентного поліпредика-
тивного висловлення з метою полегшити інтерпретацію адресату поданої 
інформації та уникнути подвійного введення структур у плюсквамперфекті 
(si ç’avait été, elle avait perdu). К. Гарньє вводить інверсивну умовну струк-
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туру у кондиціоналі другої форми, оскільки, з одного боку, авторка віддає 
перевагу саме таким конструкціям, а, з іншого боку, у претексті містяться 
питання персонажу, які він ставить самому собі, що пояснює вибір мовлен-
нєвої інновації з семою питальності: 

Au sortir de Berlin, Munich eût dû m’apparaître plus attrayante encore. Mais 
que vis-je de Munich, ce matin-là. (...) N’avait-il pas toujours des rendez-vous 
d’affaires? Se fût-il trouvé à Venise, il aurait passé ses après-midi à parler 
chiffres et projets avec des hommes porteurs de riches serviettes de cuir...

Серед ППВ із СС з умовно-концесивно-наслідковими семантичними 
відношеннями, що мають типове семантичне значення «антинаслідку» 
(Каткова, 2004: 13), виділяємо конструкції: а) з інверсивним та неінверсив-
ним підрядним висловленням у кондиціоналі теперішнього (із високим та 
середнім ступенем імовірності реалізації гіпотези) або минулого часів (з не-
реалізованою гіпотезою); б) з інверсивними підрядними частинами з уста-
леними предикативними структурами в імперфекті суб’юнктиву: fût-il, eût-il, 
dût-il, fût-ce, ne fût-ce тощо; в) аграматизовані ППВ з підрядним висловлен-
ням в імперфекті суб’юнктиву.

Аналіз  сучасної французької художньої прози дозволяє побудувати 
таку типологію умовно-концесивно-наслідкових безсполучникових ППВ: а) 
S + Р у кондиціоналі + S + P у кондиціоналі; б) P у суб’юнктиві + S + S + P 
у кондиціоналі; в) Р  у суб’юнктиві + S + S + P в індикативі. Третій тип ППВ 
реалізується інформантом у вигляді нетипових аграматизованих струк-
тур з індикативом у матричному висловленні, згідно з ігровою стратегією 
ускладнити адресату розпізнавання авторської інтенції та ко(н)текстуальну 
інтерпретацію повідомлення. 

(10) Elle aurait pu y assister, cela n’aurait rien changé. (Littell 2007: 183)
(11) Fût-il mieux réussi encore, mon plan ne tiendrait pas sans cela de-

vant les enquêteurs. (Japrisot 1980: 290)
(12) Dussiez-vous me retirer sur-le-champ votre confiance, je ne vous 

cacherai rien de mes misères : j’ai douté de vous, monsieur. (Bernanos 1993: 
164)

Неінверсивне підрядне висловлення  ППВ (10) у кондиціоналі минулого 
часу є однобазовою перифразою умовно-концесивної первинної структури 
з адвербіальним компонентом même: Même si elle avait pu y assister... Автор 
імплікує прислівник + конектор умовності si з метою семантично нюансува-
ти актуалізоване ППВ та синтаксично спростити структуру, оточену багато-
компонентними ППВ: 

En arrivant à la conférence, Bierkamp pensait que les jeux n’étaient pas 
encore faits ; mais Köstring, avec Bräutigam sans doute, avait déjà pipé les dés, 
et l’échange de vues n’avait été que du théâtre, une représentation au bénéfice 
des non-initiés. (Même si elle avait pu y assister, Elle aurait pu y assister), 
cela n’aurait rien changé. Le coup du Daghestan était brillant, imparable : il dé-
coulait naturellement de ce qui avait été dit, et Bierkamp ne pouvait y opposer 
aucune objection raisonnable (…)

Суб’юнктивні умовно-концесивні підрядні висловлення, що Г. Лажерк-
віст визначає як «обмежувальні структури» (Lagerqvist 2005: 131), завжди 
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актуалізуються у вигляді інверсивних синонімічних мовленнєвих інновацій 
з периферійною семою питальності, що, очевидно, обумовлено семантич-
ним значенням сумніву, притаманним цьому способові.

Синонімічний ряд підрядної частини умовно-концесивно-наслідково-
го ППВ другого типу (приклад 11) є таким: même s’il était mieux réussi en-
core (стрижнева структура) → il serait mieux réussi encore (структура, що 
наближається) → il fût mieux réussi encore (близька структура) → serait-il 
mieux réussi encore (подібна структура) → fût-il mieux réussi encore (адек-
ватна структура). Первинна структура є ко(н)текстуально непертинентною, 
оскільки автор реалізує у пре- та посттекстах конденсовані конструкції; 
структура, що наближається та близька структура не містять сему питаль-
ності, яка є ко(н)текстуально необхідною, оскільки фінальне висловлення 
досліджуваного дискурсивного фрагмента становить відповідь на постав-
лене запитання; подібна структура є евфонічно непертинентною через те, 
що в ній наявне двічі актуалізоване у претексті копулятивне дієслово être: 

Il était alors un peu plus de onze heures. Anita était prête à partir, vous 
aviez fini votre travail. Je vous ai donné cette enveloppe de salaire que je pen-
sais vous reprendre plus tard, quand vous ramèneriez la Thunderbird. Il me 
fallait absolument vous mettre au volant de cette voiture. Fût-il mieux réussi 
encore (Même s’il était, il serait, il fût, serait-il) mon plan ne tiendrait pas sans 
cela devant les enquêteurs. (Parce que) Ils examineraient en premier lieu la 
Thunderbird, avec des moyens que j’ignore mais que je présume hautement 
efficaces.

Синонімічний ряд підрядного висловлення прикладу (12) (нетипового 
аграматизованого ППВ) із високим ступенем реалізації гіпотези, що марку-
ється індикативом у матричному висловленні, виглядає так: même si vous 
deviez me retirer sur-le-champ votre confiance (стрижнева структура) → de-
vriez-vous me retirer sur-le-champ votre confiance (подібна структура) → dus-
siez-vous me retirer sur-le-champ votre confiance (адекватна структура). 

Аграматизація аналізованого ППВ, синонімічна підрядна части-
на якого містить периферійну сему питальності, полягає у граматичній 
«нез’єднуваності» двох частин висловлення: Dussiez-vous me retirer sur-le-
champ votre confiance, je ne vous cacherai rien de mes misères = Dussiez-
vous me retirer sur-le-champ votre confiance, je ne vous cacherais rien de mes 
misères. Ко(н)текстуальна непертинентність стрижневої та подібної струк-
тур пояснюється бажанням автора «архаїзувати» розповідь  шляхом вико-
ристання формул ввічливості та специфічних зворотів, притаманних описа-
ній епосі.

Висновки
Підрядні висловлення моносинонімічних безсполучникових умовно-на-

слідкових та умовно-концесивно-наслідкових поліпредикативних конструк-
цій становлять інверсивні та неінверсивні граматизовані та аграматизовані 
мовленнєві інновації-одно-та двобазові трансформи первинної сполучнико-
вої пропозиції зі збереженням або зміною (для ППВ з ініціально-медіаль-
ним еліпсисом) у мовленні режиму мовної інциденції, що актуалізуються 
письменником з метою: а) синтаксичного та/або семантичного спрощення 
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складних поліпредикативних структур; б) фокалізації нових референтів; 
або становлять одну з характеристик його ідіостилю.

Перспективним є дослідження процедур трансформації та визначення 
ступеня  ко(н)текстуальної пертинентності полісинонімічних безсполучнико-
вих та сполучникових поліпредикативних конструкцій сучасної французької 
художньої прози у континуумі мова → мовлення. 
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Стаття присвячена розглядові особливостей вербалізації англомовного концепту 
HAIR.  Мета роботи полягає у розглядові соціально-культурних особливостей вербалі-
зації англомовного концепту  HAIR як фрагмента англомовної картини світу. В різних 
культурах волоссю приділялася особлива увага. З волоссям пов’язано безліч повір’їв і 
традицій у всіх культурах світу, що знаходить підтвердження у численних міфах. Дослі-
джуваний англомовний концепт HAIR є фрагментом концептуальної картини світу, що 
відбивається у мовній картині світу, а саме в трьох її фрагментах, вербалізованих кон-
ституентами лексико-семантичних груп, виокремлених за соматичною ознакою: head 
hair, facial hair, body hair. Прототиповість короткого волосся для чоловіків та довгого для 
жінок закладена ще у Біблейських текстах. Відхилення від цього стандарту є маркером 
нетиповості і тому обговорюється у спеціальний спосіб. Надмірна довжина чоловічого 
волосся пояснюється, зокрема, у легендах про Самсона. Санкціонована відсутність / ви-
далення волосся пов’язується із спеціальними ритуалами. Проведений аналіз показав, що 
аналізований концепт HAIR має такі аспекти вербалізації в англомовній картині світу як 
гендерний (male / female haircuts), віковий (white hair), професійний (military cuts), релігійний 
(tonsure) та соціально-груповий (mohawk, spiked hairstyle). Перспективи подальших дослі-
джень вбачаємо у розгляді виокремлених аспектів вербалізації на матеріалі англомовного 
художнього мовлення.

Ключові слова: концепт, лексико-семантична група, hair, соціокультурний аспект.
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Статья посвящена рассмотрению особенностей вербализации англоязычного кон-
цепта HAIR. Цель работы заключается в рассмотрении социально-культурных особен-
ностей вербализации англоязычного концепта HAIR как фрагмента англоязычной кар-
тины мира. В разных культурах волосам уделялось особое внимание. С волосами связано 
множество поверий и традиций во всех культурах мира, что находит своё подтверж-
дение в многочисленных мифах. Исследуемый англоязычный концепт HAIR является 
фрагментом концептуальной картины мира, который отражается в языковой картине 
мира, а именно в трех ее фрагментах, вербализованных конституентами лексико-се-
мантических групп, выделенных по соматическому признаку: head hair, facial hair, body 
hair. Прототипность коротких волос для мужчин и длинных для женщин заложена еще 
в Библейских текстах. Отклонение от этого стандарта является маркером нетипич-
ности и поэтому обсуждается в особом порядке. Чрезмерная длина мужских волос объяс-
няется, в частности, в легендах о Самсоне. Санкционированное отсутствие / удаление 
волос связывается со специальными ритуалами. Проведенный анализ показал, что рас-
сматриваемый концепт HAIR имеет следующие аспекты вербализации в англоязычной 
картине мира: гендерный (male / female haircuts), возрастной (white hair), профессиональ-
ный (military cuts), религиозный (tonsure) и социально-групповой (mohawk, spiked hairstyle). 
Перспективы дальнейших исследований видим в рассмотрении выделенных аспектов 
вербализации на материале англоязычной художественной речи.
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The article is devoted to the consideration of the features of the verbalization of the English 
concept HAIR. The purpose of the work is to examine the socio-cultural features of the verbaliza-
tion of the English concept HAIR as a fragment of the English-language picture of the world. In 
different cultures hair was given special attention. Human hair is associated with many beliefs and 
traditions in all cultures of the world, which finds confirmation in numerous myths. The English con-
cept HAIR is a fragment of the conceptual picture of the world, which is reflected in the language 
picture of the world, namely in its three fragments, verbalized by the constituents of the lexical-
semantic groups, distinguished according to the somatic feature: head hair, facial hair, body hair. 
The prototype of short hair for men and long for women is laid down in the Bible texts. A deviation 
from this standard is a marker of atypicalness and is therefore discussed in a special way. Exces-
sive length of male hair is explained, in particular, in legends about Samson. Authorized absence 
/ removal of hair is associated with special rituals. The analysis showed that the analyzed concept 
HAIR has the following aspects of verbalization in the English-speaking world: gender (male / 
female haircuts), age (white hair), professional (military cuts), religious (tonsure) and social group 
(mohawk, spiked hairstyle). The prospects for further research are seen in the consideration of the 
mentioned aspects of verbalization on the material of English artistic speech.

Key words: concept, lexical semantic group, hair, sociocultural aspect.

Вступ
Однією із характерних рис сучасного мовознавства є загальна антро-

поцентрична спрямованість лінгвістичних розвідок в межах різних наукових 
парадигм, зокрема й когнітивної. Останні десятиліття відзначилися бурхли-
вим розвитком когнітивної лінгвістики та її галузей, серед яких провідне міс-
це посідає лінгвоконцептологія. Гoлoвнoю прoблeмoю лінгвoкoнцeптoлoгії є 
вивчeння мoвнoгo відoбрaжeння прoцeсів кoнцeптуaлізaції тa кaтeгoризaції 
дійснoсті (Селіванова 2006). 

Мета статті полягає у розглядові соціально-культурних особливостей 
вербалізації англомовного концепту  HAIR як фрагмента англомовної кар-
тини світу.

Досліджуваний англомовний концепт HAIR є фрагментом концептуаль-
ної 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. До-
сліджуваний концепт HAIR є об’єктивованим (тобто вираженим у знаковій 
формі) уявленням (узагальненим чуттєво-наочним образом), універсаль-
ним антропоконцептом (стосується людини та є наявним у всіх етнокульту-
рах), предметним (вербалізується здебільшого іменниками) та лексичним 
(представлений лексичними одиницями).

Результати та обговорення
У всі часи і в різних культурах волоссю приділялася особлива увага. З 

волоссям пов’язано безліч повір’їв і традицій у всіх культурах світу, що зна-
ходить підтвердження у численних міфах. 

МІКАВА Н.М.  АНГЛОМОВНИЙ КOНЦEПТ HAIR...
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Так, наприклад, в північній скандинавській міфології богиня родючості 
Сіф була дружиною бога грому Тора. Вона мала прекрасне довге волосся, 
колір якого був подібний до кольору пшениці, що сяяла під променями зо-
лотистого сонця. Коли богиня спала, бог Локі, покровитель злодіїв, остриг 
їй волосся та втік з ним. Тор розгнівався і обіцяв жорстоко покарати крадія. 
Локі злякався, тому вирушив у країну гномів за допомогою. Вони звили зо-
лоті нитки, що були значно довші за справжнє волосся богині. Наступного 
дня Локі повернувся з новим волоссям і таким чином змінив гнів Тора на 
милість (History of hair). 

«And thence for Sif new tresses I’ll bring of gold, ere the daylight’s gone...So 
that she shall liken a field in spring, with its yellow-flowered garment on ...» The 
Dwarfs, Oehlenschläger “ (History of hair). 

Відомою біблійною притчею є оповідь про Самсона та чудодійну силу 
його волосся. Самсон був суддею у древніх іудеїв. Він володів надзвичай-
ною силою. Його подвиги описуються в біблейській Книзі Суддів (Book of 
Judges) (гл. 13-16). Янгол представ перед Маноєм та його дружиною в той 
час, коли іудеї були загарбані филистимлянами.  Він обіцяв їм, що їх нена-
роджений син допоможе врятуватися від филистимлян, якщо дасть Назо-
рейську Обітницю, частиною якої  була обіцянка не стригти волосся.

“… thou shalt conceive, and bear a son; and no razor shall come upon his 
head; for the child shall be a Nazirite unto God from the womb: and he shall 
begin to save Israel out of the hand of the Philistines” (цит. за Sherrow 2006).

 Самсон виріс з цією священною обітницею и набув надзвичайної сили, 
яка дозволила йому здійснити багато героїчних вчинків. Якось Самсон поко-
хав жінку на ім’я Даліла, яку підкупили филистимляни, аби вона дізналася 
секрет його сили. Герой розказав коханій, що сила криється в довжині його 
волосся.

“There hath not come a razor upon my head; for I have been a Nazirite unto 
God from my mother’s womb: if I be shaven, then my strength will go from me, 
and I shall become weak, and be like any other man” (там само).

Коли Самсон спав, вона покликала людину, яка зістригла його волосся і 
передала його филистимлянам. Самсон позбавився сили.

“16:19And she made him sleep upon her knees; and she called for a man, and 
shaved off the seven locks of his head; and she began to afflict him, and his 
strength went from him” (там само).

 Вороги захопили Самсона, викололи йому очі мечами та кинули у 
в’язницю. Але волосся відросло і разом з ним до героя повернулася сила. В 
той день, коли филистимляни були у храмі, вони привели й Самсона. Вони 
не знали, що він знову віднайшов свою могутність. Самсон зруйнував храм 
і, пожертвувавши своїм власним життям, вбив всіх филистимлян.

“And Samson took hold of the two middle pillars upon which the house 
rested, and leaned upon them, the one with his right hand, and the other with his 
left. 16:30And Samson said, Let me die with the Philistines. And he bowed himself 
with all his might; and the house fell upon the lords, and upon all the people that 
were therein. So the dead that he slew at his death were more than they that he 
slew in his life” (там само).
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Відновлення могутності Самсона, яка концентрувалася в його волоссі, 
підкреслює божественне походження могутності та свідчить, що для вірян 
саме волосся було символом сили, мужності та непереможності (History of 
hair).

У Біблії номінативна одиниця hair використовується неодноразово і не 
тільки у міфологічних оповіданнях. Перше згадування знаходимо в 13 та 14 
частинах Левіту (Book of Leviticus), в якій зокрема містяться гігієнічні реко-
мендації і керування про інфекційні захворювання шкіри. В тексті говорить-
ся, що для повного очищення організму необхідно голити волосся, зокрема 
на голові.

 “The person to be cleansed must wash his clothes, shave off all his hair 
and bathe with water; then he will be ceremonially clean. After this he may 
come into the camp, but he must stay outside his tent for seven days. On the 
seventh day he must shave off all his hair; he must shave his head, his beard, 
his eyebrows and the rest of his hair” (History of hair).

У Старому Заповіті є вказівки щодо необхідних ритуалів при скорботі за 
загиблими. Острижене волосся чи поголена голова вважались символами 
поваги до померлих та жалю за ними. Такі вказівки містяться у 27 частині 
Книги пророка Ієзекіїля (Book of Ezekiel,  Old Testament). 

“They will raise their voice and cry bitterly over you; they will sprinkle dust on 
their heads and roll in ashes. They will shave their heads because of you and 
will put on sackcloth. They will weep over you with anguish of soul and with bitter 
mourning” (там само).

Ціла низка ритуальних дій, покликаних проявити тугу за померлими, 
включає посипання голови попелом, втягнення волосяниці, жалобні плачі і 
серед іншого – гоління голови, позбавлення волосся на знак жалоби. 

Подібні настановлення знаходимо також в першій частині Книги про-
рока Михея (Book of Micah, Old Testament), де міститься рекомендація, як 
варто поводитись тому, хто втратив своїх дітей. Він має поголити голову на 
знак жалоби і тим уподібнитись до орла стерв’ятника, який живе самотньо:

“Shave your heads in mourning for the children in whom you delight; make 
yourselves as bald as the vulture, for they will go from you into exile” (там само).

Про символічне значення волосся як прояву Божественного піклування 
про людину можна дізнатися із Нового Заповіту, а саме: Євангеліє від Луки 
(Gospel of Luke): “Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don’t 
be afraid; you are worth more than many sparrows” (там само) та Євангеліє від 
Матвія (Gospel of Matthew): “Are not two sparrows sold for a penny ? Yet not 
one of them will fall to the ground apart from the will of your Father.  And even 
the very hairs of your head are all numbered” (там само). 

Вираз “the very hairs of your head are all numbered” актуалізує таку озна-
ку концепту HAIR як його тонкість, підкреслює, що незважаючи на цю тон-
кість волосин та їх величезну кількість на голові, всі вони «перелічені» Все-
вишнім і жодна з них не впаде без Божого на те відома.

Вчення про довжину волосся та його значення в житті чоловіків та жі-
нок знаходимо в Першому посланні до коринфян (The First Epistle to the 
Corinthians): 
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“Does not the very nature of things teach you that if a man has long hair, it is 
a disgrace to him, but that if a woman has long hair, it is her glory. For long hair 
is given to her as a covering” (там само). 

Таким чином, прототиповість короткого волосся для чоловіків та довгого 
для жінок закладена ще у Біблейських текстах. Відхилення від цього стан-
дарту є маркером нетиповості і тому обговорюється у спеціальний спосіб. 
Надмірна довжина чоловічого волосся пояснюється, зокрема, у легендах 
про Самсона. Санкціонована відсутність / видалення волосся пов’язується 
із спеціальними ритуалами. 

Розглянемо соціокультурні аспекти вербалізації концепту HAIR на при-
кладі окремих номінацій. 

В рамках сучасної психології всі ознаки або елементи зовнішності лю-
дини діляться на три категорії: стійкі, середньо стійкі і нестійкі. До середньо 
стійких елементів зовнішності відносяться одяг, косметика, прикраси і за-
чіска. Вони найлегше в порівнянні з іншими елементами зовнішності під-
даються різним трансформаціям і тому найчастіше є основою створення 
іміджу соціальної статевої ролі (стійкі компоненти зовнішності людини мож-
на радикально змінити лише за допомогою пластичної хірургії, а нестійкі 
компоненти є настільки спонтанними і несвідомими, що важко піддаються 
контролю). Одяг та прикраси є оформленням фігури людини, а зачіска ви-
користовується для оформлення  всього зовнішнього вигляду. 

З експериментальних досліджень відомо, що зачіска як елемент зо-
внішності людини впливає на формування певного психологічного змісту її 
образу і соціальної ролі. Зачіска видозмінювалася протягом історії людства 
під впливом таких чинників, як релігійні забобони, установки і стереотипи 
суспільства, його соціально-ієрархічна структура, рівень економічного роз-
витку, політична орієнтація і стан інституту влади у суспільстві.

С.П. Школьников запропонував класифікацію зачісок, виходячи з її різ-
номанітних функцій в історії людства: 

1) зачіска як атрибут класової приналежності; 
2) зачіска як ознака сімейного стану (наприклад, в середні віки скроневі 

коси носили тільки незаміжні дівчата);
 3) зачіска як символ професійної приналежності (стягнуті сирицею во-

лосся були «професійною» зачіскою іконописців); 
4) зачіска як відображення національних традицій (наприклад, зачіска 

японських жінок); 
5) зачіска як відображення догматів і вимог релігійного віросповідання; 
6) зачіска як віддзеркалення загального художнього стилю епохи.
 З огляду на зазначені функції зачіски, можна констатувати, що вона 

постійно виступає в ролі транслятора суспільно-значущих і суб’єктивно-
значимих характеристик особистості, яка виконує певну соціальну роль, і 
сама зачіска входить в структуру соціальних очікувань щодо тих чи інших 
соціальних ролей людини (Школьников 1975).

Проведене нами дослідження вербалізації концепту HAIR в англомов-
ній картині світу дозволяє констатувати, що не лише волосся на голові – за-
чіска – виконує соціально-ідентифікуючу роль, але й волосся на обличчі та 
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тілі людини. Виокремлюємо наступні соціокультурні параметри, за якими 
класифікуємо номінації, які вербалізують англомовний концепт HAIR:

1) гендерний аспект
У більшості культур чоловіки й жінки носили зачіски, які відрізнялися 

одна від одної. Традиційно жінки мали довге волосся, тоді як чоловіки – ко-
ротке: “At most times in most cultures, men have worn their hair in styles that 
are different from women’s. American sociologist Rose Weitz once wrote that 
the most widespread cultural rule about hair is that women’s hair must differ from 
men’s hair” (Hair). 

Гендерний аспект яскраво виражений номінаціями, які репрезентують 
ЛСГ “facial hair” та ЛСГ “body hair”. Так, борода та вуса є ознаками маскулін-
ності: “Facial hair is a secondary sex characteristic of human males, referring to 
the growth of hair on or around the chin, jowls and philtrum” (Hair). Відрізняєть-
ся також і ставлення до волосся на тілі – для жінок воно є небажаним і від 
нього позбавляються, тоді як для чоловіків волосся на тілі не є культурним 
табу: “Each culture of human society has developed social norms relating to the 
presence or absence of body hair, which has changed from one time to another. 
Different standards can apply to males and females. People whose hair falls 
outside a culture’s aesthetic standards may experience real or perceived social 
acceptance problems. For example, for women in several societies, exposure 
in public of body hair other than head hair, eyelashes and eyebrows is generally 
considered to be unaesthetic, unattractive and embarrassing” (Hair). 

До гендерного аспекту також відносимо маніфестацію подружнього ста-
тусу за допомогою зачіски. Примітним є те, що із заміжжям змінювалася 
зачіска виключно жінок. Стереотипним образом зачіски заміжньої жінки в 
англомовному соціумі є довге волосся, закручене у вузол.

2) віковий аспект
Цей аспект вербалізації концепту HAIR представлений в основному 

словосполученням white hair, яке часто зустрічається у проаналізованих 
фольклорних та художніх текстах у описові людей похилого віку, що зумов-
лене біологічними особливостями волосся, яке з віком втрачає колір та си-
віє. Поряд із зазначенням сивого волосся на позначення віку персонажа 
вживається й номінація beard, яка також підкреслює його похилий вік та му-
дрість. До того ж, наявність волосся на обличчі юнаків є знаком їх зрілості.

3) професійний аспект
Даний аспект вербалізації концепту HAIR в англомовній картині сві-

ту репрезентується, зокрема, номінаціями воєнних зачісок – military cuts:  
“Men inducted into the military in World War II received G.I. haircuts, crew 
cuts, and a significant proportion continued to wear a crew cut while serving 
and after, as civilians” (Hair), а також такими назвами зачісок як crew cut 
та Harvard clip. Традиційною ознакою юристів у Великій Британії є носін-
ня перук, тоді як в інших країнах Співдружності ця традиція занепадає: “In 
Britain, most Commonwealth nations, and the Republic of Ireland special wigs 
are also worn by barristers, judges, and certain parliamentary and municipal 
or civic officials as a symbol of the office. Hong Kong barristers and judges 
continue to wear wigs as part of court dress as an influence from their former 
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jurisdiction of the Commonwealth of Nations. In July 2007, judges in New South 
Wales, Australia voted to discontinue the wearing of wigs in the NSW Court of 
Appeal. New Zealand lawyers and judges have ceased to wear wigs except for 
special ceremonial occasions such as openings of Parliament or the calling of 
newly qualified barristers to the bar. In Canada lawyers and judges do not wear 
wigs” (Hair).

4) релігійний аспект
Кожна релігія має свої канони стосовно волосся чоловіків та жінок – по-

криття / непокриття у храмі, постриг, тощо. В західноєвропейській культур-
ній традиції католицькі монахині коротко остригають волосся, а чоловіки-
монахи носять специфічну зачіску, яка одразу ідентифікує людину як пред-
ставника відповідної релігійної спільноти: “Catholic nuns often cut their hair 
very short, and men who joined Catholic monastic orders in the eighth century 
adopted what was known as the tonsure, which involved shaving the tops of 
their heads and leaving a ring of hair around the bald crown” (Hair).

5) соціально-груповий аспект
Окрім професійних та релігійних груп, волосся виступає ідентифікато-

ром для цілої низки сучасних та історичних соціальних груп. Так, зокрема, 
пуританські прихильники парламенту під час Англійської громадянської 
війни XVII століття отримали назву Круглоголових за специфічну корот-
ку зачіску, якою вони хотіли відрізнятися від своїх опонентів із довгим во-
лоссям: “Roundheads – during the English Civil War, the followers of Oliver 
Cromwell decided to crop their hair close to their head, as an act of defiance to 
the curls and ringlets of the king’s men. This led to the Parliamentary faction 
being nicknamed Roundheads” (Hair). 

Емансиповані жінки у 1920-х роках – флеппери – коротко стригли 
своє волосся на знак відмови від вікторіанських цінностей: “Flappers were 
a generation of young Western women in the 1920s who wore short 
skirts, bobbed their hair, listened to jazz, and flaunted their disdain for what 
was then considered acceptable behavior” (Hair). 

Сучасні молодіжні субкультури також мають характерні зачіски: “Many 
subcultures have hairstyles which may indicate an unofficial membership. 
Many hippies, metalheads and Indian sadhus have long hair, as well many 
older indie kids. Many punks wear a hairstyle known as a mohawk or other 
spiked and dyed hairstyles; skinheads have short-cropped or completely 
shaved heads. Long stylized bangs were very common for emos, scene 
kids and younger indie kids in the 2000s and early 2010s, among people of 
both genders” (Hair).

У даному прикладі зазначаються номінації різноманітних зачісок, які 
слугують своєрідними ідентифікаторами приналежності людини до однієї із 
зазначених субкультур.

Висновки
Проведений аналіз показав, що аналізований концепт HAIR має такі ас-

пекти вербалізації в англомовній картині світу як гендерний, віковий, про-
фесійний, релігійний та соціально-груповий. Перспективи подальших дослі-
джень вбачаємо у розгляді виокремлених аспектів вербалізації на матеріалі 
англомовного художнього мовлення.
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Данная статья посвящена рассмотрению особенностей вербализации концепта 
INSANITY в художественном тексте на материале современных романов американских 
и британских писателей. Целью исследования является анализ и классификация лекси-
ческих средств, формирующих образ сумасшедшего в исследуемых произведениях. Объ-
ектом анализа являются лексемы-вербализаторы концепта INSANITY, а предметом – 
языковые средства формирования образа сумасшедшего в художественных текстах. 
Концепт в данном исследовании понимается нами как дискретное ментальное образо-
вание, являющееся базовой единицей ментального кода человека, и обладающее упоря-
доченной структурой, представляющее собой результат когнитивной деятельности 
личности и общества, и несущее комплексную информацию об отражаемом предмете 
или явлении. Методом сплошной выборки мы выделили текстовые фрагменты, содер-
жащие портретные описания персонажей, страдающих психическими расстройствами. 
Выдвинута гипотеза о том, что концептуальные признаки РАЗРУШЕНИЕ, ДЕФОРМА-
ЦИЯ, АФФЕКТИВНОСТЬ, являющиеся ядерными признаками концепта INSANITY, верба-
лизуются в исследуемых текстах при создании внешнего образа персонажа. Также было 
установлено, что оппозиция СВОЙ-ЧУЖОЙ является одним из самых важных механиз-
мов, участвующих в концептуализации феномена безумия, на что указывает частотная 
вербализация признака ЧУЖОЙ концепта  INSANITY  в художественных текстах. Изучив 
совокупность лексических средств, участвующих в создании портрета литературного 
персонажа с психическими отклонениями, мы выделили набор прототипических харак-
теристик внешности безумца. На материале произведений была исследована такая 
разновидность композиционно-речевой формы “описание”, как портрет персонажа-без-
умца. Полученные характеристики были сгруппированы в следующие тематические 
группы: текстовые фрагменты, описывающие голос/речь,  тело, глаза, лицо, внешний 
вид в целом,  пластику тела,  позы, запах. Все подобные контексты предлагают чи-
тателю кванты информации, функционирующие как маркеры психического нездоровья 
персонажа.

Ключевые слова: концепт, концептуальный признак, концептуализация, вербализа-
ция концепта, текстовый концепт, портрет.

СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ БОЖЕВІЛЬНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
Поздняков Д.О.

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

Дана стаття присвячена розгляду особливостей вербалізації концепту INSANITY в 
художньому тексті на матеріалі сучасних романів американських і британських письмен-
ників. Метою дослідження є аналіз і класифікація лексичних засобів, які формують образ 
божевільного в досліджуваних творах. Об’єктом аналізу є лексеми-вербалізатори концепту 
INSANITY, а предметом - мовні засоби формування образу божевільного в художніх текстах. 
Концепт у даному дослідженні розуміється нами як дискретне ментальне утворення, що є 
базовою одиницею ментального коду людини, і що володіє упорядкованою структурою, що 
представляє собою результат когнітивної діяльності особистості і суспільства, і несе 
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комплексну інформацію про предмет або явище, що відображується. Методом суцільної 
вибірки ми виділили текстові фрагменти, що містять портретні описи персонажів, які 
страждають психічними розладами. Висунуто гіпотезу про те, що концептуальні ознаки 
РУЙНУВАННЯ, ДЕФОРМАЦІЯ, АФЕКТИВНІСТЬ, що є ядерними ознаками концепту INSANITY, 
вербалізуються в досліджуваних текстах при створенні зовнішнього образу персонажу. Та-
кож було встановлено, що опозиція СВІЙ-ЧУЖИЙ є одним з найважливіших механізмів, який 
бере участь в концептуалізації феномена божевілля, на що вказує частотна вербалізація 
ознаки ЧУЖИЙ концепту INSANITY в художніх текстах. Вивчивши сукупність лексичних за-
собів, що беруть участь у створенні портрета літературного персонажа з психічними від-
хиленнями, ми виділили набір прототипічних характеристик зовнішності божевільного. На 
матеріалі творів було досліджено такий різновид композиційно-мовленнєвої форми «опис», 
як портрет персонажа-безумця. Отримані характеристики було згруповано в наступні те-
матичні групи: текстові фрагменти, що описують голос / мовлення, тіло, очі, обличчя, 
зовнішній вигляд в цілому, пластику тіла, пози, запах. Всі подібні контексти пропонують 
читачеві кванти інформації, що функціонують як маркери психічного нездоров’я персонажа.

Ключові слова: концепт, концептуальна ознака, концептуалізація, вербалізація кон-
цепту, текстовий концепт, портрет.
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This article is devoted to the peculiarities of the lexicalisation of concept INSANITY in literary 
texts based on the material of contemporary novels by American and British writers. The purpose 
of the study is the analysis and classification of lexical means that form the portrait of a mentally ill 
person in the studied works. The object of the analysis is the lexemes-verbalisers of the concept 
INSANITY, the language means of creating a mentally ill character in literary texts form the subject 
of our work. The concept in this study is understood as a discrete mental entity, a basic unit of a 
person’s mental code. It has an ordered structure, which is the result of cognitive activity of the 
individual and society, and which carries complex information about the reflected subject or phe-
nomenon. Using the continuous sampling method, we selected text fragments containing portrait 
descriptions of characters suffering from mental disorders. It has been hypothesised that concep-
tual features DESTRUCTION, DEFORMATION, AFFECTIVENESS, which are nuclear features of 
concept INSANITY, are lexicalised in the texts under study when the authors create the portrait of 
the mentally ill character. Our research also found that the opposition of FRIEND-FOE is one of 
the most important mechanisms involved in the conceptualisation of the phenomenon of insanity, 
which is indicated by the frequent lexicalisation of conceptual feature FOE in literary texts. After 
analysing the lexical means involved in creating the portrait of the literary character with mental 
disabilities, we identified a set of prototypical characteristics of the appearance of a mentally ill 
person. Based on the material of the works, we studied narrative compositional form “description” 
pertaining to the portrait of the mentally ill character. The characteristics obtained were grouped 
into the following thematic groups: text fragments describing voice / speech, body, eyes, face, 
overall appearance, body plastics, poses, and smell. All such contexts offer the reader quanta of 
information, functioning as markers of a person’s mental illness.

Key words: concept, conceptual feature, conceptualization, concept lexicalisation, text con-
cept, portrait.

Введение
Данное исследование посвящено анализу и классификации лексиче-

ских средств, формирующих внешний образ персонажа-безумца в художе-
ственных произведениях современных британских и американских писате-
лей. Анализ лексем-вербализаторов концепта INSANITY, создающих обра-
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зы персонажей-безумцев, позволяют выделить целый ряд концептуальных 
признаков. Концепт в данном исследовании понимается, как “дискретное 
ментальное образование, являющееся базовой единицей ментального 
кода человека, и обладающее упорядоченной структурой, представляю-
щее собой результат когнитивной деятельности личности и общества, и не-
сущее комплексную информацию об отражаемом предмете или явлении” 
(Попова, Стернин 2007: 34). Е.С. Кубрякова указывает на такие важные ха-
рактеристики концепта как членимость и особую организацию. “Концепты 
представляют кванты структурированного знания, из которого можно из-
влечь разные признаки, выделить разные его слои и описать как структуру” 
(Кубрякова 2004: 317).

Целью исследования является анализ и классификация лексических 
средств, формирующих образ сумасшедшего в исследуемых произведени-
ях. Объектом анализа являются лексемы-вербализаторы концепта INSA-
NITY, а предметом – языковые средства формирования образа сумасшед-
шего в художественных текстах.  Актуальность исследования обусловле-
на интересом современной когнитивной лингвистики к описанию и модели-
рованию ментальных структур, что позволяет понять и изучить специфику 
национальной (англоязычной) картины мира. “Концепт как ментальное об-
разование в сознании индивида есть выход на концептосферу социума, т.е. 
на культуру” (Карасик 2002: 41). Будучи сформированными индивидуумом  
на основании полученных  знаний, концепт является  “макромоделью куль-
туры, он порождает культуру и порождается ею”  (Зусман 2001: 97).

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

особенности объекта исследования нами были использованы следующие 
методы:

- общенаучные методы анализа, логической дедукции, синтеза и обоб-
щения;

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

- метод дефиниционного, контекстуального, концептуального анализа, 
а также интерпретативный метод позволил сделать выводы о механизмах 
концептуализации феномена безумия.

Результаты и обсуждение
Изучив совокупность лексических средств, участвующих в создании 

портрета литературного персонажа с психическими отклонениями, выделя-
ем набор прототипических характеристик внешности безумца. На материа-
ле произведений была исследована такая разновидность композиционно-
речевой формы “описание”, как портрет персонажа-безумца. Полученные 
характеристики были сгруппированы в следующие тематические группы (в 
порядке убывания частотности): текстовые фрагменты, описывающие го-
лос/речь (43 единицы),  тело (30), глаза (27), лицо (25), внешний вид в це-
лом (21),  пластику тела (14),  позы (6), запах (5). Все подобные контексты 
предлагают читателю кванты информации, функционирующие как маркеры 
психического нездоровья персонажа.
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Создавая образ психически больного человека, авторы упоминают и о 
физических изъянах его тела, характеризуя его как гротескное grotesque  
и отклоняющееся от нормы.  Судя по словарной дефиниции, лексема   
grotesque имеет ярко выраженную негативно оценочную коннотацию: 
grotesque – repulsively ugly, distorted. Отклонение от нормы в телесном 
строении служит сигналом читателю не само посебе, но в комплексе с дру-
гими характеристиками. Так, узнав детали зверских и садистских убийств, 
совершенных Ганнибалом Лектером, читатель воспринимает такую деталь, 
как шестипалость этого человека как зловещий знак:

“He held the loose pages in his right hand and put them beside him with his 
left. Dr.Lecter had six fingers on his left hand”(T.H., p.23). 

Врожденная анатомическая аномалия намекает на возможную связь 
с аномалией психической. В портретном описании другого персонажа это-
го же произведения, серийного убийцы Баффало Билла  также прослежи-
вается связь между безумием и отталкивающей внешностью, искажением 
стандартных, нормальных черт. Отклонение от нормы во внешности манья-
ка, взрослого мужчины, акцентируется с помощью изобразительной дета-
ли: его кожа гладкая, как у женщины (без какой-либо растительности).

His chin and cheeks were hairless, as smooth as a woman’s, and 
his eyes only pinpoint gleams above his cheekbones in the shadows of the 
lamp(T.H., p.130).

Обращаем внимание на окказиональную трансформацию оценочной 
коннотации прилагательного smooth. В сочетании с существительным skin 
и в соответствующем контексте (описание лица взрослого мужчины) узу-
альная положительная коннотация превращается контекстуально обу-
словленную негативную.

В описании тела психически нездорового персонажа нередки харак-
теристики неадекватного физиологического проявления эмоций. К 
примеру, психическая болезнь  маркируется аномальным ритмом сердце-
биения – слишком быстрым, или, напротив, неестественно нормальным, 
вопреки ужасающей ситуации. При описании эмоционального всплеска у 
персонажа с психическим отклонением эксплицируется учащение его серд-
цебиения с помощью глаголов to beat (стучать) и to hammer (колотиться). 
И наоборот, отталкивающий образ хладнокровного каннибала создается  с 
помощью детали, характеризующей ровный, нормальный пульс во время 
совершения зверского поступка:

His pulse never got over eighty-five when he swallowed it [her tongue] 
(T.H., p.20).

В описании пластики тела психически больного авторы акцентируют 
внимание читателя на хаотичных, резких, неконтролируемых движениях 
персонажа: глаголы twitch, flinch, jerk, snap, flash объединены семантемой 
“резкое движение”.

Чрезмерное эмоциональное переживание персонажей передается с по-
мощью лексем, обозначающих дрожь во всем теле tremble, he was shaking, 
arms and legs are all ashake, подергивание тела и лица, вызванное психиче-
скими расстройствами: to twitch, to flinch ,  face twitching, to jerk, head turns 
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with a jerk, to fidget, reflexive tightening of his arms.
Подобным образом используются глаголы to wag (to move or to cause 

to move rapidly to and fro) и to wigwag (to move to and fro) для обозначения 
повторяющегося энергичного помахивания головой, что сигнализирует о 
нервном расстройстве.

Портрет персонажей, испытывающих состояние аффекта, создается 
благодаря описанию резких, ускоренных движений головы и рук: head snaps 
up (резко поднялась голова), hands flip loosely before him (он свободно раз-
махивал руками), hands flash in the air (руки мелькали в воздухе), hands 
are moving faster than ever (он жестикулировал быстрее, чем когда-либо). 
В данном случае психическое расстройство проявляется в неспособности 
человека контролировать свое тело.

Так, например, возбужденное состояние пациента психиатрической 
лечебницы метафорически описывается как ускоренная съемка мелькаю-
щих гримас, жестов, улыбок, оскалов. Чем больше больной старается себя 
cдерживать, тем “быстрее прокручивается пленка”:

Harding’s face and hands are moving faster than ever now, a speeded 
film of gestures, grins, grimaces, sneers. The more he tries to stop it the faster 
it goes…Everything is moving faster and faster, and his voice is speeding up 
to match (K.K., p.79).

И наоборот, состояние аффекта может проявляться неподвижностью, 
вызванной изнеможением, страхом, либо осторожностью, которая в тек-
стах маркируется отрицательными формами глагола to move  (don’t move, 
wasn’t moving, not moving, wasn’t making a move), а также комбинацией при-
лагательного still (неподвижный) с глаголами (напр. to lie still, to sit still, to 
keep still). В некоторых случаях неподвижность персонажа вербализуется с 
помощью медицинских терминов in a trance (в трансе) to freeze (оцепенеть), 
stuporous (в состоянии ступора). 

Так, в разговоре со  следователем описывает состояния ступора пси-
хически больного другой персонаж, сам являющийся профессиональным 
психиатром:

“And do you believe he’s treatable?”
“Particularly now, when he’s coming out of a stuporous phase.” (T.H., 

p.174).
Аффективное состояние психически больного пациента проявляется в 

неспособности к самостоятельному передвижению. Во время экскурсии на 
катере, которую организовали как терапевтическое мероприятие для па-
циентов  психиатрической лечебницы, группа затевает рыбалку. Поймав 
на удочку слишком крупную рыбу, они просят о помощи у самого сильного 
из пациентов – МакМэрфи, так как сами не могут вытянуть рыбу из воды. 
Однако, МакМэрфи испытывает помешательство, вызванное ощущением 
свободы, он хохочет и не может сдвинуться с места.

“Up! Up! Keep the tip up!” George was yelling.
“McMurphy! Get out here and look at this.”
 “McMurphy, we need some help!”
I heard McMurphy laughing and saw him out of the corner of my eye, just 
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standing at the cabin door, not even making a move to do anything, and I was 
too busy cranking at my fish to ask him for help. Everyone was shouting at him 
to do something, but he wasn’t moving. Even the doctor, who had the deep 
pole, was asking McMurphy for assistance. And McMurphy was just laughing 
(K.K., p. 312). 

О физическом изнеможении персонажа, вызванном безумием, чита-
тель узнает благодаря описанию шатающейся, неустойчивой походки пер-
сонажа. Здесь используются слова соответствующей семантики: to sway 
– пошатываться (move or cause to move slowly or rhythmically backwards 
and forwards or from side to side) и wobbly – шатающийся из-за слабости, 
вызванной болезнью, усталостью либо тревогой (weak and unsteady from 
illness, tiredness, or anxiety), hands dangling (руки безжизненно болтаются).

“Soon as she’s sat down, Old Pete Bancini sways to his feet and starts 
in wagging his head and wheezing. “I’m tired. Whew. O Lord. Oh, I’m awful 
tired…” the way he always does whenever there’s a new man on the ward who 
might listen to him (K.K., p. 55).

Данная тематическая группа портретных описаний психически больно-
го человека высвечивает связь между безумием персонажа и его телесной 
ущербностью: изъянами, его неспособностью контролировать свое тело и 
болезненной слабостью.

Концептуальный признак УМСТВЕННАЯ УЩЕРБНОСТЬ объективи-
руется в изучаемых произведениях с помощью прилагательных puzzled 
(сбитый с толку), confused (озадаченный), blank и vacant (с отсутству-
ющим выражением), описывающих выражение лица персонажей. Дан-
ная портретная характеристика встречается в виде атрибутива к опорному 
слову face, look, frown, expression: puzzled faces, puzzled look on his face, 
puzzled expression coming over his face, confused face, vacant face, vacant-
faced; to look puzzled, a puzzled look, to look confused, a blank look, to look 
blank, a puzzled frown. 

Дефиниционный анализ четырех прилагательных выявляет семы, ука-
зывающие на неспособность индивида к пониманию чего-либо и отсутствие 
интеллекта, т.е. на умственную ущербность персонажей: puzzled – unable  
to understand; confused – unable to think clearly; vacant – having or show-
ing no intelligence or interest; blank – showing lack of comprehension or 
reaction

У персонажа по имени Сэмми  диагностирована неизлечимая психиче-
ская болезнь, которая сопровождается разрушением личности personality 
disintegration и окончательным отчуждением terminal withdrawal.  Его пове-
дение соответствует диагнозу: он совершенно отчужден от действитель-
ности, лицо ничего не выражает, он не слышит того, что происходит вокруг:

Starling looked back over her right shoulder. Sammie sat vacant-faced 
against the wall of his cell, his head leaning against the bars.

“Would you read it aloud? He won’t hear you” (T.H., p.171-172).
Такая характеристика наиболее типична при создании портрета персо-

нажей, потерявших связь с реальностью, не реагирующих на внешние раз-
дражители. В таких случаях описание бессмысленной мимической маски 
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персонажей становится “зеркалом” их “бессмысленного” духовного мира и 
имплицирует умственную ущербность.

His face is tilted oddly, edged, jagged, purple and gray, a busted wine 
bottle (K.K., p.83).

В этом случае гротескность внешности нагнетается за счет аккумуля-
ции соответствующих характеристик лица персонажа: странный наклон 
(tilted oddly), угловатость, неровность (edged, jagged), неестественный цвет 
(серо-фиолетовый). Кульминацией этого перечислительного ряда стано-
вится метафорическое обозначение лица как разбитой винной бутылки. 
Причем причастие II от глагола to bust  содержит сему агрессивности to 
bust = to smash, esp. forcefully, а второй компонент метафоры “разбитая 
винная бутылка = лицо безумца” подчеркивает аномальность внешности 
персонажа, поскольку визуальные образы бутылки и человеческого лица 
довольно далеки друг от друга. Данная имплицирующая деталь отождест-
вляет физическое разрушение с умственной ущербностью и общественной 
несостоятельностью.  

Подобное создание гротескного портрета наблюдается при описании 
внешности серийного маньяка, где гротеск  достигается благодаря кон-
трастной цветовой гамме: red mouth, red lips, red tongue (красный рот, губы, 
язык) на фоне лица бледного, как маска (face pale as a mask).

Семь номинаций имплицируют болезненность и безысходность: drawn 
face (усталое лицо), burned-out face (изнемождённое лицо), dead-end look 
(выражение безысходности), to look off-colour (выглядеть нездоровым). 
Описание бледности лица также создает образ физического мучения у 
персонажей с психическими отклонениями: pale face, colourless face, face 
frosted white. 

They roll him out on a Gurney, still jerking, face frosted white (K.K., p.356).
Вышеприведенные контексты ярко иллюстрируют связь между психи-

ческим расстройством и физической ущербностью, проявляющейся, в дан-
ном случае, на лице человека.

Отдельного внимания заслуживает тематическая группа деталей внеш-
ности, описывающих глазную мимику безумца, так как соответствующие 
номинации численно превышают все случаи номинации лица в целом.

Стереотипным образом безумного выражения лица является присталь-
ный взгляд с широко раскрытыми глазами. При создании подобной детали 
портрета используются такие лексемы как 

to stare – look fixedly or vacantly at someone or something with one’s 
eyes wide open;

to gaze – to look long and fixedly, especially in wonder or admiration;
to glare – to stare in an angry or fierce way; 
to eye – to fix the eye upon;
а также их дериваты a stare, a glare, a gaze. 
Дефиниционный анализ данных лексем позволяет выделить такие при-

знаки, как “направленный в одну точку” (fixed), “с широко раскрытыми гла-
зами” (eyes wide open) “неподвижный” (long), “отсутствующий” (vacant), 
“злой, свирепый” (angry, fierce). Помимо указанных атрибутивов,  также 
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используются: pop-eyed (с вытаращенными глазами), wide eyes (широко 
расскрытые глаза),  fixed eyes (пристальный взгляд), distracted eyes (от-
сутствующий взгляд).

Еще одной характерной особенностью взгляда такого персонажа яв-
ляется его направленность вдаль напр. stare ahead, stared ahead past 
McMurphys shoulder, stare into the air intently, stare unseeing, gaze out into the 
darkness. Несмотря на пристальность и неподвижность взгляда, безумец 
не получает зрительную информацию из окружающего мира.

He stared across the hall, unseeing (S.F., p.427).
Путаница мыслей, приводящая к неспособности адекватно реагировать 

на стимулы, идущие извне, передается в виде описания затуманенности 
взгляда: murky/murked up – dark and gloomy, especially due to thick mist.

Usually Pete’s eyes are half shut and all murked up, like there is milk in 
them (K.K., p.68).

Безумное выражение глаз персонажа метафорически переосмысляет-
ся как тьма: black sockets (лишенные человеческих характеристик черные 
щели), dark, darkness (тьма в глазах), endless night (вечная ночь). Именно 
таким образом, к примеру, создается портрет серийного маньяка.

Такие резкие перепады душевного состояния и эмоциональная неста-
бильность персонажа влияют и на пластику его движений. Среди номина-
ций движения прослеживается характерная особенность поведения безум-
ца: резкие колебания от состояния апатии до буйного, неконтролируемого 
поведения.

 Описания плавных, тихих движений безумца объясняют читателю 
мотивы такого поведения: человек ведет себя осторожно, боясь быть за-
меченным. Автор прибегает к помощи глаголов to creep (красться) – to 
move slowly and carefully in order to avoid being heard or noticed и to slide 
(красться) – to move smoothly, quickly.

Most days I’m the first one to see the Admission, watch him creep in the 
door and slide along the wall and stand scared… (K.K., p.15).

В свою очередь в состоянии аффекта движения характеризуются энер-
гичностью (bounced to his feet, heavy step, burst into), нарушением прямого 
курса (a zigzag path, to walk aimlessly), и неустойчивостью, которая сигнали-
зирует о болезненной неспособности удерживаться на ногах: 

to stagger (шататься) – to walk or move unsteadily as if about to fall, 
to stumble (спотыкаться) – to trip or momentarily lose one’s balance; 

almost fall. 
No longer caring what the other members of the audience thought of him, he 

stood up and steering a zigzag path back up the sloping aisle to the doorway, 
burst into the shockingly bright and empty foyer, staggered through the big 
swinging doors…(M.H., p.165).

Описание положения тела, позы персонажей, имеющих психические 
отклонения, в шести случаях представляет тело, осанку стремящиеся вниз: 
расположение тела на полу (lying on the floor, sitting on the floor), опускание 
на пол (subside to the floor),  ползание по полу на четвереньках (on all fours, 
crawling), и, в менее выраженной форме, – сутулость (to stoop).Так, герой 
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подросток по имени Финн в приступе безумия пытается спрятаться, убе-
жать из комнаты, где его обижают. Он совершает свой побег на четверень-
ках, оставаясь глухим к тому, что говорят вокруг: 

Finn was on all fours, crawling to the door. The room was full of people, 
full of voices. He couldn’t see the people (S.F. p.391).

Такая портретная характеристика персонажей с психическими отклоне-
ниями основана на образной схеме ВЕРХ-НИЗ, имеющей аксиологическую 
полярность: ВЕРХ – ЭТО ХОРОШО, НИЗ – ЭТО ПЛОХО. Предмет, либо 
тело, находящееся внизу, нефункционально, уязвимо, и имеет отрицатель-
ные характеристики. В данном случае высвечиваются такие признаки без-
умца, как слабость, болезненность, отсутствие жизнеспособности.

Специфической деталью, создающей образ персонажа-безумца, вы-
ступает его ольфакторная характеристика. Описывая персонажей-без-
умцев, авторы прибегают к такой сенсуалистической детали, как описание 
запаха. При этом нередко отмечается неприятный запах, возникающий у 
таких людей в результате несоблюдения гигиены и неаккуратности, что 
вербализуется лексемами smell (запах) и odor (неприятный запах) с даль-
нейшей спецификацией характера данного запаха: to smell worse than a 
dirty diaper (пахнуть хуже грязного подгузника), smell of urine and cabbage 
(запах мочи и капусты). 

Пациенты  с острой формой психических отклонений (the Acutes) объ-
ясняют свое нежелание общаться с пациентами-хрониками (the Chronics) 
тем, что от них  неприятно пахнет (smells worse than a dirty diaper). 

…the Chronics don’t move around much, and the Acutes say they’d just 
as leave stay over on their own side, give reasons like the Chronic side smells 
worse than a dirty diaper (K.K., p.24).

Больничная палата разделена на две половины. В одной располагают-
ся «хроники»,  в другой – «острые». Вторые брезгуют первыми и не хотят 
даже заходить на половину «хроников».  

В отдельной палате находятся «буйные». Говоря о ней, автор также ак-
центирует неприятный запах. Отрицательная эмоциональность описания 
этого места усиливается упоминанием слабой освещенности. Одна сенсу-
алистическая характеристика усиливается другой: полутьма делает вонь 
еще сильнее:

The odors of the violent ward seemed more intense in the semidarkness 
(K.K., p. 70).

Любопытную деталь фиксируем в романе Т. Харриса “Молчание ягнят”. 
Психиатр, беседуя с а агентом ФБР, Клариссой Старлинг,  объясняет, что 
запах козла (goatish odor) является запахом шизофрении и вызван присут-
ствием в поте шизофреника вещества, вырабатываемого вследствие не-
правильного функционирования мозга:

“Can you smell his sweat? That particular goatish odor is trans-3-methyl-2 
hexenoic acid. Remember it, it’s the smell of schizophrenia” (T.H., p.176). 

Данная деталь еще раз подтверждает связь межу психическим заболе-
ванием и неправильным функционированием организма в целом
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Выводы
В результате проведенного исследования можно прийти к выводу, что 

участок концепта INSANITY, содержащий такие признаки как ИСКАЖЕНИЕ, 
НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ, ДЕФОРМАЦИЯ  объективируется при опи-
сании внешнего образа персонажей-безумцев. Психическое расстройство 
репрезентируется как физический недуг, лишающий безумца способности к 
нормальному функционированию в обществе.
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НАЦІОНАЛЬНІ СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОСОДІЇ 
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Визнання існування канадського загальнонаціонального мовного стандарту означає, 
що в Канаді у результаті тривалої історичної взаємодії британського і американського 
стандартів склалася своя особлива норма, яка більше не є ані британською, ані амери-
канською. Наявність своєрідного, специфічного просодичного оформлення мовлення ка-
надців   свідчить про дивергентні характеристики канадського національного стандарту 
в парадигмі національних варіантів полінаціональної англійської мови. Отже, національ-
ний варіант англійської мови в Канаді становить собою сплав елементів американської, 
британської та канадської мов (anamalgam of American, British and Canadian features). До 
його складу входить власний варіант літературної мови, в основі якого лежить місцева 
мовна норма, поширювана через систему освіти, і засоби масової інформації навіть на 
ті частини території Канади, які вирізнялися локальною своєрідністю мовлення, близь-
кого до діалектного статусу. Відповідно до мети і завдань дослідження було визначено 
корпус експериментального   матеріалу,  який   склали   20   уривків   з   мовлення пред-
ставників чотирьох регіонів Канади – провінція Онтаріо, Британська Колумбія, острови 
Ньюфаундленд та Лабрадор, острів Принца Едуарда. Всі експериментальні тексти, а 
саме монологічні квазіспонтанні, визначаються непідготовленістю, імпровізованим ха-
рактером спілкування, неофіційністю і невимушеністю. Такі ознаки комунікативного акту 
є основними екстралінгвальними факторами, які характеризують розмовне мовлення, 
що дає змогу розглядати досліджувані монологічні тексти як зразки живого, розмовного, 
невимушеного мовлення. Методом перцептивного та інструментального аналізу було 
визначено основні одиниці мовленнєвої мелодики (шкали і термінальні тони), виявлено 
спільні та диференційні риси просодії мовлення, а також частотні параметри мовлення, 
враховуючи гендерну та територіальну приналежність канадців. Ситуація двомовності 
в країні, вплив британського і американського варіантів англійської мови на вимовні осо-
бливості канадців привели до появи своєрідного канадського варіанта англійської мови, 
який має свої особливості на просодичному рівні фонологічної системи. Дивергентними 
ознаками канадського варіанта англійської мови є перерозподіл функцій американських і 
британських просодичних параметрів з урахуванням потреб нової мовної системи, що 
виявляється на просодичному рівні у високій частотності спадної ступінчастої і рівної 
видів шкал, висхідного і спадно-висхідного термінального тону, у варіативному характері 
діапазону ЧОТ. Національними специфічними характеристиками просодичної системи ка-
надського варіанта англійської мови є висока частотність спадної та рівної ступінчастої 
шкал, сильнопочатковий тональний контур.

Ключові слова: канадський, британський, американський, просодичний, специфічна 
національна риса.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОСОДИИ КАНАДСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Русавская О. О.  
кандидат филологических наук, преподаватель английского языка,

Национальный университет «Одесская Морская Академия»

Признание  существования канадского общенационального языкового стандарта 
означает, что в Канаде в результате длительного исторического взаимодействия 
британского и американского стандартов сложилась своя особенная норма, которая 
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не является ни британской, ни американской. Существование своеобразного, специфи-
ческого просодического оформления речи канадцев свидетельствует о дивиргентных 
характеристиках канадского национального стандарта в парадигме национальных вари-
антов полинационального английского языка. Национальный вариант английского языка 
в Канаде является сплавом элементов американского, британского и канадского языков 
(anamalgam of American, British and Canadian features). В его состав входит собственный 
вариант литературного языка, в основе которого лежит местная языковая норма, рас-
пространяющаяся через систему образования и средства массовой информации даже 
на те части территории Канады, которые отличаются локальным своеобразием речи, 
близкой к диалектному статусу. В соответствии с целью и задачами исследования был 
определен корпус экспериментального материала, который составили 20 отрывков 
из речи представителей четырех регионов Канады – провинций Онтарио, Британская 
Колумбия, островов Ньюфаундленд и Лабрадор, острова Принца Эдуарда. Все экспери-
ментальные тексты, а именно монологические квазиспонтанные, отличаются неподго-
товленностью, импровизированным характером общения, неофициальностью и непри-
нужденностью. Такие признаки коммуникативного акта являются основными экстра-
лингвальными факторами, которые характеризуют разговорную речь, что дает воз-
можность рассматривать исследуемые монологические тексты как образцы живой, раз-
говорной, непринужденной речи. Методом перцептивного и инструментального анализа 
были определены основные единицы речевой мелодики (шкалы и терминальные тоны), 
определены общие и дифференциальные черты просодии речи, а также частотные па-
раметры речи с учетом гендерной и территориальной принадлежности канадцев. Ситу-
ация двуязычия в стране, влияние британского и американского вариантов английского 
языка на произносительные особенности канадцев привели к появлению своеобразного 
канадского варианта английского языка, имеющего свои особенности на просодическом 
уровне фонологической системы. Дивергентными признаками канадского варианта ан-
глийского языка является перераспределение функций американских и британских про-
содических параметров с учетом нужд новой языковой системы, что обнаруживается на 
просодическом уровне в высокой частотности нисходящей ступенчатой и ровной видов 
шкал, восходящего и нисходяще-восходящего терминального тона, в вариативном ха-
рактере диапазона ЧОТ. Национальными специфическими характеристиками просодиче-
ской системы канадского варианта английского языка является высокая частотность 
нисходящей и ровной ступенчатой шкал, сильноначальный тональный контур.

Ключевые слова: канадский, британский, американский, просодический, специфиче-
ская национальная черта.

NATIONAL SPECIFIC CHARACTERISTICS OF CANADIAN ENGLISH
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The recognition of the Canadian language standard means that in Canada, continuous his-
torical interaction of the British and American English standards brought about a special norm 
which is no longer British or American. The distinguishing features of Canadian prosodic rules 
serve as the evidence for divergent characteristics of the Canadian linguistic standard in the para-
digm of the national variations of the multinational English language. Therefore, Canadian English 
is an amalgam of American, British, and Canadian English. It includes the literary norm of its own, 
based on the local linguistic norm, distributed through the system of education and media in the 
Canadian areas, where the local speech distinctiveness is particularly pronounced and is close 
to the dialect status.The body of the experimental material, arising from the research aim and 
the tasks, included 20 episodes of speech from  representatives of 4 Canadian areas: provinces 
Ontario, British Columbia, the Islands of Newfoundland and Labrador, Island of Prince Edward. 
All experimental texts are quasi-spontaneous monologues of improvised, informal, and laidback 
nature. These characteristics of a communicative act are the key extralingual factors to feature 
colloquial speech. This gives the groundings to study these monologue texts as samples of natu-
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ral colloquial informal speech. The perceptive and instrumental analysis revealed the key speech 
units of the speech melodies (scales and terminal tones), common and distinguishing features of 
speech prosody as well as frequent speech parameters, taking into consideration gender and ter-
ritorial belonging of the Canadians. The bilingual situation in the country, influence of British and 
American English on Canadians’ pronunciation resulted in emerging of a distinguishing Canadian 
English with its peculiarities at the prosodic level of the phonological system. The divergent fea-
tures of Canadian English are associated with re-distribution of functions of American and British 
prosodic parameters with a due consideration of the new language system requirements, revealed 
at the prosodic level as a high frequency of descending stepping and level types of scale, ascend-
ing and fall-rising terminal tone within the variable nature of basic frequency. The specific national 
features of the prosodic system of Canadian English is the high frequency of descending and level 
stepping scales.

Key words: Canadian, British, American, prosodic, specific national feature.

Вступ
Вивчення варіювання літературних мов знаходиться в центрі уваги ба-

гатьох дослідників. Особливу зацікавленість, поряд з соціальним і функціо-
нальним варіюванням, викликає національне варіювання літературних мов. 

Інтерес до вивчення національних варіантів англійської мови диктуєть-
ся низкою причин, серед яких можна назвати, з одного боку, культурну «екс-
пансію» англійської мови у всесвітньому масштабі, що сприяє появі її но-
вих варіантів, з іншого – руйнування колишніх стереотипів.  Увага   у нашій 
роботі до канадського варіанта англійської мови (CnЕ) викликана як суто 
теоретичними (недостатня вивченість, двоїстий характер, проблема World 
Englishes тощо), так і практичними (вивчення нового національного варіан-
та) факторами.

Метою пропонованого дослідження є визначення просодичних ознак 
канадського варіанта англійської мови, які є маркерами її національної са-
мобутності.

Мета визначила вирішення таких завдань дослідження:
– схарактеризувати сучасний соціолінгвальний статус канадської ан-

глійської;
– методом перцептивного та інструментального видів аналізу виокре-

мити провідні просодичні засоби, які є маркерами канадського варіанта ан-
глійської мови;

– схарактеризувати своєрідність канадського варіанта англійської 
мови.

Матеріалом дослідження стали 20 уривків з монологічного мовлення 
представників чотирьох регіонів Канади – провінція Онтаріо, Британська 
Колумбія, острови Ньюфаундленд та Лабрадор, острів Принца Едуарда.

Результати обговорення
В усіх досліджених регіонах у мовленні мешканців превалює англійська 

мова: провінція Онтаріо – 81,4%; провінція Британська Колумбія – 83%; ост-
рови Ньюфаундленд та Лабрадор – 98%; острів Принца Едуарда – 97%.

Розглядаючи ознаки, властиві поняттю «національний варіант», Д. Бро-
зович пропонує розрізняти «ареали поширення певного варіанта літератур-
ної мови,   де мешкають чітко сформовані нації» і «ареали, де національна 
ознака виражена слабко». В останніх, на його думку, «співіснують різні на-
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ціональні варіанти». Як приклад, автор наводить британський і американ-
ський варіанти, які він вважає варіантами стандартної мови – сформовани-
ми одиницями, що володіють характеристиками і функціями, властивими 
стандартній мові в національно-гомогенних мовах. Територія поширення 
канадської англійської оголошується «зоною, в якій немає чіткої диферен-
ціації, де схрещуються особливості варіантів» (Брозович 1967: 37).

Усі варіанти англійської мови є мікросистемами, що входять до макро-
системи літературної мови. Ці мікросистеми перехрещуються, утворюючи 
спільне ядро, що характеризується комплексом єдиних структурних рис, і в 
той же час вони можуть розглядатися як одиниці, наділені певними дифе-
ренціальними ознаками або певним набором таких ознак.

Формування мовного стандарту в канадській англійській – досить     
складний і суперечливий  процес. Дослідники, що  займаються  вивченням  
процесу оформлення  загальнонаціональної англійської мови в Канаді, 
не  мають єдиної думки  з приводу структури і статусу мовного стандарту 
Canadian  English (CnE) та її  діалектної   основи.  

Соціолінгвістичний статус англійської мови Канади визначався по-
різному. Так, Д. Брозович, а спочатку й А. Д. Швейцер не визнавали її осо-
бливим варіантом, відносячи до специфічних мовних «зон», – ареалам без 
«чіткої диференціації, де схрещуються різні особливості варіантів» (Бро-
зович 1967: 38), оскільки в ній («зоні») «англійська мова проявляє надзви-
чайно мало своїх власних розпізнавальних рис і в той же час зазнає тиску з 
боку як британського, так і американського варіантів з явною перевагою рис 
останнього» (Швейцер 1977: 18). Але вже в 1976 р. А. Д. Швейцер писав про 
«канадський варіант англійської мови, що наближається за своїми відмінни-
ми ознаками до американського варіанта» (Швейцер 1976: 218).

Визнання існування канадського загальнонаціонального мовного стан-
дарту означає, що в Канаді в результаті тривалої історичної взаємодії бри-
танського і американського стандартів склалася, як стверджує У. С. Ейвіс, 
своя особлива норма, яка більш не є ані британською, ані американською 
(Avis 1978: 44).

Канадська англійська має великі власні ресурси розвитку як на рівні 
лексики, так і на рівні фонетики.  Як відзначають Л. М. Попова та І. С. Ейвіс, 
вона багата і своєрідна як на національному рівні, так і на рівні регіональ-
них особливостей. Очевидно, що національний англоканадський стандарт 
складається в результаті взаємодії власне літературного стандарту, відби-
того в письмовому і офіційно-діловому мовленні алглоканадців, яке в осно-
вній своїй частині, як   стверджують багато дослідників,   має   гібридний 
характер різних субстандартних рівнів, тобто узусів і діалектних різновидів. 

П. Традгілл та Дж. Чеймберс висувають тезу про гомогенність канад-
ського літературного стандарту, що обумовлено вирівнюванням діалектних 
та регіональних особливостей через те, що місцевий діалект метропольної 
провінції Онтаріо поширився через засоби масової інформації і освіту на 
всі провінції Канади, проникнувши навіть у віддалені анклави, що раніше 
характеризувалися сильними самобутніми діалектними характеристиками 
мовлення (Chambers 1985; Trudgill 1986).  
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У той же час серед канадських лінгвістів все вагомішою стає точка 
зору на CnЕ як на особливий національний варіант англійської мови (Pratt 
2002). Першим про самобутній характер канадської англійської заговорив 
Ф. Прістлі (Priestly 1951), який писав про те, що «перша половина XX сто-
ліття викликала появу особливого канадського національного характеру і 
особливої канадської мови», незважаючи на однаково сильний вплив з боку 
як     американської,     так     і     британської     англійської.

Інший канадський   учений    М. Скарджил (Scargill 1977: 14), який також 
відстоював тезу про самостійність англійської мови Канади, заявляє, що 
«канадська англійська – це не суміш британської з американською. Вона 
існує сама по собі й зобов’язана своїм існуванням канадцям, які зробили 
її такою, як вона є» (Scargill 1977). Саме в сукупності різноваріантних осо-
бливостей, що проявляються в англійській мові Канади, й полягає її унікаль-
ність (Crystal 1995).

За результатами проведеного комплексного дослідження було виявле-
но, що мовлення представників досліджуваних регіонів характеризується 
варіативним характером просодичних параметрів.

Результати перцептивного дослідження виявили превалювання спадної 
ступінчастої шкали в мовленні представників досліджуваних регіонів як у 
чоловічому, так і в жіночому мовленні (табл. 1).

         Таблиця 1
Частотність вживання основних інтонаційних шкал 

у мовленні мешканців чотирьох регіонів Канади

Використання цих видів шкал у досліджуваних ситуаціях спілкування 
цілком обґрунтовано, адже, по-перше, вони належать до групи стилістично 
нейтральних і не мають яскраво вираженого емоційного забарвлення, а по-
друге, ці види шкал є типовими для британського та американського варі-
антів англійської мови і впливають на мовлення мешканців досліджуваних 
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регіонів. Загальноанглійська тенденція вирівнювання мелодійного контуру 
в діалектному мовленні  яскраво проявляється в мовленні представників 
англомовних регіонів Канади.

Номенклатура термінальних тонів, яка представлена в мовленні пред-
ставників чотирьох досліджуваних регіонів свідчить про те, що найуживані-
шим є низький спадний тон (44,5%), висхідний (29,8%) та рівний (18,2%) і 
спадно-висхідний (7,5%).

У мовленні мешканців провінції Онтаріо домінує спадний термінальний 
тон, у жіночому мовленні превалює високий спадний (34%), в чоловічому – 
більш рекурентним є низький спадний тон (33%). Наприклад:

We live in a small    town | where everybody   knows everybody | and when 
we walk down the    street | you`re sure to     know someone.

Рис. 1. Інтонограма фрази з монологічного уривка мовлення жінки  – 
мешканки провінції Онтаріо

Середній рівень ЧОТ превалює в жіночому мовленні (175 гц), як і по-
казник частотного діапазону (150 гц), на відміну від діапазону в 73% у чо-
ловічому мовленні, що є найвужчим діапазоном серед усіх регіонів Канади. 
Частотний інтервал реалізується на межі верхнього і нижнього регістрів у 
чоловічому мовленні (1.1 відн. од.), у мовленні жінок він становить 1.4 відн. 
од. Максимум ЧОТ припадає на перший наголошений склад.

Просодична варіативність мовлення мешканців Ньюфаундленда та Ла-
брадору відрізняється вживанням спадної (39%) та рівної шкал (29%), при-
чому частотність рівної шкали у чоловічому мовленні складає 28% та 29% 
– у жіночому. У чоловічому мовленні рекурентною є також висхідна шкала, 
що складає  22%, а в жіночому 30% припадає на висхідну шкалу. Така реку-
рентність рівної та висхідної шкал вказує на вплив американського варіанта 
англійської мови, в якому рівна та висхідна шкали є найчастотнішими.

Найбільш частотними термінальними тонами в чоловічому мовленні є 
рівний тон (38%), високий спадний (19%) та складений тон – спадний + 
висхідний (18%). Високий відсоток (38%) рівного термінального тону у по-
єднанні з рівною шкалою справляє враження дуже монотонного звучання.

Показники середнього рівня ЧОТ демонструють в жіночому мовленні 
103 гц, у чоловічому – 97 гц, діапазон ЧОТ превалює в жіночому мовленні 
(113 гц), у чоловічому складає 101 гц. Такі показники корелюють із загаль-
но англійською традицією більш широкого діапазону в жіночому мовленні. 
Локалізація максимум ЧОТ припадає на перший наголошений та ядровий 
склади.

Аналіз просодичних характеристик у мовленні мешканців провінції Бри-
танська Колумбія демонструє превалювання спадної (41%) та рівної  (21%) 
шкал, 18% – в жіночому мовленні. Частотність використання цих видів шкал 
вказує на емоційно-нейтральний характер мовлення. Використання спадної 
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ступінчастої шкали є типовим для британського варіанта англійської мови, 
а рівна шкала – рекурентна у мовленні американців.

В аналізі гендерної поведінки щодо використання шкал жіночому мов-
ленню більш притаманна спадна ступінчаста шкала – 44% та 41% – у чоло-
вічому мовленні. Частотною також є однонаголошена шкала (17%), яка має 
тенденцію до однакового використання в жіночому та чоловічому мовленні. 
Таким чином превалювання спадної ступінчастої шкали свідчить про тен-
денцію до використання стандартних форм вимови і демонструє схожість із 
нормативною британською вимовою.

Номенклатура термінальних тонів, представлених у мовленні мешкан-
ців провінції Британська Колумбія демонструє частотність уживання жінка-
ми низького спадного тону (41%) та ковзної шкали (19%). Жінки здебільшо-
го оперують низьким спадним (29%) та високим спадним (34%) тонами.

Уживання високого спадного тону свідчить про емоційну забарвленість 
мовлення і у поєднанні зі спадною шкалою надає мовленню жвавого харак-
теру зацікавленості.

Показники частотності вживання інтонаційної шкали у мешканців про-
вінції Онтаріо демонструють превалювання спадної ступінчастої шкали в 
жіночому мовленні (37%) та 49% – у чоловічому, рівної шкали (22% та 27% 
відповідно), висхідної (12% та 18%) та хвилеподібної (22% та 8%). Така ва-
ріативність у вживанні шкал характеризує мовлення цього регіону як емо-
ційно нейтральне, монотонне.

Номенклатура термінальних тонів та інтонаційних шкал у мовленні 
представників острова Принца Едуарда демонструє, як і в мовленні пред-
ставників інших провінцій Канади, превалювання ступінчастої шкали (40% 
в чоловічому мовленні, 37% у жіночому мовленні): рівної 41% vs 33% та 
в жіночому мовленні рекурентною є висхідна шкала (30%). Такий високий 
відсоток висхідної шкали вказує на емоційний характер жіночого мовлення.

Аналіз термінальних тонів показав домінування висхідно-спадного тону 
у мовленні жінок (29%) та рівного  у мовленні  чоловіків. Жіноче мовлення 
має більш варіативний характер і демонструє 21% низького спадного тону, 
23% – висхідного тону, 20% – спадно-висхідного тону та 15% – рівного тону. 
Розмаїття термінальних тонів указує на багатий просодичний репертуар, а 
вживання спадно-висхідного і висхідного тонів свідчить про яскравий емо-
ційний стан мовця.

Показники середнього ЧОТ домінують у жіночому мовленні (242 Гц і 117 
Гц у чоловічому мовленні).

Такий високий показник середнього рівня ЧОТ у жіночому мовленні під-
тверджує дані перцептивного аналізу щодо просодичної експліцитності жі-
ночого мовлення.

Висновки
Таким чином, отримані методом перцептивного та акустичного видів 

аналізу дані про варіативний просодичний малюнок мовлення канадців, 
вказують на неоднорідний характер історичних процесів в різних регіонах 
Канади, що пояснюється як впливом британського та американського варі-
антів мови, так і соціальними факторами.
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Національно-специфічними особливостями просодичної системи ка-
надської англійської є висока частотність спадної ступінчастої та рівної ви-
дів шкал. Це підтверджує раніше отримані результати про те, що канадська 
просодична система формувалася під впливом британської та американ-
ської просодичних систем.
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У статті розглянуто тематичну групу комунікативні дії з різними іллокутивними 
цілями, що охоплює велику кількість вербальних одиниць, які номінують накази, прохання, 
обіцянки, поради, які називають такі дії, як вербальні конфлікти, прокляття чи навпа-
ки звеличання. До групи включені номінації публічного спілкування, а також брехливої та 
розважальної комунікації. Робимо висновок, що мовна картина світу є певним відбитком 
світоустрою відповідної мовної спільноти. Загалом у нашій вибірці 18 лексичних одиниць 
вербалізують смисловий комплекс наказ. Надання рекомендацій і порад відбувається 
у різноманітних сферах суспільної діяльності, кожна із них містить відповідні лексичні 
найменування такого різновиду комунікації. Загалом їхня кількість у нашому матеріалі 
складає 9 одиниць. За даними нашої підвибірки, майже десяток номінативних одиниць по-
значають комунікативні дії розважального спрямування. Широкий спектр номінацій (майже 
півтора десятка одиниць) на позначення комунікативної дії обіцяння, а також наявність 
різних типів документів на підтвердження цієї дії свідчать про укоріненість в культурно-
му житті англомовного соціуму відповідального ставлення (як окремих осіб, так і цілих 
установ) до наданих обіцянок і взятих на себе зобов’язань. Як показує дефініційний аналіз 
нашої підвибірки (6 номінацій), англомовний вокабуляр відбиває різні типи конфліктної 
комунікації, в якій учасники дотримуються протилежних оцінних позицій стосовно єдиної 
ситуації: це може бути обговорення, диспут, а може бути сварка. Розглянувши тема-
тичну групу комунікативні дії з різними іллокутивними цілями, виокремлюємо підгрупи, 
кожна з яких містить певну кількість номінативних одиниць, які вербалізують такі 
іллокутивні настанови, як наказувати/просити, рекомендувати, обіцяти, хвалити/осуд-
жувати, вступати в конфлікт, вводити в оману, розважати. Дані дефініційного аналізу 
та етимологічних розвідок показують схвальну/несхвальну аксіологічну забарвленість 
певних комунікативних дій, а також віддзеркалюють певне структурування англомовно-
го соціуму, яке послугувало підґрунтям формування усталених комунікативних патернів.

Ключові слова: вербалізація, іллокутивні цілі, дефініційний аналіз, комунікація, лек-
сема, етимологія.

КОММУНИКАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ 
ИЛЛОКУТИВНИМЫ АКТАМИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
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Смаглий В.М.

кандидат филологических наук, доцент
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В статье рассмотрена тематическая группа коммуникативные действия с раз-
личными иллокутивнимы целями, которая охватывает большое количество вербальных 
единиц, номинируют приказы, просьбы, обещания, советы, которые называют такие 
действия, как вербальные конфликты, проклятия или наоборот возвеличивания. В группу 
включены номинации публичного общения, а также лживой и развлекательной коммуни-
кации. Делаем вывод, что языковая картина мира является определенным отражением 
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мироустройства соответствующей языковой общности. Всего в нашей выборке 18 лек-
сических единиц, которые вербализируют смысловой комплекс приказ. Предоставление 
рекомендаций и советов происходит в различных сферах общественной деятельности, 
каждая из них содержит соответствующие лексические наименования такого вида ком-
муникации. В общем их количество в нашем материале составляет 9 единиц. По данным 
нашей подвыборки, почти десяток номинативных единиц обозначают коммуникативные 
действия развлекательного направления. Широкий спектр номинаций (почти полтора 
десятка единиц) для обозначения коммуникативного действия обещания, а также на-
личие различных типов документов в подтверждение этого действия свидетельству-
ют об укорененности в культурной жизни англоязычного социума соответствующего 
отношения (как отдельных лиц, так и целых учреждений) в данных обещаниях и взятых 
на себя обязательствах. Как показывает дефиниционный анализ нашей подвыборки (6 
номинаций), англоязычный вокабуляр отражает различные типы конфликтной комму-
никации, в которой участники придерживаются противоположных оценочных позиций по 
единой ситуации: это может быть обсуждение, диспут, а может быть ссора. Рассмо-
трев тематическую группу коммуникативные действия с различными иллокутивнимы 
целями, выделяем подгруппы, каждая из которых содержит определенное количество но-
минативных единиц, вербализируют такие иллокутивные установки, как приказывать / 
просить, рекомендовать, обещать, хвалить / осуждать, вступать в конфликт, вводить 
в заблуждение, развлекать . Данные дефиниционного анализа и этимологических иссле-
дований показывают положительную / нелестную аксиологическую окраску определен-
ных коммуникативных действий, а также отражают определенное структурирование 
англоязычного социума, которое послужило основой формирования устойчивых комму-
никативных паттернов.

Ключевые слова: вербализация, иллокутивные цели, дефиниционный анализ, комму-
никация, лексема, этимология.
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The article deals with the thematic group of communicative actions with different illocution-
ary goals, which encompasses a large number of verbal units that designate orders, requests, 
promises, and advice that refer to actions such as verbal conflicts, curses or conversely exaltation. 
The group includes the nominations for public communication as well as false and entertaining 
communication. We conclude that the linguistic picture of the world is a definite reflection of the 
world order of the respective linguistic community. In general, in our samples, 18 lexical units 
verbalize the semantic complex order. Providing recommendations and advice takes place in vari-
ous spheres of the social activity, each of them contains the appropriate lexical names of such 
kind of communication. In total, their number comprises 9 units in our material. According to our 
sub-sample, almost a dozen nominative units denote communicative activities of entertainment. A 
wide range of nominations (almost a dozen and a half units) to denote the communicative effect of 
the promise, as well as the presence of various types of documents to confirm this action, indicate 
the rootedness of the responsible attitude in the cultural life of the English-speaking society (both 
individuals and institutions as a whole) to the promises given and those taken. As the definitive 
analysis of our sub-sample (6 nominations) shows, the English vocabulary reflects different types 
of conflict communication, in which the participants hold opposite evaluative positions in relation 
to a single situation: it may be a discussion, a dispute, or maybe a quarrel. Having considered the 
thematic group communicative actions with different illocutionary goals, we distinguish subgroups, 
each of which contains a certain number of nominative units that verbalize such illocutionary 
guides as to command / request, recommend, promise, praise / condemn, conflict, mislead, enter-
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tain. The data of definitive analysis and etymological inquiries show the approving / disappointing 
axiological colour of certain communicative actions, and also reflect a certain structuring of the 
English-speaking society, which served as the basis for the formation of established communica-
tion patterns.

Key words: verbalization, illocutionary goals, definitive analysis, communication, lexeme, 
etymology.

Вступ
Проаналізувавши ядерну зону досліджуваного концепту, перейдемо до 

значно осяжнішої і більш диверсифікованої зони його вербалізованого поля. 
Методи дослідження. До складу медіальної зони включаємо 

лексикографічно зареєстровані іменні лексеми із семантичним компо-
нентом мова, мовлення, комунікація. За тематичним принципом зібраний 
матеріал розподіляємо на 10 секторів.

Результати та обговорення
Тематична група комунікативні дії з різними іллокутивними 

цілями охоплює велику кількість вербальних одиниць, які номінують накази, 
прохання, обіцянки, поради, які називають такі дії, як вербальні конфлікти, 
прокляття чи навпаки звеличання. До групи включені номінації публічного 
спілкування, а також брехливої та розважальної комунікації

1. Накази.  Домінуючими семантемами в одиницях цієї підгрупи є наказ 
та команда, отже почнімо із аналізу відповідних лексем. Лексема order має 
наступну етимологію: order <––– ME <––– OFr ordre <––– L ordo [row, series, 
rank], яка відсилає до поняття порядок, ранг. Не дивно в цьому зв’язку, що 
основною, першою у словникових тлумаченнях семемою іменника order є 
[arrangement of people or things according to a particular sequence, pattern], 
тобто порядок, ієрархія (в нашому випадку важливою є соціальна ієрархія). 
Наступна семема order дефінується [a statement made by a person with 
authority that tells smb to do smth; an authoritative command or instruction; 
an instruction or direction that must be obeyed]. Виділені дефініційні ознаки 
експлікують семи влада, повноваження [authority] та підкоряння [must be 
obeyed], а ці поняття актуальні для ієрархізованого суспільного устрою.

Лексема   command  також етимологічно виходить із латини, звідки че-
рез старо французьку потрапляє до середньо англійської: ME comanden 
<––– OFr commander <––– L commandare = com- [expressing intensive force] 
+ mandare [command]. За своєю дефініцією command [an order given with au-
thority] є повним синонімом до order. Обидві лексеми називають ідентичний 
за іллокуцією комунікативний акт надання комусь припису (щодо певної дії) 
обов’язкового для виконання.

Історична укоріненість відповідних правил взаємодії членів соціуму, 
згідно яким хтось має повноваження примушувати когось іншого до виконан-
ня певних дій або забороняти щось, корелює із соціальним усвідомленням 
правомочності відповідної комунікації. Тому не дивно, що мова налічує май-
же два десятки лексичних одиниць на позначення відповідної комунікації. 
До таких уналежнюємо слова із  узагальненою семантикою наказ, коман-
да: behest, directive, direction [authoritative order, command], charge [order, 
command, injunction], dictate [a command by one in authority], do [a statement 
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of what should be done, a command], edict [official order issued by a person 
in authority], imperative [a command, an order], mandate [an official order or 
instruction], ordinance [an authoritative command, decree, order]. 

Окремий набір складають одиниці, в чиїх дефініціях уточнюється, від 
кого виходить наказ. Перш за все це Божественні приписи commandment 
[a divine rule, one of the Ten Commandments, the ten rules given by God that 
are mentioned in the Bible]. Крім того, це накази від імені закону: decree [an 
official order that has the force of law], precept [an order issued by legally con-
stituted authority to a subordinate official], injunction [a court order command-
ing or forbidding the doing of smth]. 

В аналізовану підгрупу включаємо опозитивну пару лексем demand  і 
counterdemand.  Перша із них дефінується [a forceful statement in which 
you say that smth must be done; an insistent and peremptory request, made as 
of right]. Друга лексема counterdemand імплікує можливість відкликання по-
переднього наказу [an order revoking a previous one; revocation, cancellation 
of an order or command]. Як виконання наказу, так і його відміна передбачає 
певну субординацію у стосунках комунікантів.

Робимо висновок, що мовна картина світу є певним відбитком 
світоустрою відповідної мовної спільноти. Загалом в нашій вибірці 18 лек-
сичних одиниць вербалізують смисловий комплекс наказ.

2. Прохання. Ця підгрупа містить значно меншу кількість лексичних оди-
ниць, їх налічується 7. Прохання так само, як і наказ, в теорії мовленнєвих 
актів зараховують до імперативних іллокутивних актів. Різниця між ними 
полягає в тому, що наказ мусить бути виконаний, а прохання може бути  
виконане, а може залишитьсь не виконаним. Ключовою лексемою цієї 
підгрупи виступає іменник request [act of asking politely or formally for smth] 
<–– to ask [to say to smb that one wants them to do or give smth]. 

Цікаво те, що як романське запозичення request, так і питомо германсь-
ке ask  етимологічно виходять із коренів зі спільним значенням [to seek] 
шукати: request <––– ME <––– OFr requeste <––– L recuirere = re- (intensive 
force) + quarere [seek]; ask <––– OE ascian <––– OHG eiscon <––– Sansckrit 
ichati [he seeks]. 

Слово  request функціонує практично в усіх дефініційних статтях тих 
лексичних одиниць, що входять до підгрупи прохання. Варіюють означення 
яке прохання та до кого. Прохання до Бога номінується лексемою prayer [a 
solemn request for help addressed to God; reverent petition made to God or an-
other object of worship]. Звернення із проханням до можновладця, офіційної 
персони, божества позначається словом petition [a request to a superior au-
thority or deity; formal written request made to an official person]. Тональність 
прохання зазвичай кваліфікується дефініційними ознаками [earnest, hum-
ble, urgent, emotional]: entreaty [an earnest and humble request], appeal [an 
earnest plea; a serious request for help, support], plea [an earnest entreaty; 
a request made in urgent and emotional manner]. Дефініційний аналіз дру-
гого ступеня глибини ще більше підсилює сему прохання, мольба. Так, 
дефініційна ознака [urgent], будучи потрактована  як самостійна лексич-
на одиниця, показує наступне: прикметник urgent є дериватом дієслова to 
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urge, яке своєю чергою означає [to ask people to do smth in a way that shows 
that you believe it is very important]. Фіксуємо певний плеоназм, подвійне за-
значення семи мольба в лексемі  plea.

Порівнюючи дві останні підгрупи висновуємо, що із двох імперативних 
мовленнєвих актів у комунікативній практиці членів англомовного соціуму 
МА наказ  значно переважає МА прохання, про що зокрема свідчить втричі 
більша представленість усталених номінацій першого над другим.

3. Рекомендації. Комунікативна дія рекомендувати, радити 
передбачає двох учасників, один з яких є (вважає себе) компетентним у 
певній царині і пропонує свою пораду іншому стосовно того, що тому варто 
вибрати, зробити.

Ключовою номінативною одиницею цієї підгрупи виступає  recommen-
dation [saying that smth is good and deserves to be chosen; a suggestion as 
to the best course of action, esp. one put forward by an authoritative body]. 
Важливі семи тут гарний, найкращий [good, the best] та вартий вибору [de-
serves to be chosen]. Ці ж семи наявні і в семантичній структурі лексеми ad-
vice [recommendation regarding a decision or course of conduct; an opinion or 
suggestion about what someone should do]. Показовою є етимологія іменника 
advice, який потрапив до середньо англійської через старофранцузьку із 
латини:  L ad [to] + visum, videre [to see], початковий сенс був таким way of 
looking at smth, який згодом трансформувався в an opinion given = погляд 
на щось, оцінка.

Комунікативна дія радити, рекомендувати позначається також 
іменником counsel [advice or guidance, esp. Solicited from a knowledgeable 
person, given formally], в значенні якого акцентується обізнаність радника і 
офіційність наданих рекомендацій. Бажання переконати іншого в доречності 
своїх рекомендацій (особливо стосовно придбання певного товару) – такий 
відтінок значення в іменниках advertisement, pitch [recommendation; form 
of words used when trying to persuade someone to buy or accept smth]. Сема 
переконання наявна і в значенні слова spiel [speech or argument usually 
intended to persuade, typically one used by a salesperson].

Рекомендації лікаря стосовно вибору засобів лікування пацієнта мають 
форму prescription [instruction written by a medical practitioner that authorizes 
a patient to be issued with a medicine or treatment]: семантична структура цієї 
номінативної одиниці містить інформацію про діяча (медик [a medical prac-
titioner]), предмет рекомендації (ліки [a medicine or treatment]), отримувача 
послуги (пацієнт [a patient]) і правомочність самої дії ([authorizes]). 

В політичній сфері рекомендація стосовно правильності ідеологічних 
настанов позначається словом propaganda [spreading ideas to promote 
a political cause, to advocate a doctrine]. Рекомендації виборців стосовно 
політичних дій, що їх має виконувати  їхній обранець, формулюються у на-
даному йому мандаті – mandate [command or authorization given by a politi-
cal electorate to the winner of election; authority to carry out a policy given by the 
electorate to a candidate that wins election]. Як бачимо, надання рекомендацій 
і порад відбувається у різноманітних сферах суспільної діяльності, кожна із 
них містить відповідні лексичні найменування такого різновиду комунікації. 
Загалом їхня кількість у нашому матеріалі складає 9 одиниць.
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4. Обіцянка. Комунікативна дія обіцяння завжди слугує містком між 
теперішнім і майбутнім: адже обіцяти – це брати на себе зобов’язання щось 
зробити чи, навпаки, утриматись від певних дій, в майбутньому. Цей тем-
поральний нюанс в значенні ключової лексеми promise прослідковується 
навіть в її етимології. Лексична одиниця promise бере початок із лати-
ни, від дієслова promissus, promittere [to send forth], що означало поси-
лати вперед. В сучасній англійській мові іменник  promise зберігає сему 
майбутнє в своєму значенні, про це свідчить дефініція [a declaration as-
suming that one will or will not do smth]. Як показав аналіз, ця сема присут-
ня в усіх номінативних одиницях даної підгрупи. Вона може есплікуватись 
дефініційною ознакою [will happen/ do/give], як в словах assurance [a strong 
and definite statement that smth will happen] або bargain [an agreement in 
which people say they will do or give smth in exchange for smth else]. Але знач-
но частіше сема майбутнє вбудована в зміст слова за рахунок використан-
ня в його тлумаченні дефініційної ознаки [promise], тобто вона проявляє 
себе на другому ступені глибини дефініційного аналізу. 

Повним синонімом до promise виявляється commitment  [a promise to 
do or give smth]. Додавання квалітативної семи дещо уточнює зміст таких 
синонімів, як pledge [a solemn promise of undertaking], vow [a solemn prom-
ise], а також oath [formal and serious promise to do smth], undertaking [a for-
mal pledge or promise to do smth]. Дефініційні ознаки [solemn, formal, serious] 
кваліфікують обіцянку як серйозний і офіційний комунікативний акт.

Виконання обіцяного стосується двох чи більше учасників  економічної, 
ділової, соціальної взаємодії. При цьому сторони беруть зобов’язання ви-
конувати те, про що йдеться у зазвичай юридично оформлених письмових 
угодах:  contract [a written agreement, esp. one concerning sales or tenancy, 
that is intended to be enforceable by law; a binding agreement between two or 
more parties, esp. one legally enforceable], note [a written promise of payment 
of various kinds], guarantee [a formal assurance (typically in writing) that certain 
conditions will be fulfilled], covenant [a written agreement or promise usually 
under seal between two or more parties, esp. for the performance of some ac-
tion], compact [a formal contract between two or more parties]. Навіть сфера 
міжперсональних (зокрема матримоніальних) відносин може регламентува-
тись певними юридично оформленими обіцянками: engagement [betrothal; 
a formal agreement to get married; mutual promise for a future marriage], be-
trothal [a mutual promise or contract for a future marriage]. 

Широкий спектр номінацій (майже півтора десятка одиниць) на позна-
чення комунікативної дії обіцяння, а також наявність різних типів документів 
на підтвердження цієї дії  свідчать про укоріненість в культурному житті ан-
гломовного соціуму відповідального ставлення (як окремих осіб, так і цілих 
установ) до наданих обіцянок і взятих на себе зобов’язань.

5. Похвала / Осуд. Вербальне вираження оцінного ставлення мовця 
до об’єкту мовлення – така цільова настанова висловлювань як схвальної, 
так і, частіше, несхвальної семантики. Похвала відбувається в таких діях, 
які позначаються ключовою лексемою praise [an expression of approval or 
admiration, commendation], її етимологія свідчить про глибинне, початкове 
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значення оцінка, ціна ME <––– OFr presier [to praise] <––– L pretiare, pretium 
[price]. 

Синонімом виступає менш поширена лексична одиниця commendation 
[the act of praising or approving smth or smb], (arch) [compliment]. Своєю чер-
гою commendation функціонує як дефініційна ознака в одній із семем лек-
семи eulogy і загальним значенням [high praise or commendation], а також 
у семемах із конкретнішою семантикою «звеличання небіжчика»: eulogy [a 
commendatory oration or writing, esp. in honour of one deceased; a laudatory 
speech or written tribute, esp. on praising someone who has died] <––– lauda-
tory [expressing praise and commendation]. 

Висловлення схвальної оцінки високого ступеня номінується словом 
tribute [declaration of respect or admiration] <––– admiration [a feeling of great 
respect and approval]. 

Позитивне оцінне висловлювання як прояв куртуазності позначається 
відомим іменником compliment [polite expression of praise or admira-
tion]. Важливою дефініційною ознакою у тлумаченні цього іменника є [po-
lite], адже як свідчить етимологія, слово compliment потрапило до складу 
англійської мови в XVII ст. із французької, до якої, своєю чергою, було запо-
зичене із італійської – compliment [fulfilment of the requirements of courtesy], 
а в італійську воно прийшло із іспанської: Sp cumplimento, cumplir [to be 
courteous]. Отже, робити компліменти означає поводитись ґречно, світські.

Вираження осуду когось/чогось номінується значною кількістю лексич-
них одиниць англійської мови (в нашій вибірці похвала налічує 5 одиниць, а 
осуд в півтора рази більше). Несхвальне ставлення мовця до об’єкту оцінки 
найзагальнішим чином виражається лексемою disapproval [expression of 
unfavorable opinion, belief that smb or smth is bad or wrong]. Як дефініційна 
ознака слово disapproval фігурує в багатьох тлумачних статтях: reproof [an 
expression of blame and disapproval], criticism [a remark or comment that ex-
presses disapproval of smb or smth]. Слово criticism своєю чергою функціонує 
як дефініційна ознака в інших номінативних одиницях аналізованої підгрупи: 
condemnation [the expression of very strong and definite disapproval, criti-
cism], censure  [official strong criticism], reprimand [a severe or formal criti-
cism]. Крім того номінативна одиниця негативної оцінки може містити тем-
поральну сему: tirade [a long angry speech of criticism or accusation], lecture 
[a long serious speech given as a scolding or reprimand].  

Негативно оцінне ставлення мовця часом проявляє себе у його 
комунікативній діяльності через застосування різких, образливих і грубих 
слів на адресу об’єкту оцінки, що позначається відповідними лексичними 
одиницями: abuse [insulting and offensive language; language that condemns, 
usually unjustly and angrily], insult [a rude or offensive statement; scornfully 
abusive remark], curse [an offensive word or phrase used to express anger or 
annoyance], diatribe [a bitter and abusive speech or piece of writing], verbal 
(informal) [abuse, insults]. 

Звертаючись до етимологічного аналізу abuse, бачимо його походжен-
ня від латини: L abus [misused] from the verb abuti = ab- [wrongly] + uti [to 
use]. Порівнюючи вихідні значення дієслів to use та misuse, словник Mer-
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riam Webster уточнює, що перше із них позначає володіти, насолоджува-
тись, натомість друге – використовувати неправильно, несправедливо: 
to use [to possess and enjoy] VS to abuse [to use smth incorrectly or unfairly]. 
Вважаємо це глибинними сигналами оцінки відповідної людської поведінки 
– лайка, вербальна агресія не схвалюється культурними нормами. 

6. Вербальний конфлікт. Дотримання різних, а більше з тим протилеж-
них, поглядів стосовно певних ситуацій може виливатися в комунікативній 
сфері у конфліктне спілкування мовців. Найзагальнішою за своєю семанти-
кою номінацією такого спілкування виступає лексема disagreement [an argu-
ment caused by people having different opinions about smth], в якій провідними 
семами виокремлюються  1) незгода 2) різні погляди. Такий самий набір 
сем наявний у значенні лексеми argument [a discussion in which people ex-
press different opinions about smth]. Якщо в семемі присутні додаткові семи, 
що кваліфікують емоційність висловлюваних оцінок, то дефініція містить 
відповідні дефініційні ознаки  argument [angry or heated exchange of diverg-
ing or opposite views; angry disagreement, angry quarrel]. Коріння саме такої 
семантики вбачаємо в вихідному значенні іменника argument, який згідно 
своєї етимології походить від латинського дієслова arguer [prove, accuse]. 

Конфліктне спілкування в форматі сварки номінується лексемами quar-
rel  [a heated argument or disagreement, typically about a trivial issue; an in-
teraction in which the parties involved express angry disagreement with one 
another], altercation [a noisy, heated, angry dispute, esp. in public], argy-bargy 
(informal) [noisy quarrelling].

У вибірці наявні лексеми із трохи різними семемами в їхньому складі 
– нейтральні і емоційно конотовані: dispute [a verbal controversy, debate] 
(емоційно нейтральна семема) і dispute [a quarrel] (семема із емоційною ха-
рактеристикою події). Але є і лексеми повністю позбавлені такої емоційної 
характеристики: debate [a discussion involving opposing points], які до 
того ж містять семеми зі значенням офіційного характеру обговорення 
контроверсійного питання [a formal discussion in a public meeting in which 
opposing arguments are put forward and which usually ends with a vote]. Як 
показує дефініційний аналіз нашої підвибірки (6 номінацій), англомовний 
вокабуляр відбиває різні типи конфліктної комунікації, в якій учасники до-
тримуються протилежних оцінних позицій стосовно єдиної ситуації: це може 
бути обговорення, диспут, а може бути сварка.

7. Брехня. Іллокутивною настановою людської комунікативної дії 
може бути введення в оману, тобто спілкування для цілеспрямованого 
інформування співбесідника про ситуацію, яка не відповідає дійсності. Про 
історичну закоріненність такої комунікації свідчить те, що вона відома із давніх 
давен під відповідним ім’ям: ME lige, lie <––– OE lyge, leogan, споріднено із 
давньоверхньонімецьким  OHG lugi , які виходять із індоєвропейського ко-
реня   leugh- [to lie] = брехати. Дана тематична підгрупа вирізняється знач-
ною варіативністю своїх конституентів (підвибірка налічує 12 номінативних 
одиниць). 

Ключовою лексемою, зрозуміло, є lie [an intentionally false statement; an 
assertion of smth   known to the speaker or writer to be untrue with intention to 
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deceive]. В семантиці слова lie, окрім семи хибне (твердження) [false, untrue 
(statement)], треба звернути увагу ще на дві семи – щоб обманути [to de-
ceive] і умисно [intentionally], тобто невідповідність твердження істинному 
стану речей відома мовцю, він не помиляється і свідомо дезінформує слу-
хача. Синонімами lie виступають слова untruth [a lie or false statement], fa-
ble [a false statement, a lie], tale [an intentionally untrue report; a deliberate lie], 
story [a false statement, a lie], gloss [a purposefully misleading explanation].

Якщо йдеться про неправдиві свідчення під присягою, то використовується 
лексема perjury [the voluntary violation of an oath by swearing to what is un-
true], в юридичній термінології уточнюється, що це є порушенням закону 
perjury (Law) [the offence of willfully telling an untruth under oath]. 

Ціла низка синонімічних одиниць номінують навмисне надання 
неправдивої інформації з ціллю пошкодити репутації певної особи: libel [a 
false and typically malicious statement about a person; defamatory statement 
that conveys an unjustly unfavorable impression], defamation [a false statement 
about a person that injures the reputation of that person], slander [false charges 
which defame and damage another’s reputation], calumny [false charges mali-
ciously calculated to harm another’s reputation]

Неправдиве висловлювання тривіального, несерйозного характеру 
позначається словом fib [a trivial or childish lie, typically an unimportant one]. 
Додавання неправдивих, вигаданих деталей до розповіді номінується сло-
вом embellishment [an untrue detail, added to a statement to make it more 
interesting].

Відмітимо, що дефініції лексичних одиниць відповідної підгрупи містять 
велику кількість негативно оцінних сем, які експлікуються дефініційними оз-
наками [false, untrue, unjustly malicious], уточнюється, що відповідні дії мають 
неправедну, руйнівну силу [to deceive, mislead, damage, harm], указується, 
що така дія під присягою є злочином  [offence]. 

Це є свідченням глибинної вкоріненості осудливого ставлення англо-
мовного соціуму до неправди, що виходить із загальнолюдських основ 
моралі, які відбиваються у біблійних заповідях, беззаперечних приписах 
гідної людської поведінки. Дев’ята заповідь забороняє говорити неправду, 
зокрема неправдиво свідчити: You shall not bear false witness.

8. Розважальна комунікація. Цільова настанова розважати, тішити 
слухачів (entertain, amuse) реалізується у цілій низці комунікативних дій 
мовця. Дефініційний аналіз їхніх номінацій виокремлює такі наскрізні оз-
наки, як [entertain], [amuse], [interesting], [humorous], [horrific]. Більшість із 
них беруть початок у кореневих лексемах to entertain та to amuse: так, 
дієслово entertain  дефінується [provide smb with amusement] і походить від 
латинського inter [among] + tenere [show hospitality], а дієслово amuse тлу-
мачиться наступним чином [cause smb to find smth funny, provide interest-
ing and enjoyable occupation for smb, entertain], його етимологія виходить із 
старо французького  дієслова amuser [entertain]. 

До номінацій розважальної комунікації відносимо  story [an account of 
imaginary or real people and events told for entertainment; a usually fictional 
narrative intended to interest or amuse the hearer]. Якщо така оповідь є ко-
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роткою, та ще й смішною на додачу, її позначають лексемою anecdote [a 
short account of an interesting humorous incident; a short amusing or interest-
ing story]. Вигадана розважальна історія може бути не тільки смішною, але і 
страхітливою, в такому разі вона позначається лексичною одиницею urban 
legend/myth [a humorous or horrifying story circulated as though true; an often 
lurid story or anecdote that is based on hearsay and widely circulate as true]. 

Загальновідомою комунікативною розвагою є жартування, вона 
позначається лексемою joke [a thing that smb says to cause amusement or 
laughter, esp. a story with a funny punchline], яка походить вид латинського 
jocus (word play).

Специфічне швидке мовлення артиста комедійного жанру позначається 
лексемою patter [glib, rapid speech of a comedian; the rapid-fire talk with which 
an entertainer accompanies a routine], фрагменти такого мовлення викори-
стовуються і співаками для комедійного ефекту [rapid speech included in a 
song, esp. for comic effect].

Як маргінальні члени до аналізованої підгрупи входять назви 
комунікативних дій суто лудичного – ігрового – спрямування: crossword 
puzzle, riddle, rebus. Використання таких лудичних практик, як розгадуван-
ня кросвордів, ребусів, загадок, є реалізацією інтелектуальної діяльності 
комуніканта під час дозвілля. Загалом за даними нашої підвибірки, майже 
десяток номінативних одиниць  позначають комунікативні дії розважально-
го спрямування.

Висновки
Розглянувши тематичну групу комунікативні дії з різними іллокутивними 

цілями, виокремлюємо підгрупи, кожна з яких містить певну кількість 
номінативних одиниць, які вербалізують такі іллокутивні настанови, як 
наказувати/просити, рекомендувати, обіцяти, хвалити/осуджувати, всту-
пати в конфлікт, вводити в оману, розважати. Дані дефініційного аналізу 
та етимологічних розвідок показують схвальну/несхвальну аксіологічну 
забарвленість певних комунікативних дій, а також віддзеркалюють певне 
структурування англомовного соціуму, яке послугувало підґрунтям форму-
вання усталених комунікативних патернів. 
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Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту GENIUS в ан-
глійській мові, а саме – розгляду афоризмів із компонентом genius. Згідно з думкою пред-
ставників семантико-когнітивного підходу, концепт є базовою одиницею ментального 
коду людини, яка має внутрішню структуру, що складається із концептуальних ознак; 
це є результат індивідуального та соціального пізнання світу. Концептуальні ознаки 
містять поняттєву інформацію про відповідний об’єкт чи феномен. Таким чином, пред-
ставники даного підходу розглядають мову як один із найважливіших засобів пізнання та 
коцептуалізації світу. Вивчення концепту через мову є найбільш надійним способом лінг-
вістичного 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. Афоризм визначається як короткий влучний оригінальний вислів, узагальне-
на, глибока думка, виражена в лаконічній формі, подеколи несподівано парадоксальній. У 
ході дослідження було проаналізовано 100 англомовних афоризмів із компонентом genius. 
Встановлено, що у даних крилатих висловах реалізуються декілька моделей концепту-
альної метафори. Концептуальна метафора є головним засобом концептуальної систе-
ми людини, за допомогою якої ми розуміємо і сприймаємо один тип об’єктів у термінах 
об’єктів іншого типу. Проведене дослідження уможливило виокремлення декількох концеп-
туальних метафор, зокрема, GENIUS IS MADNESS, GENIUS IS FIRE, GENIUS IS WORK, 
GENIUS IS PRECIOUS, GENIUS IS ENEMY, GENIUS IS SIMPLE.

Ключові слова: концепт, афоризм, концептуальна метафора, genius.
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Статья посвящена исследованию особенностей вербализации концепта GENIUS в 
английском языке, а именно – рассмотрению афоризмов с компонентом genius. Согласно 
мнению представителей семантико-когнитивного подхода, концепт является базовой 
единицей ментального кода человека, который имеет внутреннюю структуру, состо-
ящую из концептуальных признаков; это результат индивидуального и социального 
познания мира. Концептуальные признаки содержат понятийную информацию о соот-
ветствующем объекте или феномене. Таким образом, представители 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 признаки и разработать структуру 
концепта. Любой анализ концепта начинается с выявления языковых единиц, которые 
представляют соответствующий концепт, интерпретации их словарных и речевых 
контекстов. Афоризм определяется как короткое точное оригинальное выражение, 
обобщенная, глубокая мысль, выраженная в лаконичной форме, иногда неожиданно пара-
доксальной. В ходе исследования были проанализированы 100 англоязычных афоризмов 
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с компонентом genius. Установлено, что в данных крылатых выражениях реализуются 
несколько моделей концептуальной метафоры. Концептуальная метафора является 
главным средством концептуальной системы человека, с помощью которой мы понима-
ем и воспринимаем один тип объектов в терминах объектов другого типа. Проведенное 
исследование позволило выделить несколько концептуальных метафор, в частности, 
GENIUS IS MADNESS, GENIUS IS FIRE, GENIUS IS WORK, GENIUS IS PRECIOUS, GENIUS 
IS ENEMY, GENIUS IS SIMPLE.

Ключевые слова: концепт, афоризм, концептуальная метафора, genius.
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The article is dedicated to the investigation of the peculiarities of verbalization of the concept 
GENIUS in the English language, namely, consideration of the aphorisms with the component 
genius. 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 com-
prehensive information about the corresponding object or phenomenon, as well as the interpre-
tation 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. Aphorism is defined as 
a short original statement, a generalized, deep thought, expressed in a concise form, sometimes 
unexpectedly paradoxical. During the study, 100 English aphorisms with the genius component 
have been analyzed. It has been established that in the given expressions several models of the 
conceptual metaphor are realized. Conceptual metaphor is the main means of the conceptual 
system of a person by which we understand and perceive one type of objects in terms of objects 
of another type. The research made it possible to distinguish several conceptual metaphors, in 
particular GENIUS IS MADNESS, GENIUS IS FIRE, GENIUS IS WORK, GENIUS IS PRECIOUS, 
GENIUS IS ENEMY, GENIUS IS SIMPLE.

Key words: concept, aphorism, conceptual metaphor, genius.

Вступ
Когнітивна семантика характеризується декількома напрямками аналі-

зу концептів у відповідності до методологічної орієнтації дослідників. Серед 
них виокремлюють, зокрема, лінгвокультурологічний підхід, когнітивно-по-
етичний напрям, когнітивно-дискурсивний напрям, семантико-когнітивний 
підхід. Спільним для всіх напрямків є визнання концепту базовою одини-
цею свідомості, відмінності ж пов’язані, у першу чергу, з фокусуванням на 
певному типові концептів, а також з різним трактуванням відношень між 
концептом як елементом етнокультурної картини світу та лексичним зна-
ченням (Шевченко 2006: 192-193).

Пропоноване дослідження ґрунтується на теоретичному доробку се-
мантико-когнітивного підходу до вивчення концептів, який досліджує спів-
відношення семантики мови з концептосферою народу, взаємодію семан-
тичних процесів з когнітивними. Представники цього напряму в когнітивній 
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лінгвістиці визначають концепт як приналежну свідомості людини глобальну 
одиницю розумової діяльності, квант структурованого знання, дослідити яку 
можливо шляхом вивчення її мовної репрезентації (Попова, Стернин 2007). 
Мова є одним із основних інструментів пізнання та концептуалізації навко-
лишнього світу, оскільки аналіз мовних засобів дозволяє найбільш простим 
та ефективним способом виявити ознаки концепту та змоделювати його. 
Склад того чи іншого концепту виявляється через даний концепт, словнико-
ві тлумачення мовних одиниць, які репрезентують та мовленнєві контексти. 

Аналізуючи різноманітні підходи до вивчення концептів, А.П. Мартинюк 
зазначає, зокрема, що дослідження вербалізованого концепту відбувається 
на основі ономасіологічного підходу, який передбачає визначення мовних 
засобів, що його об’єктивують, максимально повний опис семантики цих 
одиниць та моделювання змісту концепту як глобальної ментальної оди-
ниці через її національну своєрідність. Основними доцільними методами 
вчена вважає компонентний аналіз, етимологічний аналіз, виявлення сино-
німічного ряду лексеми-репрезентанта концепту, а також вивчення спосо-
бів концептуалізації як вторинного переосмислення, зокрема, в пареміях та 
афоризмах (Мартинюк 2009). Саме останньому із зазначених етапів – ви-
вченню способів концептуалізації як вторинного переосмислення – присвя-
чене наше дослідження.

Мета даної розвідки полягає у дослідженні особливостей вербалізації 
англомовного концепту GENIUS. Матеріалом дослідження слугували ан-
гломовні афоризми. 

Результати та обговорення
Афоризм визначається як короткий влучний оригінальний вислів, уза-

гальнена, глибока думка, виражена в лаконічній формі, подеколи несподі-
вано парадоксальній. Афоризм завжди містить у собі більше значення, ніж 
вимовлено, він ніколи не аргументує, але впливає на свідомість виразною 
неординарністю судження. Тому досить часто афоризми називають «крила-
тими вислови» (Словник літературознавчих термінів).

У ході дослідження було проаналізовано 100 англомовних афоризмів із 
компонентом genius. Встановлено, що у даних крилатих висловах реалізу-
ються декілька моделей концептуальної метафори. Зупинимось, передов-
сім, на теоретичному аспекті зазначеного явища. Новий підхід до аналізу 
значення мовних одиниць у когнітивній семантиці спричинив появу вели-
кої кількості праць, присвячених розглядові когнітивної сутності метафори. 
Нині розроблено декілька теорій, пов’язаних із розглядом когнітивного ста-
тусу метафори. Так, зокрема, Р.Е. Гаскелл вважає, що базою метафори є 
глибинний мисленнєвий процес, а саме – міркування за аналогією. Мета-
фору вчений вважає первинною когнітивною функцією, що невід’ємна від 
раціональної думки та процесу формування понять (Haskell 1987). Близь-
ким до теорії Р.Е. Гаскелла є розуміння сутності метафори Е. МакКормаком, 
який вважає, що мова  взагалі породжується завдяки певним глибинним 
структурам людського розуму. Людина може зіставляти досить віддалені 
семантичні концепти, які мають дещо спільне, внаслідок чого і виникає ме-
тафора. За Е. МакКормаком, метафора як процес має такі рівні: мовний, 
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пов’язаний зі змінами у мові, семантичний (глибинний), що пояснює мовні 
переноси у категоріях лінгвістичної теорії, та когнітивний, який забезпечує 
отримання нового знання, утворення нових понять (МакКормак 1990). 

Найпоширенішою у сучасній лінгвістиці теорією концептуальної мета-
фори дослідники вважають теорію Дж. Лакоффа та М. Джонсона. Головні 
положення цієї теорії викладені у праці названих вчених “Metaphors We Live 
by” (Лакофф, Джонсон 1990). На думку даних дослідників, повсякденна по-
нятійна система людини, в рамках якої людина мислить і діє, є метафо-
ричною за своєю суттю. Саме завдяки метафоричному характеру нашої 
понятійної системи стають можливими метафори як мовні вирази. Якщо у 
традиційних дослідженнях метафори аналізувалися дві її функції, а саме: 
як засіб створення поетичного образу та як засіб формування нових зна-
чень слова за аналогією чи схожістю між предметами, то когнітивна лінг-
вістика визначає метафору як процес розуміння одного концепту (або кон-
цептуальної сфери) в термінах іншого концепту. Концептуальна сфера (або 
концепт), що постачає знаки, які переносяться до іншої сфери, є джерелом 
(або висхідним концептом – source domain). Сфера, що осмислюється за 
допомогою метафори, є цільовою (target domain). Сфера джерела є більш 
зрозумілою та пов’язаною із наявним досвідом людини. Учені виділяють 
такі типи метафор, як структурну, завдяки якій одне поняття структурно ме-
тафорично впорядковується в термінах іншого (наприклад, час – гроші), 
орієнтаційну, яка пов’язана з просторовою орієнтацією (верх – низ), та онто-
логічну –  спосіб трактування подій, дій, емоцій, ідей та ін. як предметів чи 
речовин (Лакофф, Джонсон 1990: 392-410).  

Отже, у когнітивній лінгвістиці поняття метафори не обмежується її тра-
диційною роллю у художній мові. Вона розглядається як головний засіб кон-
цептуальної системи людини, за допомогою якої ми розуміємо і сприймаємо 
один тип об’єктів у термінах об’єктів іншого типу. Концептуальна метафора 
розглядається як головний засіб осмислення абстрактної сфери у термінах 
більш відомої, зазвичай, конкретної сфери. Вона є важливим пізнавальним 
механізмом, який дозволяє пояснити складне за допомогою простого, аб-
страктне – через конкретне і т.д. (Кронгауз 2001: 314). 

Проведене дослідження уможливило виокремлення декількох струк-
турних концептуальних метафор, зокрема, GENIUS IS MADNESS, що пред-
ставлена у таких афоризмах:

“There is no great genius without some touch of madness” (Aristotle); 
“Imperfection is beauty, madness is genius and it’s better to be absolutely ridicu-
lous than absolutely boring” (Marilyn Monroe);

“Genius is one of the many forms of insanity” (Cesare Lombroso).
Слід зазначити, що асоціювання геніальності із безумством є однією з 

досить поширених теорій природи цього феномену.
Наступна із розглянутих концептуальних метафор GENIUS IS WORK 

підкреслює значимість праці, зусиль, докладених генієм для своїх досяг-
нень, наприклад, 

“Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration” 
(Thomas A. Edison);
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“The only genius that’s worth anything is the genius for hard work” (Kathleen 
Winsor);

“If you knew how much work went into it, you wouldn’t call it genius” (Michel-
angelo Buonarroti). 

Приписувана геніальним вченим здатність робити складні речі доступ-
ними для розуміння пересічних людей знайшла своє відображення у кон-
цептуальній метафорі GENIUS IS SIMPLE, наприклад:

“A genius is someone who takes a complex thing and makes it look simple. 
An academic does the opposite” (Robert Fanney);

“Any fool can make something complicated. It takes a genius to make it 
simple” (Woody Guthrie);

“The role of genius is not to complicate the simple, but to simplify the com-
plicated” (Criss Jami).

У наступних порівняннях геніальності з талантом та зазначенні того, що 
справжня геніальність майже недосяжна як сонце, реалізується концепту-
альна метафора GENIUS IS FIRE:

“Talent is a flame. Genius is a fire” (Bernard Williams);
“The true artist is not proud: he unfortunately sees that art has no limits; 

he feels darkly how far he is from the goal, and though he may be admired by 
others, he is sad not to have reached that point to which his better genius only 
appears as a distant, guiding sun” (Ludwig van Beethoven).

Концептуальна метафора GENIUS IS PRECIOUS реалізується у порів-
нянні геніальності без освіти зі сріблом у копальні: 

“Genius without education is like silver in the mine” (Benjamin Franklin).
Остання із виокремлених концептуальних метафор GENIUS IS ENEMY 

відображає непрості стосунки генія із суспільством, яке досить часто ста-
виться до людей із надзвичайними здібностями досить вороже:

“When a great genius appears in the world you may know him by this sign; 
that the dunces are all in confederacy against him” (Jonathan Swift);

“The public is wonderfully tolerant. It forgives everything except genius” (Os-
car Wilde);

“Genius inspires resentment. A sad fact of life” (Eoin Colfer);
“In the republic of mediocrity, genius is dangerous” (Robert G. Ingersoll).
Як бачимо, дані афоризми побудовані на протиставленні середньоста-

тистичних особистостей геніям.
Висновки
Концептуальна метафора є головним засобом концептуальної системи 

людини, за допомогою якої ми розуміємо і сприймаємо один тип об’єктів 
у термінах об’єктів іншого типу. Проведене дослідження уможливило ви-
окремлення декількох концептуальних метафор, зокрема, GENIUS IS MAD-
NESS, GENIUS IS FIRE, GENIUS IS WORK, GENIUS IS PRECIOUS, GENIUS 
IS ENEMY, GENIUS IS SIMPLE.

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у розглядові  концепту 
GENIUS в англомовному художньому дискурсі.
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В статье предлагается рассмотреть возможности терминологической фиксации 
именования совокупности газетных публикаций, появляющихся на страницах ряда по-
следовательных номеров одного периодического издания, формирующихся для описания 
референтной ситуации и образующих большой текст. Исследуемое целостно-дискрет-
ное текстовое образование характеризуется как повествовательными (изображенное 
пространство, время, действующие лица), так и дискурсивными характеристиками 
(общность авторской позиции, ожидаемая реакция читательской аудитории, связь с ре-
ферентной ситуацией, разворачивающейся вокруг главного события или событий). В 
данном исследовании мы рассмотрим три варианта именования исследуемого корпуса 
текстов: сверхтекст, гипертекст и макротекст. Каждое из рассматриваемых терми-
нопонятий имеет собственную сферу применения и обладает набором определяющих 
смысловых признаков. Так, сверхтекст характеризуется такими параметрами как инва-
риантность (существование текста-инварианта, вариантом которого является каж-
дый из текстов, относящихся к данному множеству текстов), вневременность (времен-
ной фактор не имеет значения), доминирование эстетической функции (в противовес 
информационной). В свою очередь, гипертекст характеризует фрагментарность (раз-
биение на фрагменты, тексты-блоки), предполагающая возможность перехода между 
текстами, доступность (вхождение в гипертекст предполагает возможность входа с 
любого фрагмента), активная читательская деятельность (читатель выбирает ме-
сто входа), коммуникативное «равноправие» между отдельными текстами, объединен-
ными общей темой и составляющими большой текст. Исходя из нарративных и дискур-
сивных особенностей исследуемого корпуса текстов (в частности, связь текстового и 
внетекстового времени, целостность с точки зрения субъектной организации, разви-
тие сюжета), мы предлагаем для его обозначения использовать термин «макротекст».  

Ключевые слова: газетная статья, сверхтекст, гипертекст, макротекст, тек-
стовые параметры. 
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У статті пропонується розглянути можливості термінологічної фіксації іменування 
для сукупності газетних публікацій, що з’являються на сторінках послідовних випусків од-
ного періодичного видання, покликані висвітити той чи інший епізод розвитку референт-
ної ситуації та утворюють великий текст. Досліджуване цілісно-дискретне текстове 
утворення характеризується наративними (зображені простір, час, дійові особи) та дис-
курсивними характеристиками (узгодженість фіксованих у окремих текстах авторських 
позицій, налаштованість на реакцію читацької аудиторії, зв’язок із референтною ситу-
ацією, яка розгортається навколо одної чи кількох головних подій). Досвід роботи з вели-
кими текстовими утвореннями, який вже існує в науковій спільноті, пропонує апробовані 
варіанти. В статті пропонується розглянути три варіанти іменування досліджуваного 
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корпусу текстів: надтекст, гіпертекст та макротекст. Кожне з цих термінопонять має 
власну сферу застосування та низку визначальних смислових ознак. Отже, надтекст ха-
рактеризують такі параметри як інваріантність (існування тексту-інваріанту, варіан-
том якого є кожен з досліджуваної сукупності текстів), позачасовість (часовий фактор 
не є важливим), домінування естетичної функції (на противагу інформаційній). У свою 
чергу, гіпертекст визначається фрагментарністю (ділення на фрагменти – тексти-
блоки, що передбачає можливість переходу між текстами), досяжність (потрапляння до 
гіпертексту уможливлюється входом з будь-якого місця), активна читацька діяльність 
(саме читач обирає місце входу), комунікативне “рівноправ’я” між окремими текстами, 
які є об’єднаними спільною темою та складають великий текст. Для іменування газет-
них текстів, які становлять корпус досліджуваних текстів, ми обираємо термін “макро-
текст”. Виходячи з наративних та дискурсивних особливостей досліджуваного корпусу 
текстів (зокрема, зв’язок текстового та позатекстового часу, цільність з точки зору 
суб’єктної організації, розвиток сюжету), ми пропонуємо для його позначення використо-
вувати термін «макротекст».     

Ключові слова: газетна стаття, надтекст, гіпертекст, макротекст, текстові 
параметри.
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The article studies the possibilities of terminological nomination of a set of newspaper articles 
published in a number of consecutive issues of the same newspaper. The articles cover a definite 
referential situation and form a big text. The textual formation under analysis is characterized both 
by narrative characteristics (depicted space, time and subjects) and by discourse characteristics 
(unity of the authors’ position, the readers’ expected reaction, relation to the referential situation 
which takes place around the main event or events). In this research we will study three possible 
variants of nominating the corpus of texts under analysis: supertext, hypertext and macrotext. 
Each of these terms has its own domain of use and a number of definite semantic features. Su-
pertext is characterized by such parameters as invariance (there exists a text-invariant and each 
of the texts belonging to the set is considered to be its variant), atemporality (the temporal factor 
isn’t important), dominance of aesthetic function (opposed to the informative function). In its turn, 
hypertext is characterized by fragmentation (division into fragments, text-units) which provides 
cross-referencing, accessibility (hypertext can be entered from any fragment), active readership 
(the reader chooses the entrance point), communication “equality” between separate texts united 
by the same theme and constituting the big text. In accordance with the narrative and discourse 
features of the studied set of texts (connection between the narrative time and real time, the integ-
rity based on the subject manifestation, plot development), we suggest using the term « macro-
text » to denote the set of newspaper articles under analysis.
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Введение
В предыдущих исследованиях предметом нашего рассмотрения был 

ряд газетных публикаций, которые в силу определенных условий, связан-
ных как с внешней коммуникацией, так и с внутренней коммуникацией, вос-
принимаются как единое целое. Для обозначения этой целостности был 
предложен термин «макротекст», в частности – для нашего корпуса иссле-
дуемых текстов – «газетный макротекст» (Терехова 2004, 2015, 2016, 2017). 

В задачи данной статьи входит определение термина «макротекст» и 
обоснование его выбора среди некоторых других терминов, используемых 
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для именования массива текстов, состоящих из двух и более текстов. При 
этом, определяя термин «макротекст», отметим, что применяем его непо-
средственно к нашему корпусу исследуемых газетных текстов: речь идет 
о 249 статьях, освещающих одну тему (референтная кризисная ситуация 
«Вашингтонский снайпер») и опубликованных в 33 последовательных но-
мерах ежедневной американской газеты «New York Times» (New York Times 
2002). Коротко напомним, что в октябре 2002 года в США жертвами снай-
пера стали 13 человек, кризисная ситуация затронула несколько штатов.  

Результаты и обсуждение
Тексты не существуют сами по себе, они – «часть непрерывного лингви-

стического взаимодействия», утверждает Т. Бекс (Bex 2001: 53). Ситуация, 
при которой текст явно или неявно связан с другими текстами, была обо-
значена Ж. Женеттом как «текстуальная трансцендентность», или «транс-
текстуальность» (Женетт 1998: 339). Перефразируя М. М. Бахтина, можно 
сказать, что текст никогда не бывает один («смысл никогда не один») (Бах-
тин 1979: 350). В. В. Богуславская настаивает на том, что «воспринимаю-
щие текст способны понять его смысл только в контексте с другими текста-
ми» (Богуславская 2008: 55). 

В. А. Кухаренко отмечает, что «многозначность текста позволяет сде-
лать предположение о возможности его включения не в одну, а в несколько 
больших общностей, в каждую по какому-то определенному параметру – 
классификационному признаку» (Кухаренко 2004: 86). Вопрос о рассмотре-
нии ряда текстов в составе более крупных целостных явлений, согласно           
Е. А. Селивановой, возникает в том случае, «когда завершенность текста 
как коммуникативного явления поставлена под вопрос, вступая в противо-
речие с явлением серийности текстов» (Селиванова 2004: 205).

Отличие больших целостно-дискретных текстовых образований от дис-
кретного текста состоит в том, что множество текстов видится как цель-
ность, но не является таковой генетически (конечно, это не относится к 
запланированным автором «большим текстам», таким как цикл романов, 
венок сонетов и т.д.). Осуществляется это извне: совокупность текстов ква-
лифицируется как целостность только с внешней по отношению к ней субъ-
ектной позиции – с позиции читателя. Роль читателя является ключевой.

Количество составляющих (текстов) в больших текстовых образовани-
ях может варьировать. Например, их может быть как минимум два (текст 
и его метатекст) (Колегаева 1991), может быть множество (гипертекст, ме-
гатекст, макротекст, сверхтекст). Таким образом, существует ряд терминов 
на базе морфемы «текст», которые обозначают укрупненные текстовые об-
разования. 

Макротекст, по мнению И. М. Колегаевой, определяется вхождением 
ряда текстов «в макротекстовую парадигму, которая может иметь несколь-
ко конфигураций, а именно: текст А + тексты B, C, D…, принадлежащие 
одному автору и декларативно объединенные в тематическое целое…» 
(Колегаева 2008: 74). У макротекста может быть несколько авторов. В этом 
случае единство текстов обеспечивается за счет общей системы персона-
жей и сюжетно-фабульной целостностью (там же). Использование термина 
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«макротекст» в таком понимании связано с особенностями акта коммуни-
кации: каждый отдельный текст не успевает реализовать возложенную на 
него задачу, а потому авторский замысел реализуется на протяжении мно-
жества коммуникативных актов, образующих единство (систему).

Под «макротекстом» мы понимаем совокупность газетных публикаций, 
освещающих одну тему (в нашем случае кризисную ситуацию), опублико-
ванных в ряде последовательных номеров одного газетного издания, ха-
рактеризующихся согласованностью авторских позиций и образующих еди-
ное коммуникативное целое. 

Макротекст / сверхтекст. Происхождение термина «сверхтекст» связы-
вают с именем В.Н. Топорова и его исследованиями, получившим название 
«Петербургский текст». Есть несколько причин, по которым явление, изуча-
емое В. Н. Топоровым и определяемое им как «сверхтекст» (Топоров 2003: 
23), не может отождествляться с газетным макротекстом.

Во-первых, В. Н. Топоров исследует художественные тексты, а значит 
дискурсы, в которых главной является коммуникативно-эстетическая функ-
ция. В публикации В. Н. Топорова недвусмысленным образом указывается 
на «художественное постижение … объекта» (Топоров 2003: 9), осущест-
вляемое в Петербургском сверхтексте. И только путем такого постижения 
и может выступить описываемая им данность как «некое целостное един-
ство» (там же). Напротив, избранное нами для анализа дискурсное явле-
ние реализуется в ситуации, где главной является коммуникативно-инфор-
мационная функция. 

Во-вторых, В. Н. Топоров говорит о конкретных текстах, «которые вы-
ступают как субстратные» по отношению к сверхтексту (Топоров 2003: 28), 
а значит – образуют вертикаль, парадигму. Таким образом, целостность 
сверхтекста понимается как «парадигматический феномен», позволяющий, 
по мнению А. Г. Лошакова, распознать в ряде текстов «редуцированные 
семантические компоненты, восходящие к некоторому инварианту» (Ло-
шаков 2008: 13). Смысловое пространство сверхтекста можно рассматри-
вать в качестве среды существования того или иного текста, своего рода 
«сверхуровня» (Лошаков 2008: 12) или, по словам Л. А. Борботько, «макро-
уровневого текста контейнера» (Борботько 2011: 20-21).

Конечно, говоря о газетных публикациях, освещающих одну большую 
референтную ситуацию как о макротексте, мы также занимаем позицию 
«после», но, в отличие от сверхтекста, читатель строит свой макротекст 
уже в процессе его формирования, т.е. «после» выхода первых публикаций 
по теме, во всяком случае, не ожидая того момента, когда выйдет послед-
няя публикация (как это сделали мы, собирая материал для исследования; 
в обычной ситуации читатель следит за событиями и читает тексты по мере 
их выхода). Таким образом, появление макротекста также хронологически 
вторично. Особенность газетного макротекста такова, что первые публика-
ции не в состоянии целиком осветить референтное событие. Таким обра-
зом, описание ситуации растягивается на множество публикаций, выстра-
ивающихся в хронологическую последовательность. В этом случае речь 
идет не о «редуцировании эмпирической конкретности», но об аккумуля-
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ции. Ценность каждой последующей публикации состоит в ее накопитель-
ном информационном потенциале: статьи A+Б+В+Г+... . Это информация 
A + информация Б + информация В + информация Г + …, что способству-
ет «приращению смысла». Сумма всех информационных составляющих 
обеспечивает всестороннее освещение кризисной ситуации, отраженной в 
масштабе макротекста. Исследуемые нами тексты подчиняются особенно-
стям канала, который открывается для коммуникации в строго определен-
ных временных рамках (т.е. в ежедневном периодическом издании).

Завершая сравнительные рассуждения о сверхтексте и макротек-
сте, отметим третье различие. Сверхтекст характеризуется как «кросс-
темпоральное» (Лошаков 2008: 7) явление: сверхтекст «внутри себя вре-
мени не различает» (Топоров 2003: 117). Такой трансвременной взгляд 
на множество текстов возможен в случае художественной коммуникации, 
которая оперирует концептуальными пространствами, обладающими соб-
ственным хронотопом, отличным от координат реального пространства-
времени. Напротив, для газетной коммуникации временной фактор явля-
ется определяющим: в газетном тексте действительное описывается как 
действительное, жанровые особенности газетного текста состоят в том, что 
читатель должен иметь возможность легко соотнести внутритекстовые про-
странство и время с собственными пространственно-временными коорди-
натами, в которых происходит коммуникация (чтение газетной публикации). 
А значит, определять хронотоп деятелей-героев газетных публикаций, лег-
ко, быстро и эффективно соотносить его с собственным нахождением во 
времени и пространстве.

Макротекст / гипертекст. Термин «гипертекст» впервые использовал 
Т.Нельсон (Nelson 1965). В настоящее время термин употребляется для 
обозначения: электронных нелинейно организованных текстов; нелиней-
ных печатных текстов, в том числе художественных текстов постмодернист-
ской литературы; газетных текстов, формирующих один газетный номер.

Так, ряд исследователей рассматривает гипертекст как особый способ 
структурирования текста в виртуальном пространстве при помощи инфор-
мационных технологий (например, Дедова 2001, Сергиенко 2009, Соболева 
2013, Чувильская 2009, Яцимирска 2011). Гипертекст состоит из текстовых 
блоков и гиперссылок, т.е. таких элементов формы, которые обеспечивают 
межтекстовые связи/переходы (Дедова 2001: 25; Kahn 1993; McHoul 1996: 
347), что «дает возможность читателю быстрее обрабатывать информа-
цию» (Landow 1992: 81).

В лексикографических источниках гипертекст может быть обозначен 
как «большое количество документов, содержащих текст, видео, аудиоин-
формацию и связанных ссылками друг на друга» (Ефремова 2006: 470). 
Гипертекст – это один из методов работы с текстами, который нужен при 
определенных условиях. Среди них и электронный способ представле-
ния. Как известно, газетные тексты сегодня также доступны в электронном 
формате. Более того, издательствами крупных газет, в частности “New York 
Times”, распространяются электронные программы, специально рассчи-
танные на чтение газет в электронном формате, наряду с традиционным 
бумажным.
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Л. В. Назарова определяет гипертекст как способ представления / вос-
приятия информации (коллаж, матрица), соответствующий современным 
представлениям о мире, где доминируют такие принципы как «хаотич-
ность», «атомизированность», «множественность» (Назарова 2010: 119). 
Гипертекст, согласно О. В. Дедовой, – «текст определенной структуры, 
предполагающий возможность выбора последовательности выведения 
и чтения информации, т.е. текст так называемой нелинейной структуры» 
(Дедова 2001: 24); также см. об этом: (Landow 1994, Aarseth 1994, Liestøl 
1994). С другой стороны, могут проводиться параллели между принципами 
устройства электронного гипертекста и постмодернистской литературой. 
Так, Н. В. Влох и С. Маултроп соотносят гипертекст с ризоматичным тек-
стом (текстом-ризомой), который появился в эпоху постмодерна и характе-
ризуется, в частности, такими свойствами, как дисперсность (фрагментар-
ность, возможность входа в текст с любого фрагмента) и нелинейность, 
которая предусматривает активную читательскую деятельность в связи с 
выбором пути прочтения (Влох 2012: 180; Moulthrop 1994: 301).

Кроме того, в исследованиях массовой коммуникации появляется тен-
денция к тому, чтобы определять целый газетный номер как гипертекст 
(Никифорова 2010), как гипертекстовое образование (Лазаренко 2007). При 
этом, разножанровые и разнотематические тексты оформляются в единый 
текстовый массив по признаку «актуальная информация». При таком под-
ходе газетные заголовки предлагается рассматривать в качестве гиперссы-
лок: по ним читатель ориентируется в смысловом пространстве гипертек-
ста, осуществляет переход между текстами (Никифорова 2010: 88).

В. Л. Эпштейн понимает гипертекст как нелинейную, разветвленную и 
взаимосвязанную документацию, позволяющую читателю исследовать со-
держащуюся в ней информацию, причем в последовательности, которую 
он выбирает сам (Эпштейн). И. М. Колегаева отмечает, что отличительной 
особенностью гипертекстовой организации является «полное коммуника-
тивное равноправие всех ее составляющих, отсутствие межу ними хроно-
логической, статусной, причинно-следственной или любой другой, кроме 
тематической, взаимозависимости и взаимосвязи» (Колегаева 2008: 76). 
При этом, пишет И. А. Бехта,  «добавление новых текстов и ссылок расши-
ряет информационное пространство гипертекста, не нарушая сущности его 
составляющих и связей между ними» (Бехта 2004: 133). У. Эко так опреде-
ляет данное понятие: «гипертекст – это многомерная сеть, в которой любая 
точка здесь увязана с любой точкой где угодно» (Eco 1996), предполагаю-
щая также возможность произвольного чтения (Словарь 1997).

Одним из свойств гипертекста признается его принципиальная неза-
вершенность, и даже бесконечность (Сергиенко 2009: 9). Кроме того, гипер-
текст, или гипертекстовая система, – это «информационная система, … по-
зволяющая устанавливать электронные связи между л ю б ы м и (разрядка 
наша – Л.Т.) единицами» (Эпштейн).

Наши исследования показали, что изучаемые макротекстовые образо-
вания имеют достаточно четко выраженную структурацию своих началь-
ных и финальных границ. Каждый макротекст начинается хронологически 
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первыми публикациями о возникшей кризисной ситуации и непременно 
имеет достаточно эксплицитную финальную границу, момент завершения, 
имеющий формальный признак: полное или почти полное прекращение 
публикаций по теме. Кроме того, коммуникативное явление, которое ис-
следуем мы, составляет целое, содержательно-коммуникативные элемен-
ты которого имеют пространственно-временные привязки к референтной 
ситуации. Действительно, газетные публикации «читаются» как макротекст, 
их характеризует повествовательность, т.е. они рассказывают о событиях. 
Газетный нарратив выстраивается вокруг главного события, обрастающего 
второстепенными. Это позволяет говорить о ясно выраженной доминирую-
щей информационной функции и детерминированном характере формаль-
ных связей. В силу этих причин мы не можем рассматривать изучаемое 
коммуникативное явление как гипертекст.

Выводы
В газетной коммуникации газетный макротекст, занимая в иерархии ви-

дов текста промежуточную позицию между целым текстом и «текстом куль-
туры», складывается из совокупности газетных статей, освещающих одну 
тему и опубликованных в ряде последовательных номеров одного периоди-
ческого издания. Он отличается от других крупных текстовых  образований 
рядом особенностей. Так, от сверхтекста макротекст отличается привязкой 
к временному фактору, горизонтальной (синтагматической) связностью со-
ставляющих его текстов, доминированием коммуникативно-информацион-
ной функции. Макротексту, в отличие от гипертекста, свойственны: хроно-
логическая упорядоченность между составляющими его текстами, причин-
но-следственная взаимосвязь внутри и между текстами, достаточно точно 
определяемые границы начала и конца.
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Статья посвящена исследованию особенностей невербальных средств коммуника-
ции в словарях английского языка. Материалом исследования послужили Cambridge Ad-
vanced Learner’s Dictionary & Thesaurus и Collins Cobuild Advanced Learner’s English Diction-
ary. Коммуникативная 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 распространения, а, следовательно, 
вне ситуативного контекста. Особенности пользователей, которым адресованы учеб-
ные словари, определяют содержание и форму подачи лексикографического материала, 
который нацелен, в первую очередь, на расширение словарного запаса читателя и, кро-
ме того, преследует цель ближе познакомить его с культурой англоязычного социума. 
Лексикографы формулируют три проблемы, с которыми сталкивается каждый пользо-
ватель словаря: как найти нужную информацию; как ее понять (comprehend), и как при-
менить то, что ты понял. Невербальные средства коммуникации помогают в решении 
первых двух проблем. В толковых словарях английского языка используются два типа 
невербальных средств: это наборные и изобразительные невербальные средства. На-
борные средства невербальной коммуникации включают в себя шрифт, цвет шрифта, 
специальные значки и символы (стрелки, треугольники, линейки, рамки), которые обозна-
чают различные кванты информации в статье. Изобразительные невербальные сред-
ства коммуникации включают в себя абстрактно-логические и пиктографические.

Ключевые слова: невербальные средства коммуникации, учебный словарь, лексико-
графия.
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Стаття присвячена дослідженню особливостей невербальної комунікації у словни-
ках англійської мови. Матеріалом дослідження слугували Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary & Thesaurus і Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary. Комунікатив-
на специфіка навчальних словників складається в їх адресованості чіткому сегменту чи-
тацької аудиторії. Це не-носії англійської мови, які вивчають її як іноземну мову і живуть 
поза ареалом її поширення, а, отже, поза ситуативним контекстом. Особливості корис-
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тувачів, яким адресовано навчальні словники, визначають зміст і форму подачі лексико-
графічного матеріалу, який націлений, в першу чергу, на розширення словникового запасу 
читача і, крім того, має на меті ближче познайомити його з культурою англомовного со-
ціуму. Лексикографи формулюють три проблеми, з якими стикається кожен користувач 
словника: як знайти потрібну інформацію; як її зрозуміти (comprehend), і як застосувати 
те, що ти зрозумів. Невербальні засоби комунікації допомагають у вирішенні перших двох 
проблем. У тлумачних словниках англійської мови використовуються два типи невер-
бальних засобів: це набірні та зображувальні невербальні засоби. Набірні засоби невер-
бальної комунікації включають у себе шрифт, колір шрифту, спеціальні значки і символи 
(стрілки, трикутники, лінійки, рамки), які позначають різні кванти інформації в статті. 
Зображувальні невербальні засоби комунікації включають у себе абстрактно-логічні і пік-
тографічні.

Ключові слова: невербальні засоби комунікації, навчальний словник, лексикографія.
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The article is devoted to the study of the peculiarities of nonverbal means of communication 
in the dictionaries of the English language. The research has been done on the material of Cam-
bridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus and Collins Cobuild Advanced Learner’s Eng-
lish 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 for-
eign 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. Lexicographers note that every user of the dictionary faces three problems: how to find 
the right information; how to understand it (comprehend) and how to apply what you understood. 
Nonverbal means of communication help in solving the first two problems. In the explanatory dic-
tionaries of the English language, two types of paragraphic characters are used: these are typed 
and depictive non-verbal means. Typed non-verbal communication means include font accents, 
background and font color, special icons and symbols (arrows, triangles, rulers, frames) that mark 
different quanta of information in the article. Depictive non-verbal means of communication include 
abstract-logical and pictographic ones. 
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Введение
Стремительное развитие теории коммуникации и лингвистики текста 

сделало весьма актуальной проблему исследования паралингвистических 
(невербальных) средств в тексте как основной единице языковой комму-
никации. Особым видом текста могут считаться словари с их жесткой ме-
гатекстовой структурой, с жанрово определенной прагматической направ-
ленностью и специфической архитектоникой. Отдельная словарная статья 
в сегодняшней теории лексикографии повсеместно трактуется как целост-
ный завершенный текст с четко обозначенными инициальной и финальной 
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границами, со своеобразным тема-рематическим членением и сложной 
системой гипертекстовых связей с другими статьями в пределах словаря 
(Frawley 1990, Landau 2001, Stein 1989, Tarp 2009).   

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, 
расширение межкультурных и межъязыковых контактов. Необыкновенно 
возрастает роль языка межнационального общения. Общепризнанным на 
сегодняшний день языком, имеющим статус lingua franca, выступает ан-
глийский. 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).

Целью данной статьи является анализ невербальных средств коммуни-
кации в словарях английского языка.

Результаты и обсуждение
Коммуникативное своеобразие словарей заключается не только в их 

специфической структуре, но и в прагматической направленности. «Слова-
ри создаются,  прежде всего, для удовлетворения спроса на информацию. 
И специфика их заключается в том, что к ним обращаются в поисках не 
глобальной, но точечной информации» (to obtain punctual information) – та-
ково мнение Свена Тарпа (Tarp 2009: 160). Различные лексикографы, рас-
суждая о роли словарей в культуре человечества, неоднократно  подчерки-
вали их уникальный (среди прочих текстов) характер, сравнивая словарь с 
инструментом для получения и передачи знаний (Stein 1989: 99), с рабо-
чим инструментом (utility tool), (practical tool), который должен отвечать по-
требностям разных читателей,  инструментом для решения проблем при 
использовании языка (a tool for solution of problems when using a language) 
(Bogaards 2003: 26).  
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Piet Swanepoel в своей публикации о том, кто и как пользуется слова-
рем, формулирует три проблемы, с которыми сталкивается каждый поль-
зователь словаря: 1) как найти нужную информацию; 2) найдя ее, как ее 
понять (comprehend), и 3) как применить то, что ты понял, и выйти из 
ситуации, которая и спровоцировала обращение к словарю. По убежде-
нию исследователя, вторая из этих проблем решается особенно успешно 
в случае наличия невербальной иллюстрации, которая поддерживает де-
финицию и проясняет семантику искомого слова (target word) (Swanepoel 
2003: 57). Данное наблюдение привлекает наше внимание, поскольку упор 
делается   именно на невербальной поддержке дефиниции как наиболее 
действенном способе прояснения семантики слова. 

В связи с этим наблюдением следует привести обобщающее высказы-
вание Габриеллы Штайн: «Из всех пяти чувств зрение играет доминирую-
щую роль в когнитивном и языковом развитии человеческого мозга. И не 
случайно   многое в образовательной системе базируется  на этом ведущем 
чувстве» (Stein 1989: 99). В частности, учебные словари и энциклопедии 
чрезвычайно широко используют зрительный канал передачи информации 
в формате пиктограммы, т.к. «рисунки, чертежи, фотографии, столь харак-
терные для этих изданий, эффективно проясняют информацию, содержа-
щуюся в их статьях» (Stein 1989: 50).

Лексикографическая статья толкового словаря, а учебного словаря в 
первую очередь, является типичным примером поликодового текста, т.к. ее 
структура, состоящая из целого ряда функциональных зон, «насквозь про-
низана» невербальными средствами коммуникации, наборными в обяза-
тельном порядке и  изобразительными (пиктографическим) средствами во 
многих случаях.

Основная задача лексикографической статьи толкового словаря за-
ключается в предоставлении определенного объема информации, необхо-
димого для адекватного понимания читателем того или иного интересую-
щего его слова. Для решения данной задачи составители словарей прибе-
гают к использованию, как наборных, так и изобразительных невербальных 
средств коммуникации.

  Наборные средства в тексте лексикографической статьи обычно пред-
ставлены следующими элементами: шрифтовой вариативностью; декора-
тивными элементами, к которым относятся рамки, орнаменты, условные 
обозначения, специальные символы, цветовое изменения фона.

Шрифтовая вариативность – является одним из важнейших факторов, 
влияющих на процесс восприятия реципиентом вербального текста лекси-
кографической статьи. Как утверждает С.П. Попов, грамотное использо-
вание различных шрифтов «облегчает восприятие сообщения, привлека-
ет внимание читателя, несет дополнительную прагматическую нагрузку» 
(Попов 1986: 93). Лексикографические статьи, по нашим наблюдениям над 
вспомогательной выборкой различных типов  толковых  англоязычных 
словарей, могут  содержать четыре основных вида шрифта: 

1) крупный жирный шрифт, который используется для выделения за-
главного слова (леммы) на фоне основного текста статьи, что позволяет 
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читателю легче находить необходимые слова в общем слóвнике, напри-
мер, means; 

2) курсивный шрифт используется для выделения текстовой иллюстра-
ции употребления слова: What would be the most effective means of advertis-
ing our product?

3) обычным прямым шрифтом печатается толкование значения сло-
ва: a method, system, object etc that you use as a way of achieving a result. 
Если же слово – полисемично (многозначно), то каждая отдельная семема 
маркируется ключевым словом или словосочетанием, которое выделяется 
шрифтово (с помощью заглавных букв) а, кроме того, обрамляется специ-
альными символами: ►METHOD◄. Однако это свойственно не всем сло-
варям. Иногда «ключевые заголовки» выделяются из текста за счет изме-
нений в цветовой палитре, как шрифта, так и фона (используется шрифт 
белого цвета на темном фоне): method. Фоновая вариативность также 
играет важную роль в актуализации специфической части лексикографи-
ческой статьи, так называемой USAGE NOTES (а в культурологических 
словарях – CULTURAL NOTES), которая содержит достаточно важную для 
читателя информацию: о правилах употребления слова в контексте; о сфе-
ре употребления слова; о синонимах данного слова, о словосочетаниях с 
данным словом, о культурологических особенностях использования данно-
го слова. Например:

USAGE NOTE Compare reason, excuse, and pretext: His reason for lea-
ving early was that his wife was ill. (= she really was ill) | His excuse for leaving 
early was that his wife was ill. (= he said she was ill, and this may or may not 
have been true) | He left early on the pretext that his wife was ill. (= she was not 
ill at all and he had another reason for leaving early) 

или
CULTURAL NOTE British people are often thought of as being RESERVED 

(= quiet and unwilling to show their feelings) and as always keeping a ‘stiff up-
per lip’ (trying to seem calm when they are really upset or worried). People also 
believe that the British use a lot of IRONY and UNDERSTATEMENT in their 
humour. Some people now think of violence at football games when they think of 
British people, especially young British people 

 
Нешрифтовые наборные элементы (декоративные элементы) исполь-

зуются чаще всего в материале исследования для обрамления изобрази-
тельных невербальных частей статьи (рисунков, графиков), отделяя, тем 
самым, изобразительные невербальные средства от вербального текста 
лексикографической статьи.

Таким образом, можно утверждать, что основная функция наборных 
невербальных средств в толковых словарях заключается в организации 
визуального восприятия текста: привлечении внимания адресата, обеспе-
чении четкости композиционного решения лексикографической статьи и ее 
«удобочитаемости».      

Изобразительные невербальные средства представлены в материале 
дополнительной выборки во всем своем видовом многообразии. Состави-
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тели словарей прибегли к использованию гистограмм, графиков, диаграмм, 
карт, портретов, рисунков, схем, таблиц, фотографий, формул, чертежей. 
Однако, изобразительные невербальные средства разных подгрупп ис-
пользуются в толковых словарях неравномерно, что, вероятно, можно объ-
яснить функциональной направленностью каждого отдельного толкового 
словаря.

   Так, например, в толковых словарях, которые ориентированы на пре-
доставление читателям культурологической и страноведческой инфор-
мации о мире в целом и в первую очередь об англоговорящих странах, 
доминируют пиктографические (аналогические) сообщения, такие как фо-
тографии, рисунки, портреты, карты (более 90% от общего числа изобрази-
тельных невербальные сообщений в данных словарях). 

Подобное доминирование объясняется тем, что невербальные сред-
ства данной подгруппы достаточно эффективно справляются с основными 
задачами, которые стоят перед такими словарями: пиктограммы легко и до-
ступно толкуют значения незнакомых для читателя слов (рисунки); сообща-
ют о реалиях, распространенных в определенных странах (фотографии); 
представляют знаменитых политических и общественных персон, внесших 
весомый вклад в ту или иную область деятельности (портреты); наглядно 
показывают географическое расположение различных стран (карты). 

В учебных толковых словарях, ориентированных на помощь читате-
лям, которые изучают или совершенствуют свои знания общего английско-
го языка (common core vocabulary of the English language), ситуация похо-
жая, но не идентичная. 

Иначе обстоят дела с терминологическими словарями, которые содер-
жат специализированную лексику, и ориентированы на профессионально 
подготовленного читателя. В подобных словарях преобладают абстрак-
тно-схематические (логические) невербальные средства (гистограммы, 
графики, диаграммы, схемы, таблицы, формулы, чертежи), т.к. данный вид 
сообщений наиболее эффективен при иллюстрации значений терминов и 
специализированной лексики. Основная функция изобразительных НС в 
англоязычных толковых словарях заключается в быстрой, компактной и ла-
коничной передаче реципиенту большого объема информации о том или 
ином слове. При этом они привлекают внимание пользователя словаря, 
вызывают повышенный интерес к сообщаемой информации, стимулируя, 
тем самым, его познавательную деятельность. 

Выводы
Коммуникативная специфика учебных словарей состоит в их адре-

сованности четкому сегменту читательской аудитории. Это не-носители 
английского языка, изучающие его как иностранный язык и живущие вне 
ареала его распространения, а, следовательно, вне ситуативного контек-
ста. Особенности пользователей, которым адресованы учебные словари, 
определяют содержание и форму подачи лексикографического материала, 
который нацелен, в первую очередь, на расширение словарного запаса чи-
тателя и, кроме того, преследует цель ближе познакомить его с культурой 
англоязычного социума. В толковых словарях английского языка исполь-
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зуются два типа невербальных средств: это наборные и изобразительные 
невербальные средства. Наборные средства невербальной коммуникации 
включают в себя шрифт, цвет шрифта, специальные значки и символы 
(стрелки, треугольники, линейки, рамки), которые обозначают различные 
кванты информации в статье. Изобразительные невербальные средства 
коммуникации включают в себя абстрактно-логические и пиктографиче-
ские.
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The article is devoted to the problem of ambiguous meaning encoded in obscene riddles. The 
means of ambiguity formation are analyzed on examples of French, Spanish, and Ukrainian ob-
scene riddles. The methods of the research include consecutive selection, semantic and contextu-
al analysis, and contrastive analysis. We single out logical and stylistic means of ambiguity, as well 
as linguistic means, in particular specific lexis in obscene riddles. Logical means act together with 
stylistic ones and presuppose substitution of the whole by its part and vast use of personifications. 
We analyze parts of speech, which facilitate the ambiguity in obscene riddles. Special attention is 
paid to nouns, which designate people, animals, body parts and bodily liquids as well as elements 
of clothing. Specific verbs, adjectives, and deictic words are of no less importance. The research 
of obscene riddles conducted in the three languages shows that despite some slight differences, 
ambiguous meaning of obscene riddles is formed due to the simultaneous influence of several 
means: 1) specific lexis, which can be interpreted in different ways, or polysemantic words; 2) na-
tional symbols, which add new layers of meaning to the semantics of a word; 3) the coincidence of 
grammatical gender of objects and people represented by these objects; 4) wide use of personi-
fications; 5) substitution of a wide notion by its part. Obscene riddles are an excellent example of 
language play on words, in which an answer is not less important than a question. The article also 
investigates genres similar to obscene riddles, thus outlining a field for further research.

Key words: obscene riddle, ambiguity, lexis, polysemy, language play on words.

ОБСЦЕННІ ЗАГАДКИ: МЕХАНІЗМИ ДВОЗНАЧНОСТІ
Гаврилюк І.С.

кандидат філологічних наук, старший викладач
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Статтю присвячено проблемі двозначності в обсценних загадках. Засоби форму-
вання двозначності аналізуються на прикладах французьких, іспанських і українських 
обсценних загадок. Методи дослідження включають метод суцільної вибірки на етапі 
відбору матеріалу, семантичний і контекстуальний аналіз на етапі дослідження зага-
док, порівняльний аналіз на етапі міжмовного зіставлення. Ми виокремлюємо логічні та 
стилістичні засоби двозначності, як і власне лінгвістичні, зокрема специфічну лексику 
обсценних загадок. Логічні засоби поєднуються зі стилістичними і передбачають заміну 
цілого частиною та широке використання персоніфікацій. Ми аналізуємо частини мови, 
завдяки яким обсценні загадки стають двозначними. Особливу увагу приділено іменникам, 
які позначають людей, тварин, частини тіла та тілесні рідини, елементи одягу. Не мен-
шу вагу мають специфічні дієслова, прикметники та дейктичні слова. Дослідження об-
сценних загадок, здійснене на матеріалі трьох мов, показує, що, попри незначні міжмовні 
відмінності, двозначність обсценних загадок формується завдяки одночасному впливу 
кількох засобів. Це: 1) специфічна лексика, що може інтерпретуватися по-різному, або 
ж багатозначні слова; 2) національні символи, які додають нові шари значення до семан-
тики слова; 3) збіг граматичного роду предметів та статі людей, які репрезентують ці 
предмети у загадках; 4) використання персоніфікацій; 5) заміна широкого поняття його 
частиною. Обсценні загадки – яскравий зразок мовної гри, у якому відповідь не менш важ-
лива, ніж запитання. У статті також розглянуто жанри, подібні до обсценних загадок, які 
у перспективі можуть стати предметом лінгвістичного дослідження. 

Ключові слова: обсценна загадка, двозначність, лексика, полісемія, мовна гра.

HAVRYLIUK I.  OBSCENE RIDDLES...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 1 (42) –  2019

132
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кандидат филологических наук, старший преподаватель
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Статья посвящена проблеме двузначности в обсценных загадках. Средства форми-
рования двузначности анализируются на примерах французских, испанских и украинских 
обсценных загадок. Методы исследования включают метод сплошной выборки на этапе 
отбора материала, семантический и контекстуальный анализ на этапе исследования 
загадок, сравнительный анализ на этапе межъязыкового сопоставления. Мы выделя-
ем логические и стилистические средства двузначности, как и собственно лингвисти-
ческие, в частности специфическую лексику обсценных загадок. Логические средства 
сочетаются со стилистическими и предполагают замену целого частью и широкое 
использование персонификаций. Мы анализируем части речи, благодаря которым об-
сценные загадки становятся двузначными. Особое внимание уделено именам существи-
тельным, которые обозначают людей, животных, части тела и телесные жидкости, 
элементы одежды. Не менее значимы специфические глаголы, имена прилагательные, 
дейктические слова. Исследование обсценных загадок,  осуществленное на материале 
трех языков, показывает, что, несмотря на несущественные межъязыковые отличия, 
двузначность обсценных загадок формируется благодаря одновременному влиянию не-
скольких средств. Это: 1) специфическая лексика, которая может интерпретироваться 
по-разному, либо же многозначные слова; 2) национальные символы, которые добавляют 
новые слои значения к семантике слова; 3) совпадение грамматического рода предметов 
и пола людей, представляющих эти предметы в загадках; 4) широкое использование пер-
сонификаций; 5) замена широкого понятия его частью. Обсценные загадки – яркий при-
мер языковой игры, в котором ответ не менее важен, чем вопрос. В статье также рас-
смотрены жанры подобные до обсценных загадок, которые в перспективе могут стать 
предметом лингвистического исследования. 

Ключевые слова: обсценная загадка, двузначность, лексика, полисемия, языковая 
игра.

Introduction
As the title of the article by Annikki Kaviola-Bregenhøy (1997) reveals, sex-

ual riddles serve as a test of a listener: the possibility of simultaneous coexis-
tence of both obscene, or sexual, and innocent meaning encoded in a riddle 
gives a vast space for imagination. Mechanisms of language play involved in 
such riddles leading a listener or a reader to obscene and, hence, false meaning 
mostly follow the same patterns. Thus, the purpose of the present research is to 
investigate logical and linguistic mechanisms of ambiguity formation in obscene 
riddles in three chosen languages.

The material of this research consists of obscene riddles in French, Span-
ish, and Ukrainian languages. We chose about 40 riddles of this kind in French 
using the collection “Devinettes ou énigmes populaires de la France” (1877), 
and about 70 riddles in Spanish (predominantly so called ‘acertijos picorescos’) 
using “Acertijos extremeños” (2003). The latter collection is to some extent more 
modern in comparison with its French and Ukrainian analogs, although the rid-
dles collected in it belong to different periods. And, finally, the source of Ukrai-
nian riddles, which count about 50, is “Ukrainian sayings, proverbs, and so on” 
first printed in 1864 and reprinted in 1993. The reason for this approximation 
in defining the number of riddles under analysis is the fact that there exist nu-
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merous variants of the same riddle, which exploit the same image and / or use 
almost the same grammatical structure and lexis. The variants of similar riddles 
are treated without sticking to strict rules in each of the mentioned sources. Thus 
the actual number of riddles under analysis may be greater than stated. While 
citing examples from the mentioned sources we stick to the original orthography.

The methods of this research include controlled elicitations on the stage 
of data collection, semantic and contextual analysis on the stage of analysis 
of riddles themselves, and contrastive analysis on the stage of comparison of 
riddles belonging to different languages.

The problem of obscene riddles has not been studied from all the angles 
possible. We come across numerous studies on riddles in general and obscenity 
and / or sexuality in folklore, but, as our experience shows, obscene riddles have 
not been treated with proper attention so far. Among the scholars, who devoted 
their research to obscene riddles are Annikki Kaviola-Bregenhøy with the article 
“Sexual riddles: the test of the listener” (1997), based on the Finnish language; 
Donald McGrady, who studied erotic riddles in Spanish language, in particular 
their lexical and stylistic distinctive features (McGrady 1984); Jacky Bolding in-
vestigating the sexual riddles of the Exeter book (Bolding 1992). Some points 
close to our research can be found in works by Bruno Roy (1979). The studies 
concerning similar genres as well as problems connected with them, which, we 
believe, might become of interest to us in the future, are analyzed in the pre-final 
part of this article.

It would seem quite obvious that obscene riddles were examined 30-40 
years ago and the interest towards them was lost. We are trying to investigate a 
new direction in this field of linguistic research, imposing an element of compari-
son, finding similar and distinct traits between the languages and linguo-cultures. 
Therefore, this research has an implicit and unmeasurable task of showing an 
all-human tendency towards thinking by similar patterns. 

Another argument, which prompted the emergence of this article, is the fact 
of language play, game of meanings, present in obscene riddles. Of course, the 
use of ambiguous meanings in literature and folklore with certain stylistic pur-
poses exists since the ancient times, but it has become more than topical in our 
postmodern or even post-postmodern age.

Results and Discussions
Kinds of riddles in general. Claire Blanche-Benveniste (1977) suggests 

opposing two genres of riddle in French (a classification which can be generally 
applied to other languages): l’énigme-devinette and la devinette frustrante. The 
first one presupposes certain cognitive operations, the ability to find a relation of 
proportionality between two objects, a described one and the one under ques-
tion. An example of l’énigme-devinette is:

Qu’est-ce qui est long, rouge au bout et qui sent le pipi ? (La borne kilo-
métrique) (Blanche-Benveniste 1977: 79). – What is long, red at the end, and 
smells of piss? (A kilometer marker)

La devinette frustrante, as its name suggests, presupposes a certain frus-
tration of a listener or a reader due to the impossibility of its resolution. These 
riddles contain extra information, which distracts the attention of a listener, and 
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in these riddles the whole is often substituted by its part, e.g.:
Pourquoi les Américains se servent-ils de brosses à dents en nylon ? (Pour 

se laver les dents) (Blanche-Benveniste 1977: 80). – Why do the Americans use 
nylon toothbrushes? (To brush their teeth),

The riddle cited above contains extra information (en nylon) as well as un-
necessary restrictions (les Américains). It can be compared to the riddles we 
look at in the next part of the article – those based on the substitution of whole 
by its part, e.g. En la mano de las damas // casi siempre estoy metido, // unas 
veces estirado // y otras veces encogido. (Abanico).

Other kinds of devinettes frustrantes presuppose the presence of some key 
words, which condition the answer:

Comment fait-on des enfants bêtes ? (Demande à ta mère) (Blanche-Ben-
veniste 1977: 80). – How do they make stupid children? (Ask your mother).

 In this riddle the key word is bêtes – stupid.
Jeanine Fribourg (1999) in her research devoted to oral literature in Aragon 

(Spain) pays particular attention to the word play as a means of comicality. In 
particular, she gives the following example:

¿Porque la Reina quería ir a Andalucía y el Rey a Galicia? (La Reina quería 
ir a Andalucía para que le toquen el fandango y el Rey quería ir a Galicia para 
que le toquen la gaita) (Fribourg 1999: 159). – Why did the Queen want to go to 
Andalucía, and the King – to Galicia? (The Queen wanted to go to Andalucía so 
that they played fandango for her, and the King wanted to go to Galicia, so that 
they played the bagpipe for him).

This innocent riddle has also a second meaning, as tocar means both ‘to 
play an instrument’ and ‘to touch’, fandango means ‘a folk melody and dance’ 
and ‘female genitalia’, and gaita means ‘a Galician bagpipe’ and ‘male genitalia’.

The cited riddle can hardly be defined as a riddle, as the question part and 
the answer part make an inseparable unity, and the person who is unaware of 
the presupposed answer will never respond correctly. We must admit that often 
an answer to an obscene riddle is not less important than a question itself. This 
is caused by the fact that obscene riddles despite their ambiguity are in fact ob-
scene, and an innocent answer is a factor that ‘legalizes’ their existence (See 
– Bonjour, Madame Tarlantantan, // – Bonjour, Monsieur, avec ce qui vous pend. 
// – Ce qui me pend me défend // Ce qui me porte me comporte…(Rolland 1877: 
17), which has an answer so complicated, that the one unaware of it would never 
guess).

Logical and stylistic means of ambiguity. One of the most evident means 
of ambiguity in obscene riddles is substitution of the whole by its part. For ex-
ample, a certain phenomenon could concern the whole population, but a riddle 
would mention only one sex concerned. E.g.:

Qu’est-ce qui pisse devant Madame, sans avoir honte ? (Une barrique) (Rol-
land 1877: 94)  – What pisses shamelessly in front of a Madam? (A barrel)1.

En la mano de las damas // casi siempre estoy metido, // unas veces es-
tirado // y otras veces encogido. (Abanico) (Rodriguez Pastor 2003: 329) – In 
ladies’ hands I can be found almost always: sometimes stretched, sometimes 
shrunk (A fan).
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Понизче пояса, повище колін: як те кличуть, що хлопці руку тичуть? 
(Кишеня) (Nomys 1993: 710). – It is lower than the waist but higher than the 
knees: what is it called where guys aim their hands? (A pocket)

Certainly all three objects mentioned in these riddles are not specifically 
designed for use by one and only one sex, although some preferences of use 
do exist. The same tendency can be traced in riddles based on personification 
of objects, when a certain sex is assigned to different objects, which (1) often 
serves to allude to a sexual intercourse; (2) demonstrates a (distant) resem-
blance of the object to genitals; (3) is stipulated by the same gender of an object 
and its personification in terms of linguistics.

(1) Personification together with allusions to a sexual intercourse is real-
ized by means of the whole range of lexemes. These lexemes are analyzed in 
the section below. At this stage we are just demonstrating the phenomenon us-
ing some examples:

Ventre contre ventre, cric crac, et l’affaire est faite. (La porte d’armoire qu’on 
ouvre) (Rolland 1877: 70). – Belly against belly, bang-bang, and the job is done 
(A door of a wardrobe being opened).

Con la punta pica, con el culo aprieta, y con lo que le recuelga tapa la grieta. 
(Aguja, dedal, hilo) (Rodriguez Pastor 2003: 329). – With the tip it prods, with the 
butt it pushes, and with the hanging thingy it fills the crack (A needle, a thimble, 
and a thread).

Біжить кіт, задрав хвіст; де дірку бачить, туди й салдачить. (Ключ) 
(Nomys 1993: 709). – A cat is running, the tail is up; where he sees a hole, he 
sticks this in (A key).

(2) Objects’ resemblance to genitals is realized on the lexical level, by means 
of adjectives and nouns, although it involves certain cognitive operations: 

Il est court et gros, // Et si n’a nulz os, // Et si ne voit goute, // Et quant vient 
ou trou // Dedens il se boute. (C’est une taulpe) (Rolland 1877: 28). – It is short 
and thick, and it has no bones, and it does not see anything, and when it comes 
to a hole it jumps inside (A mole).

Colorado, colorado, // y con los pelos a los lados. (Amapola) (Rodriguez 
Pastor 2003: 333). – It is red, it is red, and hairy all around. (Poppy).

Панна тоненька, дірка маленька. (Голка) (Nomys 1993: 710). – The lady 
is thin, the hole is small (A needle).

Speaking about genitals in riddles in particular and in folklore in general, 
we must admit that lexemes like a hole, a tail, etc. alluding to female and male 
genitals had and have a lot of synonyms and symbolic representations, which 
vary depending on the stylistic level of a language. 

And, finally, (3) grammatical gender of personified objects generally co-
incides with sex and grammatical gender of their personifications. It can 
be easily demonstrated as the category of gender is present in all the three 
languages under analysis: French and Spanish have masculine and feminine 
genders, and Ukrainian has masculine, feminine, and neuter genders:

La demoiselle est sur le feu, Monsieur la fouille dessous, La demoiselle lui 
pisse dessus ? (La marmite) (Rolland 1877: 77) – The lady is on the fire, The 
gentleman is touching her from below, The lady is pissing on him (A pot).
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La demoiselle (f) → la marmite (f)
Monsieur (m) → le feu (m)
Estando mi abuela regando vino mi abuelo y le metió el tango. (Alberca, 

cuando le ponen el tapón para que no salga el agua) (Rodriguez Pastor, 2003: 
331). – When my grandmother was dripping, my grandfather came and put a 
stick inside of her (A reservoir, when it is being plugged in order to avoid drip-
ping).

La abuela (f) → la alberca (f)
El abuelo (m) → el tapón (m)
Стоїть пані Петрова, у іі все готово! прийшов пан Петро, удів свій 

днот та й пішов. (Коморя і ключ) (Nomys 1993: 709). – Petro’s pani (Mrs.) is 
standing, she has everything ready! Pan (Mr.) Petro came, stuck his instrument 
and off he went (A pantry and a key).

Пані (f) → комора (f)
Пан (m) → ключ (m)
This coincidence may be partial as far as answers to the riddles are con-

cerned, although the riddle itself preserves the idea of penetration of an object 
of masculine gender into an object of feminine gender.

Lexical composition of obscene riddles does not prove to be homoge-
neous within all of the three languages under analysis. We single out several 
groups of words, which, in our opinion, serve to create ambiguity in obscene 
riddles.

1. Nouns, designating people, which serve as personifications of objects of 
everyday life. We paid attention to the nomination of humans acting in obscene 
riddles: manner of naming (onyms or appellatives, use of courtesy titles), sup-
posed age, etc. We singled out 16 nominations of people in French riddles, 48 
– in Spanish ones, and 39 – in Ukrainian ones. First of all, nomination permits 
to infer certain tendencies concerning the age of personifications. Table 1 deals 
with the age aspect in the riddles.

Table 1
Age distribution

As we see from the table, French riddles show a high level of neutrality as 
far as age is concerned. The only mentions, which more or less explicitly demon-
strate the age of the characters, are those of demoiselle and grand-mère. Spanish 
riddles are dominated by neutral nominations, although the part of nominations 
alluding to a certain, old or young, age is substantial. And, finally, characters’ age 
distribution in Ukrainian riddles seems to be quite unexpected. First of all, tak-
ing into account the period, in which riddles were collected, we must admit that 
women and men were considered old as soon as they became grandparents, 
i.e. at the age of about 40. Grandparents giving birth were seen as abnormal, 
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and, consequently, from that time on, sexual relations of the ‘old’ couples were 
considered unnecessary and even socially unacceptable, although the reality 
sometimes was different from the norms imposed by society (Ihnatenko 2018). 
The substantial percentage of nouns designating elderly people may be due to 
the fact that even the riddles were used to ridicule the fact that aging couples 
were still active sexually.

As far as the manner of nomination is concerned, we distinguish two groups: 
those of appellatives and those of onyms, as demonstrated in table 2.

Table 2
Use of proper and common names

All of the proper names of the selected French riddles are purely invented. 
Some of them serve the purpose of rhyming (Bonjour, Madame Tarlantantan, 
// – Bonjour, Monsieur, avec ce qui vous pend…), others suggest a hint (De 
qu’es acò? de qu’es acò? // Madamo la Negreto // Pourtado sus tres cambetos 
// E Moussu lou Rouget // Que li bufo al quieulet (Rolland, 1877: 78). – Madam 
Blackish together with Mister Reddish allude to a pot and a fire). Proper names 
in Ukrainian riddles are only popular names of women and men, which do not 
allude to anything. As far as Spanish riddles are concerned, they combine both 
kinds of names: real popular names (don Juan, doña Juana) as well as invented 
names (tía Rabicueca alludes to a lady with a big booty and tío Labiergatiesa – 
to an erection).

Another aspect of name use concerns mostly language and culture differ-
ences, but not the fact of obscenity of the riddles. The use of courtesy titles, for 
example, is much more typical to French riddles than to riddles belonging to 
Spanish and Ukrainian linguo-cultures, which is shown in table 3.

Table 3
Use of courtesy titles in obscene riddles

Speaking about professions represented in obscene riddles, the only ones 
we discovered concern occupations connected with religion. In Spanish it is 
cura, which was used to mark the natural needs of catholic priests; in Ukrainian 
it is чернець, черниця (monk, nun) – to underline the human, not-so-acceptable 
relations in religious circles.

2. Nouns designating different kinds of animals:
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Quelle beste a le cul où il devrait avoir la teste ? (Le cheval qui est attaché 
par la queue au ratelier) (Rolland 1877: 143) – What animal has an ass where it 
would have to have a head? (A horse tied to a hayrack by its tail).

Лежить баба, иде бик, та бабу – тик! (бочка) (Nomys 1993: 710). – An 
old woman is laying down, there goes a bull and prods her. (A barrel).

As far as the last riddle is concerned, a bull is considered an embodiment 
of masculinity, and not only in Ukrainian folklore. It is also mentioned as such in 
Rigveda (Ihnatenko 2016: 34) as well as in other religious and world-view con-
cepts (Cirlot 1992: 242, 445).

Animal images are not common for Romance languages riddles (5% of 
riddles, which are generally relatively innocent, in French and 0% in Spanish), 
although they are quite wide-spread in Ukrainian (16%), half of them implying an 
intercourse between a female human and a male animal.

3. Nouns designating body parts and bodily liquids (blood, milk, sweat). It 
would be superfluous to mention that body parts that appear in obscene riddles 
are situated mostly in the lower part of the body.

Branli Branlant2 // Entre les jambes de ma grand. (Les clefs et les ciseaux 
suspendus à la ceinture de ma grand-mère) (Rolland 1877: 155) – Wobble-
wobble between the legs of my grandma. (Keys and scissors attached to the belt 
of my grandmother). 

Entre las patas lo hago, // ven acá y lo catarás, // si un caso te gustara // a la 
noche hacemos más. (Ajo blanco, gazpacho) (Rodriguez Pastor 2003: 330). – I 
am doing it between the legs, come here and you will taste it, if you like it, we will 
do some more at night4. (White garlic, gazpacho).

Ніжками упрусь, животом притулюсь, мохнатиця роззявиться, го-
лиши шусть. (Ткань коросна) (Nomys 1993: 709). – I will rest on my legs, I will 
press with my belly, the furry thing will open up, and the naked things will sneak 
inside. (The process of weaving is described).

As far as distribution of references to body parts across the languages, we 
find that 65% of riddles in French mention body parts or bodily liquids, in Spanish 
this percentage is 53%, and in Ukrainian – only 32%. In calculating the percent-
age of references to body parts or liquids we also included in the sample riddles 
mentioning hair, as sometimes the latter seems to be crucial in ambiguity forma-
tion. An important observation is that the habit of shaving pubic hair (by females) 
is observed only in riddles belonging to French linguo-culture (at least two refer-
ences), but not in Spanish and Ukrainian riddles:

Bonjour, Madame Tarlantantan, // – Bonjour, Monsieur, avec ce qui vous 
pend. // – Ce qui me pend me défend // Ce qui me porte me comporte, // Lais-
sez entrer le mien dans le vôtre. // – Non, Monsieur, car il est rasé de frais. (Un 
capitaine qui porte l’épée demande à une dame de le laisser entrer dans un pré 
avec son cheval. La dame refuse, disant que le pré vient d’être coupé). (Rolland 
1877: 17) – Good afternoon, Madam Tarlantantan. – Good afternoon, Mister-
with-a-hanging-thingy. – A hanging thingy defends me, and what brings me here, 
behaves properly. Let me enter mine into yours. – No, Mister, it has just been 
shaved. (A captain carrying a sword asks a lady to let him enter a meadow with 
his horse. The lady refuses, saying that the meadow has just been mowed).
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4. Nouns designating elements of clothing in order to serve the purposes 
of personification. These nouns are not widespread in obscene riddles (5% in 
French, 4% in Spanish, and 4% in Ukrainian), and even if they are mentioned, 
they predominantly designate clothes covering lower body part. 

Qui est-ce qui a un manteau, un chapeau, une verge entre les mains et du 
poil entre les fesses. (Un cavalier) (Rolland 1877: 15) – Who has a coat, a hat, 
a rod (actually, one of the meanings of ‘verge’ is ‘penis’) in his hands and hair 
between his buttocks? (A horseman).

¿Qué te parece, veleta // del capucho3 de padre? // Tres cuartas le mete a 
madre // y tres le queda en la bragueta. // ¿Qué es? (Cerrojo) (Rodriguez Pas-
tor 2003: 340) – What is a cock that comes out of the father’s hood? Three inch-
es enter the mother, and three stay in his fly. What is it? (A bolt locking a door)

Солений макляк у штанях закляк. (Солоний вгірок) (Nomys 1993: 647). 
– Salty and wet, got stiff in the trousers (A salted cucumber).

5. Deictic words and other substitutes. This group unites words belonging 
to different parts of speech, and its existence is conditioned by two facts: (1) a 
need to name the object that a listener is supposed to guess; (2) need to avoid 
naming genitals.

Thus, in French this group of words includes personal pronouns (il – he, 
celui – he, le – him, it), possessive pronouns (le mien, le tien, le sien – mine, 
yours, his / hers), nouns (une chose – a thing), subordinate clauses (ce qui vous 
pend – what hangs from you), and substantivized adjectives (poilu – hairy, tondu 
– shaved, bourru – gruff, le rond – the round, etc.), e.g.:

Me permets-tu de mettre mon poilu dans ton tendu? (Mon âne dans ton 
pré) (Rolland 1877: 17). – Will you let me get my hairy one into your shaved 
one? (My donkey in your meadow).

The same observation is in order with regard to Spanish riddles. Nouns (una 
cosa – a thing), personal pronouns as direct objects (lo, la), subordinate clauses 
(lo que recuelga – what hangs), and substantivized adjectives (colorado – red, 
redondín, redondete – round, etc.) also serve the purpose of substitution.

Gorda y tiesa la traía // y en una boca sin dientes // se la metía, // y la leche 
que rebosaba // con la camisa se la limpiaba. (Teta) (Rodriguez Pastor 2003: 
357). – One carried it thick and erect, and entered it into a mouth without teeth, 
and wiped with a shirt the milk that burst out (Boob).

Ukrainian riddles, besides pronouns (те – that) and substantivized adjec-
tives (голе – the naked, мохнате – the hairy, etc.), have at their disposal a 
whole range of nonce words, which serve to designate objects under question 
and genitalia: чучела (f), куконочка (f), танана (f), мохнатиця (f), кукунець 
(m), тпру-тпру-тинь (m). Such words have different degree of motivation. For 
example, танана (f) is not motivated, except for final -a indicating feminine gen-
der. Куконочка (f) and кукунець (m) similarly indicate gender by means of inflex-
ion. We suppose that куконочка (f) might have common etymology with кукона 
(used ironically to designate a lady, a married woman), which was borrowed 
from Moldavian or Romanian with presumed origin in Italian (coccone – cocoon) 
(Melnychuk 1989: 129). We must underscore very close phonological form of 
Ukrainian words куконочка and чучела and Spanish words cuca and chocha 
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respectively. Both pairs are used to designate female genitalia: Ukrainian words 
are used as occasionalisms in ambiguous riddles, whereas Spanish ones are 
used on a regular basis. Тпру-тпру-тинь (m), used to designate a male sexual 
organ, is an example of a language play, as it is formed by means of telescopy 
between an interjection тпру-тпру (used to encourage horses) and a noun 
прутень – a male sexual organ.

One more phrase used to substitute genitalia has a form of an adverbial 
modifier of place. It has the same lexical and grammatical form across the lan-
guages: entre les jambes – entre las patas – між ногами – between the legs.

6. Swear words. In our opinion, the presence of swear words spoils to some 
extent the ambiguity of certain riddles, rudely pushing a listener or a reader to 
an obscene answer. Nevertheless, swear words, or obscenities, are present in: 
30% of riddles in French with the domination of cul (10 mentions), chier, merde 
(ass, to shit, shit correspondingly); 12% of riddles in Spanish with the domina-
tion of culo (ass), cuca, chocho, chochino (all of the three words designate fe-
male genitalia); 2% of riddles in Ukrainian represented by only one word сучка 
(bitch). This underrepresentation of swear words in Ukrainian riddles compared 
to its Romance analogs may be explained by a fact of censorship. We suspect 
the hidden presence of a swear word in at least one more Ukrainian riddle. 
Moreover, other folklore sources (Sulyma, 2001) suggest that Ukrainian folklore 
used to employ quite obscene lexis. On the other hand, the definition of obscene 
words varies depending on the culture, which impedes drawing any precise sta-
tistical conclusions.

7. Adjectives in obscene riddles can be generally divided into two groups: (1) 
adjectives giving a general characteristic of an object, (2) adjectives and com-
parisons expressing the oppositional states of an object ‘before and after’, i.e. 
of a male organ before and after an intercourse in certain riddles, and (3) adjec-
tives expressing the oppositional qualities of two objects: one being penetrated 
and another one performing penetration.

Riddles containing adjectives of the first group reveal to be more numerous 
in each of the languages under analysis:

Rond, long, blanc // Bourre dedans (La chandelle) (Rolland, 1877: 78) – 
Round, long, white gets inside (A candle).

Largo y grande // lo quieren las mozas // que las tape el bujero // y les cuel-
gue las bolsas. (Pendientes) (Rodriguez Pastor 2003: 349) – Long and large, 
girls want it to cover the hole and to hang them the bags. (Earrings).

Що то за загадка, що під яйцями гладка? (Сковорода) (Nomys 1993: 
658). – What is it, that is smooth under the eggs? (A frying pan)5.

The presence of two oppositional adjectives, as in groups (2) and (3) makes 
the obscenity even more explicit:

(2) Je l’ai vu mou, // Je le vois dur; // Je l’ai vu tendre, // Je l’ai vu mettre 
dans un ventre. (Pâte pour faire le pain) (Rolland 1877: 100). – I’ve seen it soft, 
I see it hard; I’ve seen it extended, I’ve seen it enter a belly (Dough to make 
bread).

Lo metí duro, // lo saqué blando // y goteando. (Hierro en la fragua) (Ro-
driguez Pastor 2003: 345) – I put it hard, I took it out soft and drippy (Iron in the 
forge).
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Покладу тверде, вийму м’яке, из кінця – кап, кап. (Солоний огірок) 
(Nomys 1993: 647). – I’ll put it hard, I’ll take it out soft and dripping from the end. 
(A salted cucumber).

(3) Lo duro entra en lo blando // y quedan las bolas colgando. (Pendientes) 
(Rodriguez Pastor, 2003: 350). – The hard enters the soft and the balls remain 
hanging (Earrings).

У тебе чорне, як жук, у мене товсте, як друк. (Сковорода і чаплія) 
(Nomys 1993: 658). – You have it black like a beetle; I have it thick like a stick 
(A frying pan and its handle).

In certain cases the opposition is expressed non-verbally:
Отака кукуночка (показує долоню), отакий кукунець (показує руку по 

лікоть). (Сковорода і чаплія) (Nomys 1993: 658). – The cucunochka is this big 
(shows the palm), the cucunets is that big (shows the arm from the tips of fingers 
to the elbow) (A frying pan and its handle).

Speaking about oppositional relations, we discovered one more case in 
Ukrainian language, concerning age differences:

Молодий кричить, що не стирчить, а старий стогне, що не зогне. 
(Солоний огірок) (Nomys 1993: 648). – The young clamors it is too soft, the old 
moans it is too rigid. (A salted cucumber).

8. Verbs. Sexual intercourse does not have a vocabulary of its own as far as 
the verbs are concerned. Therefore, verbs common to every domain of human 
activity are used to designate certain actions during an intercourse. Combined 
with the nouns mentioned above, they serve to create ambiguity: on the one 
hand, the action is quite innocent, as no genitalia are mentioned; on the other 
hand, people tend to use evasive formulae speaking about sex. Perhaps, the 
most general verb to denote an intercourse is the verb ‘to do’ (faire, hacer). 
Verbs of obscene riddles include also those denoting back-and-forth motion, the 
process of taking someone, entering and / or destroying something, as well as 
certain oral actions (licking, sucking, etc.).

Te la entré, // te la saqué, // te hice sangre // y te la limpié. // ¿Qué es? 
(Inyección, jeringuilla) (Rodriguez Pastor, 2003: 346) – I entered it inside you, 
I got it out, I made you bleeding, and I wiped you. What is it? (An injection, a 
syringe).

Загадаю тобі загадку: вийми в пані старої ягодку, оближи – оближи, 
та й знову положи. (Куля в москаля або ложка) (Nomys 1993: 710). – I’ll give 
you a riddle: take the old lady’s berry, lick it well and put it back (A bullet of a 
weapon or a spoon).

Verbs also denote static actions like hanging, implying the usual state of a 
male organ (monsieur, avec ce qui vous pend, etc.).

In Ukrainian riddles verbs are largely substituted by interjections denoting 
fast actions in some direction: 

Нагнав ведмідь дівку та й штурх у дірку (Ключ і замок) (Nomys 1993: 
709). – A bear caught a girl and – jerk! – into a hole (A key and a lock).

To draw a conclusion, we state that the ambiguity of obscene riddles is based 
on similarities of the image created in the riddle to the image of a sexual act, 
genitalia, etc. This similarity is enhanced by specific lexis serving the purposes 
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of personification and substitution of the whole by its part. At the same time, the 
image created in a riddle may correspond to a quite innocent image, which is 
situated in the background. The connection between the image expressed by 
means of a riddle and a ‘true’, non-obscene image may be relatively weak, the 
latter one justifying or ‘legalizing’ the obscene riddle.

Similar genres. In this part of our research we are going to give an overview 
of genres similar to obscene riddles, which did not become an essential part of 
our research, but are still worth attention and, perhaps, will become an object of 
our research in the near future.

Mexican oral tradition has an analogue of obscene riddles, which is called 
albur. Albures stem from the prehispanic mischievous songs of sexual character 
– cuecuechcuicatl (Johansson 2002). Albur in itself is a kind of expression with 
a double meaning. The degree of implicitness of the sexual subtext can vary, but 
usually it is not typical for albures to use explicitly either swear words or terms 
of obscenity. Helena Beristáin (2000: 401) defines certain lexemes typical to al-
bures, which generally correlate with the ones we singled out while investigating 
obscene riddles.

The verb alburear means to talk in an ambiguous manner, which implies 
the presence of a sexual subtext. But still, albur is not a riddle, as a riddle usu-
ally is formed by a question and an answer, and an albur combines them in one 
phrase:

No es la menstruación, lo que pasa es que traigo descongelado el bistec 
(Hernández 2006: 135). – It is not menstruation, what happened was that the 
steak got unfrozen. 

In this case we are dealing with a euphemism, as code names for menstrua-
tion exist in every of the analyzed languages (Ukrainian: гості з Краснодара 
/ Червонограда (guests from Krasnodar / Chervonohrad – both city names al-
lude to red color), гості на червоних «Жигулях» / красному «Мерседесі» 
(guests on a red Zhihuli (car brand) / Mercedes), тета з Америки (aunt 
from America); French: tante Rose (aunt Rose), les Anglais ont débarqué (the                                        
English have disembarked), la visite de la tante Irma (the visit of aunt Irma), j’ai 
mes coquelicots (I am having my poppies), etc.).

Si la vida es larga y dura, ve y agárrame la vida (Hernández 2006: 134). – If 
life is long and hard, come and grab my life. → Allusion to a male organ.

The obscene meaning is often hidden by graphic means, i.e. by means of 
words division. Proper names often are used for this purpose:

Alberto Caraz Vergara (Hernández 2006: 56) → al ver tocarás Vergara – 
When you see it, you will touch Cocker (Vergara is a family name which has 
verga – ‘penis’ as its part, so the suggested albur is quite untranslatable).

Albures can have various forms, using all the means of language play pos-
sible. A collection of albures edited by Victor Hernández includes various forms: 
poetry, recipes, proper names, short stories, micro-dialogues, commercials, etc., 
all of them implying obscene meanings.

Ukrainian obscene folk songs are quite similar to albures. Whereas a lot of 
them contain swear words and direct references to sex and genitalia, we still find 
those alluding to sex indirectly, in the manner that only deep understanding of 
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folk symbols can help decode the meaning behind them:
Прокрутив павук стелю // Да й впав на постелю; // Де Марися спала, // 

Там калинонька стала (Sulyma 2001: 78). – A spider destroyed the ceiling and 
fell down on the bed; where Marysia slept, the berries of guilder rose appeared. 

A spider (or a cat) destroying a ceiling symbolizes the loss of virginity (Kotsur 
2015: 538). The same can be said about the berries of guilder rose, which have 
a bright red color (Stavytska 2008: 205).

Ой чи чула, чи не чула, // Як я тебе кликав, // Як я тобі кукурудзу // 
Попід ніс тикав (Sulyma 2001: 102). – (To a woman): Did you hear or not, as I 
was calling you, as I was sticking a corncob to your nose.

Corncob, due to its form, is associated with male genitals (Stavytska 2008: 
219).

Thus, only overview of genres similar to obscene riddles shows a wide spec-
trum of linguo-cultural problems, which need to be resolved on the level of each 
and every language, as well as in the linguo-comparative field.

Conclusions
The research of obscene riddles conducted in the three languages – French, 

Spanish, and Ukrainian – shows that despite some slight differences, ambigu-
ous meaning of obscene riddles is formed due to the simultaneous influence of 
several means: 1) specific lexis, which can be interpreted in different ways, or 
polysemantic words; 2) national symbols, which add new layers of meaning to 
the semantics of a word; 3) the coincidence of grammatical gender of objects 
and people represented by these objects; 4) wide use of personifications; 5) 
substitution of a wide notion by its part. Obscene riddles are an excellent exam-
ple of language play, in which an answer is not less important than a question.

The prospects of further research in this direction may involve the study of 
obscene riddles on a larger scale and applying the results of investigation to 
other languages as well as to modern riddles and folklore forms of ambiguous 
meaning.

NOTES
1. All of the English translations are ours – I.H.
2. Verb branler has also a meaning ‘to masturbate’.
3. Capucho means ‘a hood’ as well as ‘a foreskin’.
4. The use of noche (night) adds up to the ambiguity, although the fact of 

making and eating gazpacho at night is quite justified by Spanish eating habits.
5. In Ukrainian ‘eggs’ and ‘testicles’ are designated by the same noun. More-

over, a frying pan in Ukrainian folklore symbolizes female genitalia (Stavytska 
2008:338).
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Объектом нашего исследования являются жанровые черты английского неороман-
тического приключенческого романа – romance. Проделанный компаративный анализ ро-
мана Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ» и Г.Р. Хаггарда «Копи царя Соломона» позволил 
обнаружить характерные черты жанра: экзотический хронотоп, который испытывает 
на прочность; герой – благородный не по происхождению, а по поступкам; использова-
ние мифологических мотивов – спасение красавицы, поиск артефакта. В исследовании  
обосновывается тот факт, что на «рубеже веков» (конец XIX – начало XX вв.) жанр 
приключенческого романа призван был пропагандировать имперскую идеологию Велико-
британии в доступной широким массам форме. Функционально эта жанровая модифи-
кация апеллирует к воображению, выполняет развлекательную функцию, стратифика-
ционно направленна на юношескую аудиторию. Ставка на «усредненного» потребителя  
сделала romance oдним из самых популярных жанров. Увлечение имперскими идеями в 
конце XIX века в Великобритании вылилось в «активизм» - имперское течение, которое 
стало стилем жизни и объединило писателей, выступающих пропагандистами импер-
ской идеологии, включавшей такие понятия, как патриотическое служение Британии, 
долг, приверженность идее национального единства и т.д. К ним примыкали представи-
тели «романтического возрождения» - Стивенсон, а особенно Хаггард. С точки зрения 
современного литературного процесса в статье инициируется вопрос об определении 
позиции творческого наследия Хаггарда в контексте «мидл-литературы». В процессе 
исследования были выделены отличительные черты хаггардовского варианта romance, 
который реагировал на актуальные вопросы и отразил в упрощенной форме британский 
имперский менталитет, важнейшей частью его было превосходство по отношению к 
народам колонизируемых стран. Таким образом, в выводах обосновывается, что писате-
ли-неоромантики «рубежа веков», ориентируясь на «среднего» читателя и отказываясь 
от исключительного героя в литературе, создают парадигму массовой культуры ХХ 
века.

Ключевые слова: неоромантизм, массовая литература, мидл-литература, приклю-
ченческий роман,  имперский миф.
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Об´єктом нашого дослідження є жанрові риси англійського неоромантичного при-
годницького роману – romance. Виконаний компаративний аналіз романів Р.Л. Стівенсона 
«Острів скарбів» та Г.Р. Хаггарда «Копальні царя Соломона» дозволив віднайти харак-
терні риси жанру: екзотичний хронотоп який випробовує на міцність; герой – шляхетний 
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не за походженням, а за вчинками; використання міфологічних мотивів – порятунок кра-
суні, пошук артефакту. В розвідці обґрунтовується той факт, що на «порубіжжі» (кінець 
ХІХ – початок ХХ ст.) жанр пригодницького роману був покликаний пропагувати імпер-
ську ідеологію Великої Британії в зрозумілій широким колам формі. Функціонально ця жан-
рова модифікація апелює до уяви, виконує здебільшого розважальну функцію, стратифі-
каційно спрямована на  юнацьку аудиторію. Ставка на «усередненого» споживача зробила 
romance одним з найпопулярніших жанрів. Захоплення імперськими ідеями наприкінці ХІХ 
століття у Великій Британії вилилося в «активізм» - імперську течію, яка стала стилем 
життя та об’єднала письменників, які виступали пропагандистами імперської ідеології, 
патріотичного служіння Британії, були прихильниками ідеї національної єдності і т. ін. 
До них належали представники «романтичного відродження» - Стівенсон, а особливо 
Хаггард. З позиції сучасного літературного процесу в розвідці зініціюється питання про 
визначення позиції творчої спадщини Хаггарда в контексті мідл-літератури. В процесі 
дослідження були виокремлені хаггардівські риси жанру romance: звернення до актуальних 
проблем свого часу, відображення у спрощеній формі британського імперського менталі-
тету, найважливішою складовою якого була перевага над народами з колонізованих країн. 
У висновках обґрунтовується, що письменники-неоромантики «порубіжжя», орієнтуючись 
на «середнього» читача та відмовляючись від виключного героя в літературі, вибудову-
ють парадигму масової культури ХХ століття.

Ключові слова: неоромантизм, масова література, мідл-література, пригодниць-
кий роман,  імперський міф.
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The article is dedicated to the research of genre features of English neo-romantic adven-
ture novel – romance. Comparative analysis of R. L. Stevenson’s novel “Treasure Island” and 
H. R. Haggard novel “King Solomon’s Mines” demonstrates the peculiarities of romance. Among 
them: an exotic chronotope – location for challenges for uncommon person, a hero – generous, 
noble-minded on one hand, and natural, understandable on the other hand, mythological motifs: 
salvation of beautiful girl, treasure hunts, searches of artifacts. In transitional period (the end XIX–
the beginning XX) one of the main aims of this genre was to propagate the idea of the Britain Em-
pire in clear and diverted forms. Fictional romance appeals more to the senses than to the mind. It 
can be distinguished as moral fantasy. The orientation on mass-reader made romance one of the 
best-sellers.   A fascination with imperial ideas at the end of XIX century in Great Britain was out-
poured in «activism» - an imperial flow, which became a lifestyle and united writers who propagate 
an imperial ideology, including such concepts, as patriotic service Britain, debt, adherence to the 
idea of national unity. The representatives of «romantic revival» – Stevenson, and especially Hag-
gard, – joined them. Our study initiates a determination question of Haggard’s position from the 
point of modern literary process and in the context of «midl-literature». The distinguishing features 
of author’s variant of romance were selected in the process of research. Haggard addresses with 
actual issues to his contemporaries; reflects Britannic imperial mentality in the simplified form. So, 
Britain literature of «romantic revival» (the end of XIX–the beginning of XX) appeals to all classes 
and types of person and creates a paradigm of popular literature of the XX century. 

Key words: neo-romanticism, popular literature, midl-literature, romance, myth of Empire.

Введение
Английский неоромантизм конца XIX века мы воспринимаем как один 

из вариантов переходного художественного мышления, которое приходит 
в момент слома традиции и перехода от одной эстетической эпохи к иной. 
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Это был переход от викторианской эпохи, реализовавшей себя преимуще-
ственно в реалистической литературе, к эпохе модерна и символизма. 

Представители «романтического возрождения» –  Р. Л. Стивенсон и 
Г. Р. Хаггард, заявленные в статье, в своем стремлении обогатить традици-
онные для викторианской Англии реалистические формы за счет романтиз-
ма, будут изначально разными в своем поиске. Но, реализацию  эстетиче-
ских задач оба автора связывали с возможностями жанра romance.

Цель статьи состоит в анализе жанровых особенностей английского 
неоромантического приключенческого романа – romance. В нашем иссле-
довании рассматриваем функциональную составляющую жанра, призван-
ного на «рубеже веков» в доступной «усредненному» читателю форме про-
пагандировать имперскую идеологию Великобритании.

Результаты и обсуждения
Как отмечает Николас Дэйли в своем исследовании «Модернизм, ро-

мантизм и конец века. Популярная литература и британская культура, 1880-
1914», (2004), возрождение интереса к жанру romance на новом историко-ли-
тературном этапе не было простым копированием образцов начала XIX века, 
а определенно современным феноменом, открывшем путь к популярной 
литературе. (Daly 2004).  И таким первооткрывателем стал Р.Л. Стивенсон 
со своим романом «Остров сокровищ» (1883). Выбор романтической кон-
цепции был знаком эпохи, стремившейся вовлечь в активную деятельность 
«усталую публику», для которой книги становились «средством забыться» 
(Haggard 1887: 175).

 В период позднего викторианства английское национальное самосо-
знание остается под воздействием имперской идеи, формировавшей мен-
талитет англичанина. В данном контексте «литература действия» стала од-
ним из самых востребованных средств популяризации имперского мифа. 
Жанр romance, таким образом, ориентированный на среднего читателя и 
занимательный к тому же становился важным средством привлечения к 
имперской идее.

Из работ М. Бахтина, В. Беньямина, М. В. Урнова, Д. М. Урнова, С. В. Лу-
рье, М. К. Поповой, В. Г. Щукина следует, что имперская идея как важная 
составляющая культурного контекста эпохи позднего викторианства в ан-
глийской беллетристике, рассчитанной на массового читателя, «упроща-
лась» и подавалась в варианте, доступном для данного типа читателя.  Из 
этого можно сделать вывод, что массовое искусство конца XIX – начала XX 
веков активно участвовало в формировании национальной идентичности 
(Попова 2004: 144). 

Эта ставка на «усредненного» потребителя  сделала romance oдним 
из самых популярных жанров. Множественные его вариации с трудом клас-
сифицируются и сейчас. Это колониальные романы Дж. Конрада («Лорд 
Джим», «Сердце тьмы»), Р. Хаггарда (книги про Аллана Квотермейна). 
Это книги о поисках сокровищ («Золотой жук» Э. По, «Остров сокровищ» 
Р. Л. Стивенсона, «Копи царя Соломона» Р. Хаггарда). Это «морской ро-
ман» о страстных мореплавателях и покорителях стихий (Г. Мелвилла и 
Ф. Марриета). Это романы о пиратах («Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсо-
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на, «Одиссея капитана Блада» Р.Сабатини).
Критика  советского периода определяла Генри Райдера Хаггарда как 

беллетриста «второго ряда», все же отмечая оригинальность его творче-
ства.  Анализ современных исследований (М. Черняк, С. Чупринин, С. Фило-
ненко, Н. Садомская, Е.Ибрагимова, И. Васильева) инициирует вопрос об 
изучении творческого наследия Хаггарда в контексте «мидл-литературы» 
- хорошей «массовой литературы». Тиражи книг Хаггарда превосходили 
тиражи метров «романтического возрождения» - Р.Л. Стивенсона, А.К. Дой-
ла, Р. Киплинга, но главное – он был очень популярен среди так называе-
мого «среднего класса».  Согласно концепции Сергея Чупринина, «мидл-
литература: стратификационно располагается между высокой, элитарной, 
и массовой, развлекательной литературой, является результатом их дина-
мичного взаимодействия и снимает оппозицию между ними». По мнению 
исследователя, к такой литературе следует относить более легкие про-
изведения высокой литературы и качественные произведения массового 
писательства, которые нацелены не только на развлекательную функцию. 
Таким образом, «мидл-литература» не отрицает формульности, широко 
использует стилистические авторские новации в рамках востребованных 
литературных жанров. Среди западных критиков (Двайд МакДоналд «Мас-
скульт и Мидкульт» 1960) есть негативно определяющие роль писателей 
«мидл-литературы» как «поставщиков образцов высокой литературы ма-
лообразованной читательской аудитории» (Macdonald 1964).  

Г. Р. Хаггард уже в самом начале творческого пути был признан участни-
ком «романтического возрождения» – об этом писал  редактор и советчик 
писателя Эндрю Лэнг (Lang 1887: 688). По своим идейным и политическим 
воззрениям Хаггард  принадлежал к имперскому течению и на протяже-
нии всей своей жизни исповедовал идеалы активного действия. В конце 
XIX века в Великобритании «активизм» стал стилем жизни и объединил 
писателей, которые выступили пропагандистами имперской идеологии, 
включавшей такие понятия, как патриотическое служение Британии, долг, 
приверженность идее национального единства и т.д. И если в российском 
литературоведении Р. Л. Стивенсон и такие его произведения, как «Остров 
сокровищ» (1883), «Похищенный» (1886) признаются образцами имперско-
го оптимизма, то в современном западном исследовании  «Формы импе-
рии. Поэтика викторианского суверенитета» (2017) Натана К. Хенсли Хаг-
гард характеризуется как писатель «механизировано производящий джин-
гоистский масс-культ» (Hensly 2017: 125).

Интересна история написания романа, принесшему Хаггарду славу 
«Копи царя Соломона» (1885). После выхода «Острова сокровищ» Стивен-
сона (1883) один из братьев Хаггарда поспорил с ним, что тот не сумеет 
написать нечто подобное. Ответом было: «Шесть недель!» Действительно, 
Стивенсон был для Хаггарда своего рода ориентиром. В автобиографии 
«Дни моей жизни» он писал: «Я прочитал в одной из газет столь лестный 
отзыв об «Острове Сокровищ», что тут же изучил эту работу, и решил на-
писать книгу для больших и маленьких мальчиков» (Haggard 1926). Хотя 
писатели никогда не встречались, отношения между их семьями все же су-
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ществовали. Так, Стивенсон находился в переписке с одним из братьев 
Хаггарда – Альфредом. В одном из писем, адресованном Альфреду, Сти-
венсон говорит, что не считает роман Хаггарда литературным достижени-
ем. В следующий раз Стивенсон отметит вспышки сверхъестественного во-
ображения и леденящую кровь манеру повествования.

Желание Хаггарда превзойти своего предшественника и дух соперни-
чества, подстегнувший его в работе, связан и с его личной биографией. В 
возрасте 19 лет он отправился в Наталь (Южная Африка), где стал управи-
телем и регистратором Верховного суда.

Чтобы выработать свой собственный стиль в жанре romance и написать 
«Копи царя Соломона», он решает использовать личный опыт в сочетании 
с традицией приключенческого романа. Вот и выходит, что Южная Африка 
представляется в его произведениях как земля обетованная и «терра ин-
когнита» одновременно.

Попытаемся выделить общие черты, которые присущи приключенче-
скому роману обоих писателей и связывают их с предыдущей традицией. 
Жанр romance рассматривается в этот период как разновидность белле-
тристики, о социальной и эстетической ценности которой велись жаркие 
литературные споры (Katz 35).

Вклад Стивенсона в эти дебаты хорошо известен. В своих эссе он стре-
мится возвести romance в ранг высшего искусства. Но и Хаггард был не 
безразличен к происходившему, в статье «О беллетристике», которая на-
делала много шума, он защищал «среднего читателя» – того, кто «просто 
любит читать» (Haggard 1887: 174) и кому еще только предстоит познако-
миться с произведениями Мильтона и Шекспира. С его точки зрения, «мас-
совая» литература не значит «плохая», а писать, чтобы привлечь внимание 
читающей публики, он считал оправданным. Для этого автор должен осво-
ить законы приключенческого жанра, так как именно этот тип повествова-
ния, считал Хаггард, сможет пережить натуралистическую прозу, которая 
обращается к низменным чувствам человека. Приключенческий же роман 
может рассказать о чудесном мире, который далек от трезвой и расчетли-
вой современности.

Оба писателя подчеркивают главенствующую роль воображения, од-
нако при этом в их произведениях четко прослеживается тенденция «по-
служить идее» – все той же, связанной с укреплением Британского влады-
чества. 

Итак, оба писателя выделяют общие черты приключенческого романа. 
Для них важны: 

а) экзотические места и пространства (необитаемые острова, джунгли, 
топи и другие опасные места). Подобный  хронотоп дает простор вообра-
жению, которое создает чудесный мир в противовес реально существую-
щему;

б) место приложения усилий «героя времени». Белый герой, попав в 
экзотический колониальный мир, оказывался в историческом прошлом, где 
еще нет цивилизации, где он может попробовать себя в качестве предво-
дителя дикарей и дикаря одновременно.

ДОЛГАЯ Н Н. ЖАНР ROMANCE...
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в) стратификационная направленность исследуемых романов как 
«литературы для юношества». Оба героя (Джим Хоккинс и Аллан Квотер-
мейн), попав в водоворот приключений, выходят из него обновленными и 
умудренными опытом. Квотермейн, пережив жестокую кукуанскую войну, 
утверждает священную миссию «белого человека»: это действия, направ-
ленные на восстановление справедливости. Джим, более подверженный 
влиянию взрослых, познает важность таких жизненных понятий, как честь, 
долг, справедливость. Следует отметить, что герои неоромантиков в какой-
то степени проделывают путь героев воспитательного романа, что сбли-
жает их еще и с персонажами Ч. Диккенса. Это подтверждают Р. Уэллек и       
О.  Уоррен,  говоря  о  влиянии  бытового  романа с его дидактическими 
тенденциями на жанр romance.

г) в духе приключенческого романа определяется и место действия. В 
эссе Стивенсона «Моя первая книга: Остров сокровищ» (1894) все начина-
ется с описания карты сокровищ. Автор рассказывает, как в один дождли-
вый день нарисовал карту, которая породила фабулу. В своем эссе «По-
пулярные авторы» (1888), написанном для американского ежемесячного 
журнала «Scribner’s», Стивенсон отметит особое значение иллюстративно-
го материала в жанре romance.

Увлечение картами, неизведанными землями было присуще и Хаггра-
ду. Британская империя расширяла свои горизонты и одновременно с этим 
переделывались карты, придумывались новые названия – в этом состояло 
особое очарование открытий чего-то нового и таинственного. Автор «Копей 
царя Соломона» решает напечатать карту на первой странице произведе-
ния, для того чтобы придать написанному большей достоверности. По ле-
генде его карта не придумана им самим, а является древним артефактом, 
принадлежавшим португальскому торговцу Хосе да Сильвестра. Именно 
эта карта становится мотивом приключений и открытия новой земли. Как 
видим, и в этом случае карта выполняет сюжетообразующую роль, а также 
придает большую достоверность повествованию.

д) общей является и цель приключений. И Стивенсон, и Хаггард отправ-
ляют своих героев на поиск сокровищ с целью материального обогащения 
и покорения дикой природы. Хотя процесс поиска сокровищ у Стивенсона 
романтизирован, а у Хаггарда подан в притчевой манере, все же герои не 
обретают желанного счастья. Герои Хаггарда попали в ловушку собствен-
ной жадности и осознали истинную ценность найденных ими алмазов: 
«Вскоре  мы, без сомнения, будем рады отдать их за крохотный кусочек 
пищи или чашку воды, а потом даже за то, чтобы нашим страданиям при-
шел поскорее конец» (Хаггард 2003, 217). Герои «Острова сокровищ» тоже 
не познали особой радости: «Каждый из нас получил свою долю сокровищ. 
Одни распорядились богатством умно, а другие, напротив, глупо, в соот-
ветствии со своим темпераментом» (Стивенсон 1981, 188). 

Таким образом, в финале произведений приключенческие мотивы от-
ходят на второй план, а дидактичность и общие моральные категории ста-
новятся приоритетными.

Отличия: 1) Оригинальной чертой повествования Хаггарда, отличаю-
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щей его от Стивенсона, является умение первого показать рискованность и 
трудность перехода из цивилизованного пространства в дикое, это, говорит 
писатель, связано с риском для жизни и утратой собственного «я».

2) Хаггард ввел в свои романы и первые «команды профессионалов» - 
впоследствии этот сюжетный ход будет использоваться в знаменитых исто-
риях Яна Флеминга о Джеймсе Бонде как истинном профессионале.

3) Важные элементы romance находят отражение и в использовании 
мотива спасения. В средневековом romance это обязательно было спасе-
ние красавицы, Хаггард модернизирует его, отправляя своих героев еще и 
на опасные поиски таких же отважных путешественников, попавших в плен 
к враждебным племенам.

4) Запоминающимися являются в романах Хаггарда и женские образы. 
Он первым обратился к созданию образов африканских экзотических кра-
савиц, одни из которых отличались смиренностью и походили на идеаль-
ных викторианских героинь, другие блистали экзотической красотой, не-
вероятным темпераментом и честолюбием, способностями к волшебству, 
чем заставляли читателя прощать некоторые авторские преувеличения.

Выводы
Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Р.Л. Стивенсон и 

его последователь Г.Р. Хаггард мастерски использовали жанр romance. Их 
обоих привлекал экзотический хронотоп, в котором действовал активный, 
благородный герой, жаждущий не столько материального обогащения, 
сколько одолеваемый жаждой приключений (новых открытий) и стремлени-
ем изменить мир к лучшему.  Писатели-неоромантики рубежа веков, ориен-
тируясь на «среднего читателя» и отказываясь от исключительного героя в 
литературе, создают парадигму массовой культуры ХХ века.  Нельзя не за-
метить, что хаггардовский вариант romance реагировал на актуальные во-
просы и отразил в упрощенной форме британский имперский менталитет, 
важнейшей частью которого было превосходство по отношению к народам 
колонизируемых стран. Но при этом писатель сумел увидеть и передать в 
своих приключенческих романах и другое: чудо необычного африканского 
мира, своеобразие «другой культуры», разнообразие человеческих типов.
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У статті представлено герменевтичний аналіз п’єси «Костюмер» (1980 р.) англій-
ського драматурга Роналда Гарвуда. Досліджено, що в цьому творі, написання якого при-
падає на функціонування постмодернізму, наявні філософські риси постпостмодернізму. 
Окреслено роль шекспірівського інтертексту у п’єсі. Уточнено низку положень про осо-
бливості постмодернізму в англійській літературі 1980-х рр., а також окреслено особли-
вості зв’язку між постмодернізмом і неофабулізмом як одним із напрямів постпостмо-
дерністської літератури. В аспекті розвитку літературознавчих підходів Б. Шалагінова 
розкрито специфіку взаємодії двох метаформ світової культури — карнавалу й містерії 
– у п’єсі «Костюмер». Виявлено репрезентацію екзистенціалістських рис у світогляді 
головного актора (Сера) у п’єсі, а також у Короля Ліра, якого грає Сер. Наголошено на 
експлікації системи шекспірівських масок як виявів інтертексту задля протидії абсурдній 
дійсності й підняття над нею. Виявлено риси гуманістичного світогляду у головних ді-
йових осіб п’єси. 

Ключові слова: «Костюмер», Роналд Гарвуд, постмодернізм, постпостмодернізм, 
англійська література, карнавал, містерія. 

МИСТЕРИАЛЬНЫЙ ПУТЬ КОРОЛЯ ЛИРА 
В НЕОФАБУЛИСТСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ РОНАЛЬДА ХАРВУДА: 

ОЧЕРТАНИЯ АНГЛИЙСКОГО (ПОСТ)ПОСТМОДЕРНИЗМА
Дроздовский Д.
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имени Т. Шевченко НАН Украины

В статье представлен герменевтический анализ пьесы «Костюмер» (1980 г.) ан-
глийского драматурга Рональда Харвуда. Доказано, что в этом произведении, написан-
ном в период постмодернизма, имеются философские черты постпостмодернизма. 
Определена роль шекспировского интертекста в пьесе. Уточнен ряд положений об осо-
бенностях постмодернизма в английской литературе 1980-х гг., а также обозначены 
особенности связи между постмодернизмом и неофабулизмом как одним из направлений 
постпостмодернистической литературы. В аспекте развития литературоведческих 
подходов Б. Шалагинова раскрыта специфика взаимодействия двух метаформ мировой 
культуры – карнавала и мистерии – в пьесе «Костюмер». Рассматривается репрезента-
ция экзистенциалистских черт в мировоззрении главного актера (Сэра) в пьесе, а также 
у Короля Лира, которого играет Сэр. Обозначена экспликация системы шекспировских 
масок как проявлений интертекста для противодействия абсурдной действительности 
и поднятию над ней. Выявлены черты гуманистического мировоззрения у главных дей-
ствующих лиц пьесы.

Ключевые слова: «Костюмер», Рональд Харвуд, постмодернизм, постпостмодер-
низм, английская литература, карнавал, мистерия.
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In the paper, the author has provided the hermeneutical analysis of the play “The Dresser” 
(1980) by English playwright Ronald Harwood. It has been investigated that in this literary work, 
the writing of which was finalized in postmodernism, there are philosophical features of post-
postmodernism. The role of Shakespearean intertext in the play has been outlined. A number of 
provisions on the features of post-postmodernism in English literature of 1980s has been clarified, 
as well as features of connection between postmodernism and neo-fabulism as one of the direc-
tions of post-postmodern literature. In the aspect of the development of B. Shalahinov’s literary 
approaches regarding the specificity of the interaction of two metaforms of world culture – carnival 
and mystery – in the play “The Dresser” has been spotlighted. The representation of existentialistic 
features in the outlook of the main actor (Sir) in the play, as well as King Lear, played by Sir, has 
been revealed. It is emphasized the explication of Shakespearean masks system as intertextual 
manifestations in order to counter the absurd reality and lift above it. The features of the humanis-
tic worldview in the outlook of the main actors of the play have been described.

Key words: “The Dresser”, Ronald Harwood, postmodernism, post-postmodernism, English 
literature, carnival, mystery.

Вступ
Вивчення модернізму й постмодернізму з погляду постпостмодерного 

стану культури набуває особливої значущості для сучасного літературоз-
навства, зокрема теорії літератури й культурологічних студій. Досліджен-
ня постмодерністських літературних творів із позиції постпостмодернізму 
дає можливість здійснити ревізію історико-літературознавчої періодизації в 
ХХ ст., показавши нелінійність репрезентації постмодернізму в різних євро-
пейських літературах. У представленому дослідженні йтиметься про п’єсу 
«Костюмер» («The Dresser», 1980 р.; у 1983 р. сам автор переробив текст 
п’єси на кіносценарій для однойменного фільму) Роналда Гарвуда (Ronald 
Harwood) – знаковий твір англійської літератури, у якому йдеться про вза-
ємодію двох ключових, за Б. Шалагіновим,  метаформ світової культури: 
містерії та карнавалу. Написання твору припадає на розвиток постмодер-
ністських тенденцій в англійській літературі, проте світоглядно-філософ-
ська специфіка п’єси дає підстави говорити про наявність у ній тенденцій до 
постпостмодернізму (саме тому в назві статті префікс «пост-» в останньому 
понятті взято в дужки). 

Р. Гарвуд інтуїтивно схоплює нове світовідчуття, яке наближається до 
світовідчуття, репрезентованого в такому постпостмодерністському напря-
мі, як неофабулізм. В епістемологічному центрі неофабулістських художніх 
творів — реципіювання класичних текстів, що містять значний естетичноху-
дожній і філософський потенціал. У такому разі трансформація цього пре-
тексту у новому художньому тексті привносить у нього естетичні й філо-
софські смисли, що, по суті, суперечать постмодерністським настановам 
на заперечення «великих наративів» і руйнування літератури як простору 
лоґодицеї. Водночас аналізована п’єса Роналда Гарвуда – приклад функці-
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онування шекспірівського дискурсу у кінці ХХ ст. Шекспірівський інтертекст 
дає можливість персонажеві сформувати власну мистецьку концепцію, 
що постає формою екзистенційного вияву внутрішніх інтенцій і чинником 
утвердження життєвої вітальності шляхом заперечення абсурдності життя. 
Зазначена особливість тексту визначає актуальність пропонованого дослі-
дження в аспекті перепрочитання постмодернізму з позицій культури «пост-
пост-», що дає можливість спроектувати лінії художніх трансформацій в ан-
глійській літературі. 

Результати та обговорення
У дослідженні 2014 р. (Дроздовський 2014) я вже наголошував на тому, 

що в окремих творах англійського постмодернізму наявна проблематика, 
цілком суголосна з ідейно-естетичними шуканнями постпостмодернізму. 
Так, «Вежа з чорного дерева» Дж. Фаулза – приклад повісті, у яких в за-
гострений спосіб представлено два типи світосприйняття й водночас дві 
мистецькі модальності, які у творі функціонують у полемічному діалогізмі. 
Постпостмодерністській літературі властиве з’єднання таких дискурсів, які в 
модернізмі або постмодернізмі позиціонувалися як полярні й такі, що апрі-
орі не можуть бути зведені до спільного знаменника через іманентну опо-
зиційність (Vermeulen, Van Den Akker 2010). Гіпотезою роботи постає при-
пущення про те, що ключовою рисою постпостмодерністських наративів 
постає тенденція до поєднання двох метаформ (метажанрових утворень) 
світової культури й літератури зокрема: карнавалу й містерії. За Б. Шалагі-
новим, «в основі карнавалу – навпаки, успадкована від язичництва ідея про 
внутрішній монізм людини та про циклічний, круговий час, що постійно по-
вертається до свого вихідного стану. <…>. Карнавал проніс через століття 
спіритуалістичної середньовічної культури активне відчуття тілесності на-
вколишнього світу» (Шалагінов 2011: 250).

П’єса Р. Гарвуда порушує світоглядну-філософську проблематику, не 
притаманну постмодернізму, який має місце в англійській літературі 1980-х 
рр. Оприявнені в ній проблемні комплекси й тематичні вузли наближають 
цей «Костюмера» до творів неофабулістського спрямування. Неофабулізм 
постає одним із напрямів постпостмодерністської літератури, у якій екс-
пліковано «великі теми», заперечувані в постмодернізмі. Твори цього на-
пряму утверджують ціннісно-смислову парадигму, притаманну літературам                  
допостмодерного періоду й постпостмодернізму водночас (Epstein 2012; 
Vermeulen, Van Den Akker 2010).

«Костюмер» значною мірою є твором із виразним шекспірівським інтер-
текстом. Сер  — знаний актор лондонського театру «Рояль» – грає у ви-
ставі «Король Лір». Водночас сцени з шекспірівської трагедії розігруються в 
реальному житті дійових осіб, які припадають на період нацистської атаки 
на Лондон. Мотив божевілля головного актора, зазначений на початку п’єси 
(ідеться про погіршення здоров’я й припис лікарів припинити гру на сцені), 
допомагає у стиранні кордонів між фікцією і правдою, між реальністю й ви-
гадкою. У «Королі Лірі» В. Шекспіра головний герой переживає своєрідний 
катарсис під час сцени з бурею. У цій сцені він розуміє справжню цінність 
людських стосунків і сприймає світ таким, як він є насправді, – відповідно 
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до принципів гуманізму, а не системи вертикальних владних відносин, які 
функціонували в англійському королівському світі ренесансного часу і які 
особливо виразно експліковані в трагедії «Король Лір». Момент осяяння 
Короля Ліра водночас є моментом трагічного екстатичного переживання, у 
якому герой довідується про справжню з погляду гуманізму цінність світу й 
речей навколо себе. Трагічний апофеоз («Король Лір» – одна з «великих» 
трагедій В. Шекспіра) свідчить, за Б. Шалагіновим, про наявність у худож-
ньому творі містеріальності. 

На думку Б. Шалагінова, «в основі містеріального метажанру лежить 
ідея руху як якісного прирощення і безупинного оновлення. Ми знаходимо 
тут поєднання одне з одним пафосу ліричного, героїчного, трагічного, коміч-
ного і сентиментального, таких різнорідних елементів, як психологізм, сце-
ни і описи в дусі побутового натуралізму, буфонність і гротеск, пригодницькі 
і фантастичні елементи. Але все це наявне не як статичне напруження, збу-
дженість і схвильованість у дусі маньєризму, а як послідовний рух до певної 
віддаленої високої мети.

У містерії як у метасюжеті головне – не поєднання сюжетних мотивів чи 
неодмінних елементів подієвості, а послідовність розташування названих 
вище жанрових елементів. Логіку містеріального сюжету добре видно на 
прикладі «Божественної комедії» Данте: обов’язкова частина містить ви-
пробування героя низькою дійсністю. Стиль не цурається грубих і натура-
лістичних барв. Сам містеріальний герой може виявляти страх, малодуш-
ність, припускатися помилок супроти моралі (як, наприклад, у німецьких ро-
мантиків); поруч з ним може виступати «негативний герой» (як у Ґетевому 
«Фаусті»). Проте все це – лише шлях до кінцевої високої мети. Перед нами 
розкривається внутрішня динаміка характеру, знаходження героєм нового, 
вищого змісту власного існування. Цьому відповідає ще одна обов’язкова 
частина – апофеоз» (Шалагінов 2011: 252).

Тематика п’єси «Костюмер» оприявнює й інший мотив, ключовий для 
шекспірівського світу: мотив карнавальності, яка в англійському творі пред-
ставлена в доволі незвичний спосіб. У п’єсі маємо образ Блазня, який 
з’являється у виставі «Король Лір». Водночас створений образ актора, який 
грає у виставі Блазня, позначений рисами трагічного світосприйняття й ек-
зистенційної самотності. Зауважу, що події у п’єсі відбуваються під час на-
цистського бомбардування Лондона в 1942-му році. 

У «Костюмері» відбувається зміщуванні художнього простору й реаль-
ного життя. Не випадково, у самому театрі героїв називають Сер і Леді 
(Ваша Величносте), що відповідає духові шекспірівського часу. Жінки в долі 
Сера (Медж, Леді, Айрін) нагадують трьох дочок Короля Ліра. Сер говорить 
цитатами з шекспірівських трагедій, плутаючи слова й переінакшуючи їх на 
свій лад відповідно до нових історичних реалій. Театральне перевтілення 
для персонажа є формою опору абсурдній реальності. Він «тікає» у про-
стір мистецтва, щоб мати можливість сказати правду глядачам про сутність 
життя. Водночас кожна гра дає можливість і самому акторові зрозуміти, у 
якій дійсності він перебуває. Шекспірівський інтертекст постає чинником 
розуміння абсурдності життя (зокрема в умовах війни, коли нацисти бом-
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бардують театр, а кожний глядач, відвідуючи виставу, автоматично жертвує 
власним життям заради насолоди від мистецтва). 

Інколи сам герой не усвідомлює, чи він говорить роль на сцені, чи про-
живає власне життя за допомогою шекспірівського інтертексту. В одному 
епізоді Сер зауважує, що в момент виголошення репліки Короля Ліра під 
час бурі він раптом подивився на себе очима Короля Ліра й побачив старця. 
У такому разі шекспірівські образи у творі Р. Гарвуда є своєрідною оптикою, 
через яку дійові особи розуміють себе у якомусь новому аспекті (такі від-
криття відбуваються з Айрін, а також із Медж під час розмови із Сером). 

Сер у реальному житті нагадує величного Короля Ліра, який у ХХ сто-
літті жертовно відданий мистецтву. Він до останнього подиху грає на сцені, 
оскільки сцена стала для нього сенсом життя і, зрештою, самим життям. 
Костюмер Норман зауважує, що реальна смерть Сера, що настає наприкін-
ці п’єси, значно менш переконлива, ніж смерть, яку переживає Сер в образі 
Короля Ліра на сцені. 

У «Королі Лірі» «Шекспір з надзвичайною філософською глибиною роз-
робляє проблему природної сутності й офіційного статусу людини. Він ста-
вить її майже в екзистенційному плані: Що знає про себе людина? Що вва-
жає головним у собі? Чим керується в житті? <…>.

Король Лір на початку трагедії повністю ототожнює себе зі своєю соці-
альною роллю. Здається, він ніколи не був простою людиною, а народився 
з короною на голові. Він не знає, чи може мислити, відчувати, розмовляти 
якось інакше, ніж король» (Шалагінов 2004: 198-199). У п’єсі «Костюмер» 
образ корони, якою опікується Айрін, постає двозначною: спершу Сер на-
полягає, аби корона була доглянута й принесена йому заздалегідь, поза-
як це його найважливіший атрибут. Проте згодом роль корони занепадає в 
тексті: важлива не корона, а розуміння того, що відчуває Сер до Айрін, яка 
опікується короною й підносить актора до небес. «Шекспір хоче провести 
Ліра через різні випробовування долі, щоб потім він відродився до ново-
го життя. <…>. Пройшовши через внутрішні тортури, він мусив віднайти 
свою душу (чисто екзистенціалістський момент: людина починає відчувати 
своє «Я» в екстраординарних умовах), відродитися до нового життя не як 
король, а як людина.

Такий сюжет нагадує поширену в середні віки сюжетну схему про від-
родження до нового життя (Шалагінов 2004: 199). «Як відроджується 
душа Данте до нового життя? Через споглядання страждань грішників і че-
рез співчуття їм. Так само розгортається і подальша доля Ліра» (Шалагінов 
2004: 200). Екзистенціалістський момент, який у трагедії вбачає Борис Ша-
лагінов, іще більше увиразнено в п’єсі Р. Гарвуда, події якої відбуваються в 
умовах війни, тобто прямої загрози людству. І в цей момент відбувається 
пошук нового життя для тих, хто прийшов на виставу. Водночас цей пошук 
нового – іманентна риса актора, який живе ідеалами мистецтва. Нортон, до 
речі, чудово це розуміє, бо ж багато років живе поруч із Сером. Він говорить 
Айрін, що йому потрібне геть не її молоде тіло. Вона – це один із інструмен-
тів відродження душі Сера-Ліра на шляху до нового життя. 

Війна у п’єсі зображена не як замах на людство (свободу і права люди-
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ни), а як злочин проти мистецтва.  Сер прирівнює власну гру до перебуван-
ня на полі бою. Норман переказує почуті думки двох чоловіків, один із яких 
утішав іншого, котрий розплакався, оскільки пережив потужне емоційне по-
трясіння в першій частині «Короля Ліра». На що старший чоловік відповів: 
«Це лише театр» (Харвуд 2007). Для Сера театр є життям: він символічно 
помирає як на сцені, так і в житті, причому останній подих персонаж видає 
саме в гримерці. 

«Костюмера» доцільно було б схарактеризувати і як твір «про митця»: у 
репліках Сера натрапляємо на цитати з Оскара Вайлда, зокрема «Портре-
та Доріана Ґрея». Сер — сибарит і мізантроп, який водночас відповідно до 
уже постпостмодерністської чуттєвості поєднує й кардинально протилежні 
риси: емоційної щирості, емпатії, здатності відчувати сутність інших та сно-
бізму, величності, ароґантності. Він втомлений від життя й спілкування з ін-
шими, яких Норман називає «дрібними, маленькими людьми», яким не зро-
зуміти сутності його величності Сера. На столику в гримерці в актора стоїть 
маленька фігурка Вільяма Шекспіра. Він фіксує на дзеркалі, скільки вистав 
зіграв (217 — «Короля Ліра», понад двісті «Макбета», «Ричарда ІІІ» та ін.). 

Водночас у розмові з актором, котрий зіграв Блазня в трагедії, Сер рап-
том показує себе зовсім з іншого боку: як людини, здатної виявляти гли-
бинну емпатію та співчуття. Коли актор іде, Сер звертається до Нормана зі 
словами про те, що це дуже гарний і порядний чоловік, яких сьогодні мало. 
Загалом життя Сера нагадує пошуки Людини навколо себе – Людини саме 
з великої літери. Він вірить в ідеали гуманізму й вважає, що занепад гума-
ністичних цінностей є однією з найстрашніших катастроф. Можливо, саме 
тому – попри війну, попередження про авіанальоти й власну хворобу — він 
виходить на сцену. Символічно, що помирає герой усе ж таки не під час гри, 
а в своєму кріслі у гримерці, місці, де, на думку Айрін, накопичується диво-
вижна енергетика, подібно до стародавнього храму, у якому могли перебу-
вати лише найвищі служителі культу. Поруч із цим Сер переживає хвилини 
несприйняття: молодші актори не сприймають диктату старшого актора, 
який видається їм театральним тираном, котрий підкорює собі інших. Ак-
тор, ідучи додому після вистави, говорить, щоб Норман передав Серові, що 
більше не збирається з цим миритися. 

Отже, з одного боку маємо репрезентацію обожнення й поклоніння (з 
боку Айрін, Медж), а з другого – антагонізм і несприйняття, прагнення «ски-
нути» величного актора з його центрального місця. Сера розуміють і не ро-
зуміють водночас його найближче оточення: Норман відчуває обурення й 
гнів, коли довідується, що в книжці, яку розпочинає незадовго до смерті 
писати Сер, немає присвяти костюмерові (він власноруч виправляє цю не-
справедливість, удаючись до історичної фальсифікації). Її Величність (та-
кож можлива й алюзія до Смаглявої Пані у Шекспіра) шанує Сера, проте 
переживає психологічний дискомфорт, оскільки розуміє, що не може йому 
дорівнятися у грі. Її знесилює постійна негативна критика, що на тлі Короля 
Ліра акторка видається посередністю. 

Не випадково, коли Сер помирає у гримерці, її немає поруч: вона вирі-
шує одразу ж після вистави поїхати додому. Медж стоїчно зустрічає звістку, 
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яку приніс Норман, про смерть Сера. Вона знімає з його пальця перстень, 
який той попросив її зберігати як символ пам’яті про актора: «Актор живе, 
допоки про нього пам’ятають». 

Мотив пам’яті видається ключовим у п’єсі. Йдеться як про особистісну/
індивідуальну пам’ять, так і про пам’ять культури. Сер постає медіатором 
між Шекспіром і сьогоденням, у якому розгортається війна, а під час гри по-
руч із театром падають бомби. Мистецтво гри протистоїть життю, у якому 
утрачено мистецьку сутність. Сер – останній із могікан, хто взяв на себе 
обов’язок «воскрешати» величне шекспірівське мистецтво, змінюючи гля-
дачів і повертаючи їх обличчям до гуманістичних цінностей. 

Із образом Сера у п’єсі пов’язано мотив тілесності, тілесної вітальності 
й сексуальності, що здобуває апогею в розмові з Айрін. Дівчина ставить-
ся до Сера зі святобливим захопленням. Персонаж відчуває це схиляння, 
проте від Айрін йому не потрібні ці почуття. Він бере її на руки, подібно до 
того, як на сцені під час гри в «Королі Лірі» виносить Корделію (котру грає 
Її Величність, яка, зауважу, не перебуває з Сером в офіційному шлюбі). У 
цьому екстатичному з погляду вияву тілесної вітальності епізоді Сер знову 
стає Людиною: здається, що йому весь час потрібне щось (енергія мисте-
цтва або енергія справжніх, щирих людей), що перетворює його зі старця, 
котрого бачить Король Лір, на чоловіка. Головний актор у п’єсі перебуває у 
двох станах: емоційного піднесення й спокою, своєрідної атараксії та зане-
паду фізичних сил (так, під час антракту він іде до своєї гримерки, аби ви-
спатися й набратися сил перед виходом у другому акті). Він виявляє свою 
силу й прагне довести Пані, що хвороба не владна над ним, проте, щойно 
вона іде з кімнати, розповідає Норману, що не має сил. Сер перебуває, від-
повідно до метамодерністської метафори мису надії й меланхолії, саме між 
цими двома світами. Персонажа показано як іманентно трансґресивного, 
між двома частинами його «Я» (психологічного, реального й уявного, мис-
тецького) постійно відбувається діалог і перетікання енергій. 

Нортон – костюмер – постає альтер-еґо не лише Сера, проте усього 
театру. Він маленький працівник технічної служби, який, проте, наділений 
необмеженою владою (це виявляється у діалозі з Айрін, коли він допитує 
дівчину про те, що відбулося в кімнаті між нею та Сером), він здатний навіть 
дорікнути Медж і не виконати її прохання ( тут, безперечно, над персона-
жем бере гору надмірний алкоголь — костюмер весь час хиляє алкоголь із 
маленької пляшечки, яку носить із собою). Він утілення духу театру, інколи 
грізного, а інколи геть непомітного, як і той вплив, що театральні вистави 
мають на глядачів. Водночас Нортон є тим персонажем, який здатний збе-
рігати баланс між різними «мешканцями» театру: він маніпулює, обманює, 
залякує, підлещується тощо. По суті, Нортон є театральним блазнем: не 
випадково, в останній грі Сера саме йому випадає нагода вийти до публіки, 
щоб до підняття завіси сповістити про початок вистави. Така функція в шек-
спірівському театрі була притаманна саме блазню. З одного боку, Нортон 
розуміє власну мізерність, він каже, що терпіти не може, коли йому хтось 
дякую. Проте, з другого боку, оголосивши про початок вистави, він підхо-
дить до акторів із запитанням, чи вдалась йому роль і тішиться, коли інші 
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потурають його самолюбству. Немає значення, чи щиро вони це говорять, 
чи аби не образити костюмера: світ театру весь побудований на трансґре-
сії, яку неможливо аналізувати за маркерами «правди», «щирості». Важли-
вий вплив, емоційна сила, яка змінює людей зсередини. Важко сказати, яка 
з ідентичностей Сера справжня: для Її Величності Пані він весь час ішов до 
своєї мети, не зважаючи на думки інших; маємо приклад людини-тирана, 
наділеного потужною волею (зокрема й волею до влади). Проте поруч із 
такою деспотичною ідентичністю є зовсім Інший Сер, здатний до співчут-
тя й милосердя, підтримки Іншого й турботи. Так, він має гіпертрофоване 
«Еґо», яке виявляється в бажанні жити після смерті, тобто щоб Медж та 
інші пам’ятали про нього (саме тому він і передає перстень, який до того 
носив інший великий актор, проте це пам’ять не про Сера як індивіда (у 
п’єсі він навіть не має імені), а про мистецтво. Видається, що образ Короля 
Ліра повністю поглинув актора: він утратив власне ім’я, натомість став лише 
медіатором зі світом шекспірівського театру, тобто виміром справжнього гу-
манізму й високих естетичних ідеалів. Сер плутає репліки з шекспірівських 
трагедій, бо органічно виростає з шекспірівського дискурсу. Для нього кожна 
роль — це грань одного феномену, представленого гуманізмом і мистець-
кою довершеністю шекспірівського театру. Мотив божевілля (втрати життє-
вих сил) типологічно пов’язаний із божевіллям Ліра: для Сера це не ознака, 
що потрібно йти з театру й жити нормальним спокійним життям, а чинник, 
що допомагає пережити містеріальне одкровення й бачити дійсність навко-
ло себе такою, як вона є, приймаючи кожного й виявляючи співчуття, яке 
допомагає віднайти шлях до нового життя. 

Висновки
Аналіз п’єси «Костюмер» Роналда Гарвуда дає підстави говорити про 

те, що в англійській літературі 1980-х рр. відбувається поступовий відхід від 
постмодерністських традицій, а отже, така зміна мистецьких орієнтацій та 
художньої чуттєвості детермінує появу нового літературного напряму, який 
містить риси й елементи постпостмодерністських художніх творів. 

У «Костюмері» маємо приклад інтермедіальної трансформації шекспі-
рівського інтертексту, який постає чинником актуалізації філософського та 
естетичного потенціалу шекспірівського дискурсу в нову культурно-історич-
ну епоху. У п’єсі «Костюмер» поставлено філософське питання про потребу 
дійових осіб у віднайденні смислової парадигми життя як чинника нового 
життя: шекспірівська трагедія наповнює реальне життя екзистенційним 
смислом, який досягається в результаті містеріального інсайту головного 
актора Сера. Шекспірівський інтертекст постає елементом екзистенціаліст-
ської ситуації, експлікованої в тексті Р. Гарвуда: маска «Короля Ліра» дає 
можливість стоїчно сприйняти абсурдність життя й піднятися над абсурдніс-
тю, звеличуючи довершене в естетичному плані мистецтво шекспірівського 
театру. 
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У даній статі розглядаються основні світоглядні та естетичні принципи творчос-
ті Кадзуо Ісігуро, британського письменника японського походження. Особлива увага 
приділяється ідейно-художнім домінантам авторського стилю, знаковими рисами якого 
можна назвати тяжіння до ретроспективності та використання фігури «ненадійного» 
наратора. Основою авторської філософії є принцип толерантності. Письменник звер-
тається до філософії «нового гуманізму». Однією з рис, яка принципово відрізняє «новий 
гуманізм» від класичного, є відмова від європоцентризму та повага до культурного роз-
маїття. Слідуючи цьому принципу, Кадзуо Ісігуро створює мультикультурні романи, які 
поєднують у собі риси як японської, так і британської літературної традиції. В ранніх 
романах чітко прослідковується вплив саме японської літературної традиції. Автор ви-
користовує ряд мотивів, що входять до складу понятійного поля концепту «японське». 
Загалом, унікальна авторська поетика ранніх романів, що проявляється в використанні 
«екзотизмів» та зображенні японського топосу та подій японської історії, створює образ 
«мінливого та хиткого світу», запозиченого автором з філософії буддизму. В пізніх («ан-
глійських») романах автор звертається до поетики мультикультуралізму. Національний 
характер стилістичної манери письменника проявляється у використанні англійського 
топосу та описі англійських традицій та реалій. Однак вичленити домінуюче начало в 
творчості письменника не завжди легко, адже обидві нації володіють спільними культур-
ними атрибутами. Як ранні «японські», так й більш пізні «англійські» романи торкаються 
характерних для мультикультурної літератури тем ескапізму, еміграції, пошуку власної 
ідентичності та взаємодії культур. Вищезазначені теми досліджуються в даній статі на 
прикладі творів «Прозорий серпанок над горами», «Митець плинного світу», «Залишок 
дня», «Не відпускай мене».

Ключові слова: К. Ісігуро, англійська література, мультикультуралізм, міжкультур-
ний роман,  ідентичність, діалог культур, японські мотиви, англійськість. 

ОТ «ЯПОНСКОГО» К МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ РОМАНУ
(Творчество К. Исигуро)

Лановая В. В.
аспирант, Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

В данной статье рассматриваются основные мировоззренческие и эстетические 
принципы творчества Кадзуо Исигуро, британского писателя японского происхождения. 
Особое внимание уделяется идейно-художественным доминантам авторского стиля, 
знаковыми чертами которого можно назвать тяготение к ретроспективности и ис-
пользование фигуры «ненадежного» рассказчика. Основой авторской философии являет-
ся принцип толерантности. Писатель обращается к философии «нового гуманизма». 
Одной из черт, которая принципиально отличает «новый гуманизм» от классического, 
является отказ от европоцентризма и уважение культурного разнообразия. Следуя дан-
ному принципу, Кадзуо Исигуро создает мультикультурные романы, которые сочетают 
черты как японской, так и британской литературной традиции. В ранних романах четко 
прослеживается влияние именно японской литературной традиции. Автор использует 
ряд мотивов, составляющих основу понятийного поля концепта «японское». В общем, 
уникальная авторская поэтика ранних романов проявляется в использовании «экзотиз-
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мов», а также изображении японского топоса и событий японской истории и создает 
образ «изменчивого и зыбкого мира», заимствованного автором из философии буддизма. 
В поздних («английских») романах автор обращается к поэтике мультикультурализма. 
Национальный характер стилистической манеры писателя проявляется в использова-
нии английского топоса и описании английских традиций и реалий. Однако вычленить 
доминирующее начало в творчестве писателя не всегда легко, ведь обе нации обладают 
общими культурными атрибутами. Как ранние «японские», так и более поздние «англий-
ские» романы затрагивают характерные для мультикультурной литературы темы 
эскапизма, эмиграции, поиска собственной идентичности и взаимодействия культур. 
Вышеупомянутые темы исследуются в данной статье на примере произведений «Там, 
где в дымке холмы», «Художник зыбкого мира», «Остаток дня», «Не отпускай меня».

Ключевые слова: К. Исигуро, английская литература, мультикультурализм, муль-
тикультурный роман, идентичность, диалог культур, японские мотивы, английскость.
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The article deals with Kazuo Ishiguro’s philosophical and aesthetic principles reflected in 
the analysed works. Particular attention is paid to the ideological and artistic dominants of the 
individual style. The early novels share an individual style of narration. In these novels Kazuo 
Ishiguro makes usage of the literary device of the unreliable first person narration. However, no 
less important, that the author’s philosophy is based on the principle of tolerance, as the writer 
refers to the philosophy of New Humanism. The respect for cultural diversity and the rejection of 
the Eurocentrism differentiate New Humanism from the classical one. Following the above-named 
philosophy, Kazuo Ishiguro creates the so-called multicultural novel which combines characteristic 
features of the English and Japanese literary traditions. The early novels have witnessed the influ-
ence of the Japanese literary tradition. The Japanese literary tradition can be found in a number 
of Japanese motifs employed by the author. In general, the unique poetics of the early novels, 
which manifests itself in the usage of various exotic notions, as well as depiction of Japanese 
topos and historical events, creates an image of the “floating world”, borrowed from the philosophy 
of Buddhism. The later novels draw our attention to the problems of multiculturalism. The national 
character can be observed in the usage of English topos and description of English traditions and 
realities. A mention should also be made that there is a very thin line between the English surface 
and the Japanese core of the works into consideration. Both early and later novels deal with the 
themes of escapism, emigration, the search for self-identity and the interaction of cultures. These 
questions are studied on the example of such literary works as “A Pale View of Hills”, “An Artist of 
the Floating World”, “The Remains of the Day” and “Never Let Me Go”.

Key words: Kazuo Ishiguro, English literature, multiculturalism, multicultural novel, identity, 
intercultural dialogue, Japanese motifs, Englishness.

Вступ
Творчість сучасного британського письменника японського походження 

Кадзуо Ісігуро викликає великий інтерес у літературознавців, які працюють 
в області компаративістики та імагології. Особливу увагу дослідників при-
вертає мультикультурна спрямованість творчості К. Ісігуро, а також осо-
бливе положення автора «всередині та поміж» двох світів – японського та 
британського. 

Письменник народився в Японії в 1954 році. В віці шести років пересе-
лився з родиною до Великобританії, де мешкає й зараз. Сьогодні творчість 
К. Ісігуро відома у всьому світі, а сам письменник був відзначений багатьма 
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літературними преміями, вагоме місце серед яких займають Нобелівська 
премія та престижна Букерівська премія за роман «Залишок дня». На сьо-
годнішній день на рахунку письменника 7 романів, останній з яких – «По-
хований велетень» – вийшов друком у 2015 р. 

Феномен К. Ісігуро, на нашу думку, багато в чому пов’язаний з його по-
двійною ідентичністю. Автор є носієм унікального світогляду, що поєднує 
культурні коди типологічно різних, абсолютно несхожих між собою світо-
глядних систем та літературних традицій – східної та західноєвропейської. 
Мета нашої роботи – прослідкувати еволюцію художньо-естетичних та фі-
лософських принципів письменника, втілену у його романній творчості. 
Об’єктом дослідження є поетика міжкультурних романів К. Ісігуро – «Про-
зорий серпанок над горами» («A Pale View of Hills», 1982), «Митець плин-
ного світу» («An Artist of the Floating World», 1986), «Залишок дня» («The 
Remains of the Day», 1989), «Не залишай мене» («Never Let Me Go», 2005).

Відзначимо, що даний аспект творчості письменника вже став пред-
метом дослідження вітчизняних та зарубіжних літературознавців. У першу 
чергу, йдеться про праці таких учених, як К. Бєлова (Белова 2014), О. Джу-
майло (Джумайло 2014), Ю. Нестеренко (Нестеренко 2015), О. Сидорова 
(Сидорова 2005), Р. Вальковіц (Вальковіц 2011), Р. Дасгупта (Дасгупта 2015), 
М. Мацуда (Мацуда 2016), Е. Каппо (Каппо 2009). Однак недостатня увага 
до ранніх романів К. Ісігуро, а також до творчого доробку автора в цілому 
дає змогу говорити про актуальність та перспективність обраної нами теми.

Результати та обговорення
Мультикультуралізм розглядають як складне явище, обумовлене гло-

балізацією та асимілятивною політикою європейських країн. Згідно з ідеєю 
«побудови нації», до середини ХХ ст. демократичні держави здійснювали 
форсовану асиміляцію культурних меншин. Незалежно від походження, 
«від них очікували розчинення в «плавильному котлі» нації», – зазначає 
В. С. Малахов (Малахов 2005: 250–251).

У відповідь на інтеграційні процеси, що відбуваються у суспільстві, ви-
никло нове соціокультурне та політичне явище – мультикультуралізм, яке, у 
свою чергу, передбачає мирне співіснування в межах однієї держави пред-
ставників різних національностей та культур. В основі цього явища, на думку 
Г. Канарша, лежить «не конфронтація з мігрантами та їх насильницька аси-
міляція, а розумний компроміс, що приводить до обопільної вигоди як самих 
мігрантів, так і спільноти, що приймає цих мігрантів» (Канарш 2011: 35).

Уперше про мультикультуралізм заговорили у 60-ті рр. ХХ ст. Вчені ви-
діляють два основних фактори, що вплинули на появу мультикультуралізму. 
Перша причина – це демократичний рух 1960 – 1970 років. Другий та, мож-
ливо, найбільш вагомий фактор – це потужні міграційні потоки, апогей ко-
трих припадає на цей період. Йдеться про приток до західних країн великої 
кількості мігрантів родом з бідних країн Азії, Північної Африки та Ближнього 
Сходу. В результаті склалася ситуація, коли в межах однієї країни вимушено 
співіснувала велика кількість різних етнічних груп, кожна з яких була носієм 
власного унікального світобачення.

З кінця 1970-х років почалось серйозне інтелектуальне осмислення 
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процесів, що відбувались у тогочасному поліетнічному суспільстві. Зокре-
ма, в 1978 р. була опублікована праця американського філософа Е. Саїда 
«Орієнталізм». Автор неодноразово підкреслює, що  протиставлення Сходу 
та Заходу побудоване на помилковому уявленні європейців про відсталий 
Схід, адже «з самого початку вивчення Заходом Сходу останньому не вда-
валося самому говорити про себе» (Саид 2006: 436).

Як правило, Схід та Захід здебільшого розглядають як два діаметраль-
но протилежних типи світосприйняття. Насправді ж, дані категорії варто 
розглядати не як взаємовиключні, а як такі, що доповнюють одна одну. Тіль-
ки в такому випадку можна вести мову про діалог або компроміс культур.

В умовах культурного розмаїття формується й новий тип особистості, 
більш сприйнятливої до особливостей чужої культури та здатної відмовля-
тися від власної ідентичності на користь толерантності. Письменників, які 
відповідають цим критеріям, називають «мультикультурними», «гібридни-
ми», «транскультурними» або ж письменниками «змішаної ідентичності». 
Тематика їх творів, сюжет та стиль оповіді здаються читачу-європейцю 
«дивними», сторонніми. Він змушений мати справу з традиціями та осо-
бливостями світосприйняття жителів інших країн, а іноді й вести діалог з 
носіями неєвропейських стереотипів.

Образ мультикультурної особистості можна зустріти в творчості бага-
тьох сучасних романістів, серед яких особливе місце посідає Кадзуо Ісігуро.

Перші два романи автора, «Прозорий серпанок над горами» (1982) та 
«Митець плинного світу» (1986), як правило, відносять до так званих «япон-
ських» романів письменника. Як стверджує О. Сидорова, К. Ісігуро «ство-
рює образ Японії та японців, що підтверджує стереотипи, сформовані у 
свідомості західної людини» (Сидорова 2005: 190).  Окрім етнокультурних 
стереотипів, автор використовує ряд мотивів, сюжетів і тем, що властиві 
японській літературній традиції, зокрема, мотив самогубства.

Героїня роману, японка Ецуко мешкає в англійському селищі в будинку, 
котрий дістався їй у спадок після смерті чоловіка. На декілька днів до неї 
з Лондона приїжджає її доросла донька Нікі. П’ять днів перебування Нікі у 
матері становлять «теперішнє», крізь призму якого проступає травматичне 
минуле – самогубство її старшої доньки Кейко та спогади про трагедію в 
Нагасакі.

Тема самогубства як індивідуального трагічного акту звучить з перших 
сторінок роману. Автор іронізує з приводу того, що інстинкт до самогуб-
ства, з точки зору стереотипного бачення англійців, є природною рисою всіх 
японців: 

«Keiko, unlike Niki, was pure Japanese, and more than one newspaper was 
quick to pick up on this fact. The English are fond of their idea that our race has 
an instinct for suicide, as if further explanations are unnecessary; for that was 
all they reported, that she was Japanese and that she had hung herself in her 
room» (Ishiguro 2005: 8).

З іншого боку, самогубство Кейко можна зрозуміти і як «акт протесту 
проти насильницької асиміляції, загрози втрати ідентичності, жорстокості» 
(Сидорова 2005: 192).
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Якщо говорити про авторський стиль, то в першому ж романі з’являється 
властива К. Ісігуро манера оповіді – ретроспективна нарація від першої осо-
би. Крім цього, автор використовує фігуру «ненадійного наратора», тобто 
художній прийом, який полягає в тому, що оповідач повідомляє неточну або 
недостовірну інформацію: «It is possibly that my memory of these events will 
have grown hazy with time, that things did not happen in quite the way they 
come back to me today» (Ishiguro 2005: 41).

Схожі стилістичні прийоми автор використовує в другому романі, що 
має назву «Митець плинного світу». Дія роману розгортається у повоєнній 
Японії, в період американської окупації країни. Головний герой роману – 
урядовий художник Мацуо Оно, котрий користувався авторитетом за часів 
Другої світової війни. Після виходу на пенсію, він, керуючись почуттям про-
вини, поринає в спогади про минуле, в якому, як з’ясовується, ховається 
безліч нерозкритих таємниць. Одна з них – це зрада друга та здача його 
таємній поліції.

У романі також присутній «японський» мотив самогубства,  втілений 
вже дещо по-іншому: з ним пов’язані ностальгічні спогади про втрачене ми-
нуле, що, в свою чергу, на думку Р. Вальковіц, є своєрідним «японським 
анахронізмом, демонстрацією туги за чистою та чисто японською Японією» 
(Walkowitz 2011: 1058).

Водночас втілення даного мотиву слугує своєрідною формою вибачен-
ня за помилки японців, скоєні в минулому, зокрема підчас Другої світової 
війни. Так, для Мацуо Оно самогубство його знайомого, колишнього патрі-
ота, є почесним та єдино можливим вчинком, оскільки у такий спосіб герой 
визнає свою провину та просить вибачення перед суспільством: 

«He wasn’t a bad man. He was just someone who worked very hard do-
ing what he thought was for the best. But you see, Ichiro, when the war ended, 
things were very different. <…> He thought of all the people who had been killed, 
all the little boys your age, Ichiro, who no longer had parents, he thought of all 
these things <…> And he felt he should apologize. To everyone who was left. 
To little boys who no longer had parents. And to parents who had lost little boys 
like you. To all these people, he wanted to say sorry. I think that’s why he killed 
himself» (Ishiguro 2001: 155).

Отже, винятково «японський» мотив самогубства перегукується, в да-
ному випадку, з «метафорою рани» та невиліковним болем, що, в свою 
чергу, дає підставу говорити про гуманістичну направленість твору та за-
родження авторського бачення філософії «нового гуманізму».

Таким чином, навіть у ранній творчості К. Ісігуро наявні риси мульти-
культурного або міжнародного роману з властивим йому інтересом до іншої 
культури та проблем ідентичності. Адже  міжнародний роман,  за визна-
ченням С. Толкачова, «має пряме відношення до питань, пов’язаних з гі-
бридизацією культур і стилів, креолізацією, метисацією, міжпросторовістю, 
діаспорами, пороговістю, перетином і накладенням ідей та ідентичностей, 
що відбуваються у постколоніальному просторі» (Толкачев 2003: 4). Ана-
лізуючи «японські» твори письменника, можна зробити висновок, що К. Іс-
ігуро цікавить не реальна Японія, а спрощенно-схематичний образ Японії в 



167

літературній репрезентації Заходу. Автор ставить питання стосовно впливу 
західної культури на культуру східну та робить висновок щодо стереотипно-
го бачення європейцями «чужої» культури.

По-новому тема взаємодії культур розкривається автором у романах 
«Залишок дня» (1989) та «Не відпускай мене» (2005).

Формально оповідь роману «Залишок дня» становить собою розповідь 
літнього дворецького Стівенса про його шестиденну подорож Англією, під-
час якої він розмірковує про своє життя та переоцінює його. На перший 
погляд, цей «найбільш англійський» роман письменника присвячений фе-
номену «англійськості». Деякі дослідники, наприклад, Д. Лодж (Lodge 1992: 
154–157) і В. Сім (Sim 2010: 50), вважають, що письменнику японського по-
ходження вдалось створити «винятково англійський» роман. Інші науковці, 
зокрема Г. Аннан та П. Айер, гадають, що автор знову пише про Японію 
та під маскою «англійськості» насправді намагається пояснити європейцям 
японські цінності (Sim 2010: 113–114).

До елементів англійської літературної традиції, зауважує О. Сидорова, 
можна зарахувати «весь традиційний набір характерних, майже розхожих 
героїв та атрибутів: маєток з чудовим будинком <…> та садом, володаря 
маєтку, взірцевого джентльмена лорда Дарлінгтона, деталі побуду, описані 
скрупульозно точно, майже з благоговінням» (Сидорова 2001: 51).

Східна літературна традиція знайшла втілення в образі головного ге-
роя, котрий поєднує у собі елементи англійського та японського кодексу 
честі. Стівенс – це людина, безмежно віддана своєму господарю та ладна 
пожертвувати найціннішим та найдорожчим у житті заради виконання свого 
професійного обов’язку.

Принципово важливим питанням для Стівенса є питання про достоїн-
ство дворецького. Прикладом для нього слугує дворецький родом з Індії, 
котрий власноручно накинувся на тигра, що забрався у вітальню, та вряту-
вав від нього своїх господарів. Професійний обов’язок для Стівенса – вище 
особистих або сімейних інтересів. Він захоплюється поведінкою батька, 
який змушений був прислуговувати офіцеру, винному в загибелі його стар-
шого сина-солдата, проте він жодним поглядом не виказав своїх почуттів.

Сам Стівенс ніколи, навіть поза очі, не дозволяє собі оцінювати вчин-
ки свого господаря. Так, наприклад, коли захоплений модними на той час 
ідеями фашизму лорд Дарлінгтон звільнює двох покоївок-єврейок, Стівенс 
мовчки підкоряється його рішенню. Така позиція, коли душевні поштовхи 
підпорядковуються ритуалу, змушує Стівенса відмовитися від особистого 
життя та щастя. Він не може підійти до ліжка батька, що вмирає, оскільки 
прислуговує на урочистому обіді та розпоряджається слугами; не може не 
тому, що йому не дозволять цього зробити, а через усвідомлення важливос-
ті свого обов’язку: 

«Miss Kenton, please don’t think me unduly improper in not ascending to 
see my father in his deceased condition just at this moment. You see, I know my 
father would have wished me to carry on just now» (Ishiguro 1993: 103).

Зі схожих міркувань він дозволяє економці, в яку все життя був таємно 
закоханий, одружитися з іншим чоловіком, а через 20 років прямує до неї з 
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надією «виправити цю помилку». Та нічого повернути не можна, тож єдине, 
що лишається Стівенсу, – це «залишок дня».

Таким чином, сюжетним стрижнем роману можна назвати східну ідею 
служіння та самопожертви, однак перенесену на англійський ґрунт. Япон-
ська тема обігрується в романі в образі Стівенса – кросс-культурного пер-
сонажа, поведінку котрого можна зіставити з «самурайським кодексом» во-
їна-бусідо.

В романі «Не відпускай мене» Кадзуо Ісігуро знову звертається до теми 
обов’язку та служіння, властивої японській культурі, хоча події відбуваються 
в альтернативній Англії кінця ХХ ст. Перед читачем світ, де люди навчилися 
створювати клонів та використовують їх у якості донорів.

Розповідь ведеться від імені Кеті Ш., яка власне і є таким клоном. Кеті 
розповідає про своє теперішнє життя, про свою роботу в якості помічника 
донора й водночас згадує своє дитинство, яке вона провела в Хейлшемі – 
закритому пансіонаті, де вчителі готують своїх вихованців до неминучого 
майбутнього – донорства та передчасної смерті.

Загалом, у даному творі Ісігуро тяжіє до реалістичної манери оповіді 
та, на думку К. Бєлової, «звертається до давно сформованих літератур-
них канонів, що беруть початок ще з часів вікторіанського роману, таких як 
послідовність сюжету, фінальне «розкриття таємниць», спільність відомого 
герою й автору» (Белова 2012: 9).

«Японською» складовою роману можна назвати тему тотальної само-
тності. Роман відрізняється скрупульозним, ретельним, детальним описом 
деталей, використанням евфемізмів, недомовленостей та замовчування, 
що, на думку Ю. С. Нестеренко, «не лише виконують роль стилістичних 
прийомів, але й пов’язані з особливостями японської культури, що уникає 
прямого вираження почуттів, думок <….>, де виражати свої почуття не при-
йнято» (Нестеренко 2015: 330).

Саме такої моделі поведінки дотримується Кеті: свої емоції героїня 
контролює в будь-якій ситуації, навіть в тому випадку, коли залишається 
наодинці зі своїми думками: 

«I was thinking about the rubbish, the flapping plastic in the branches, the 
shore-line of odd stuff caught along the fencing, and I half-closed my eyes and 
imagined this was the spot where everything I’d ever lost since my childhood 
had washed up, and I was now standing here in front of it, and if I waited long 
enough, a tiny figure would appear on the horizon across the field, and gradu-
ally get larger until I’d see it was Tommy, and he’d wave, maybe even call. The 
fantasy never got beyond that – I didn’t let it – and though the tears rolled down 
my face, I wasn’t sobbing or out of control» (Ishiguro 2010: 282).

Окрім вищезазначених особливостей, «японською» складовою роману 
також є звернення до жанрової форми східної притчі. До елементів притчо-
вої форми, перш за все, належать увага до емоційно-психологічної сфери 
та ефект «обману очікувань». Читач очікує від героїв бунту, опору жорсто-
кому світу, але вони, за винятком рідкісних спалахів гніву, приймають свою 
долю та виконують своє призначення. «Завершити» для них означає за-
гинути, виконавши свій обов’язок перед іншим. Оскільки смерть неминуча, 
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то єдине, що лишається, – це змиритися та прожити дане їм життя гідно, як 
власне й чинять головні герої роману.

Таким чином, К. Ісігуро, завдяки власному унікальному положенню 
«всередині та поміж» двох культур та двох світоглядних систем, написав 
«життєстверджуючий», за словами самого автора, роман про універсальні 
людські цінності, довівши можливість діалогу між Сходом та Заходом.

Висновки
Підсумовуючи, констатуємо, що, як ранні «японські», так й більш пізні 

«англійські» романи торкаються характерних для мультикультурної літе-
ратури тем ескапізму, еміграції, пошуку власної ідентичності та взаємодії 
культур. У контекст романів входить також комплекс мотивів, пов’язаних 
з реалізацією концепту «японське» – це мотив обов’язку, служіння та са-
мопожертви, котрі сприймаються як універсальні цінності. Якщо в ранніх 
романах К. Ісігуро протиставляє східний світогляд західному, підкреслюючи 
стереотипне та шаблонне сприйняття «іншого», то в пізніх романах, тяжію-
чих до абстракції та універсальності, вже постає спроба синтезу двох світо-
глядних систем та пошуку спільного знаменника. Право кожної людини на 
вираження власної індивідуальності, співчуття та співпереживання, відда-
ність та доброта – ось власне ті загальнолюдські принципи, що є найбільш 
важливими в сучасному мультикультурному світі.
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Исследование посвящено феномену авторской самоинсценировки в новейшей немец-
кой литературе. Демонстративно-акцентированное присутствие автора в тексте рас-
сматривается как один из способов привлечения читательского внимания к писателю и 
его творчеству в ситуации медиа-конкуренции. Учитывая современную классификацию, 
в работе различаются внетекстовые (паратекстуальные и габитусные) и собствен-
но текстуальные инсценировки. Предметом этой студии выступают внутритексто-
вые формы авторской самоинсценировки и их функции в романах Т. Главинича «Это я» и                
В. Хааса «Погода 15 лет назад». В ходе исследования доказано, что образ-имидж автора 
может реализовываться в различных проекциях – от амбициозного писателя-неудачни-
ка, который завидует своим более известным конкурентам (Т. Главинич) до успешного 
ремесленника, автора бульварных романов, который разбирается в потребностях чи-
тателей (В. Хаас). В обоих произведениях, которые являются примерами металитера-
туры, авторы наделяют своего персонажа автобиографическими чертами. Тождество 
имен, некоторые факты реальной биографии, отсылки к собственным произведениям 
позволяют писателям моделировать псевдореальность и конструировать искусствен-
ный имидж себя ради эпатажной игры с читателем. Если Т. Главинич в романе «Это я» 
автор иронизирует над читателем, который всегда пытается идентифицировать ге-
роя с автором, то В. Хаас в «Погоде 15 лет назад», реконструируя сюжет своего романа 
в фиктивном интервью, критикует посредственные читательские вкусы и склонность 
к массово-развлекательным жанрам литературы. Подчеркнуто, что авторы, обраща-
ясь к различным формам самоинценировки, апеллируют, прежде всего, к читателям, ко-
торые тяготеют ко всему аутентичному и пытаются отыскать в художественном 
тексте биографический след. Анализ романов доказал, что самоинсценировка автора в 
собственном произведении используется как средство имитации аутентичности с це-
лью критики усреднения вкусов читателей, которые превращаются в потребителей 
массовой литературы, а также как иронический автокомментарий и эффективное сред-
ство саморекламы. 

Ключевые слова: автор, самоинсценировка, имидж автора, образ автора, метали-
тература, Вольф Хаас, Томас Главинич, современная немецкая литература.
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Дослідження присвячено феномену авторського самоінсценування у новітній німець-
кій літературі. Демонстративно-акцентована присутність автора у своєму тексті роз-
глядається як один із засобів привертання читацької уваги до письменника та його твор-
чості у ситуації медіа-конкуренції.  З огляду на сучасну класифікацію, у роботі розрізня-
ються  позатекстові (паратекстуальні та габітусні) і власне текстуальні інсценування. 
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Предметом цієї студії є текстуальні форми авторського самоінсценування та їх функції у 
романах Т. Главінича «Це ж я» та В. Хааса «Погода 15 років тому». В ході дослідження до-
ведено, що образ-імідж автора може реалізовуватись в різних проекціях – від амбіційного 
і невротичного письменника-невдахи, який заздрить своїм більш успішним конкурентам    
(Т. Главініч) до успішного ремісника, автора бульварних романів, який розуміє потреби 
читачів (В. Хаас). В обох творах, які є прикладами металітератури, автори наділяють 
свого персонажа автобіографічними рисами. Тотожність імен, деякі факти реальної біо-
графії, відсилання до власних творів дозволяють письменникам моделювати псевдо ре-
альність та конструювати штучний імідж себе заради епатажної гри з читачем. Якщо Т. 
Главінич у романі «Це ж я» автор іронізує над читачем, який завжди намагається іденти-
фікувати героя з автором, то В. Хаас у «Погоді 15 років тому», реконструюючи сюжет 
свого роману у фіктивному інтерв’ю, в першу чергу критикує посередні читацькі смаки 
та прихильність до масово-розважальних жанрів літератури. Підкреслено, що автори, 
звертаючись до різних форм самоінценування, апелюють насамперед до читачів, які тя-
жіють до всього автентичного і намагаються відшукати у художньому тексті біографіч-
ний слід. Аналіз романів довів, що самоінсценування автора у власному творі використо-
вується як засіб імітації автентичності з метою критики усереднення потреб читачів, 
які перетворюються на споживачів масової літератури, а також як іронічний автокомен-
тар і ефективний засіб самореклами. 

Ключові слова: автор, самоінсценуванная, імідж автора, образ автора, металітера-
тура, Вольф Хаас, Томас Главінич, сучасна німецька література.
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The article deals with the phenomenon of the authorial self-fashioning in the contemporary 
German literature. The “increased visibility” of the author in his literary work is considered as a 
well-planned strategy to attract readers’ attention to the writer and his work in the situation of me-
dia competition. Taking into account contemporary classification, the article distinguishes between 
extra-textual and intra-textual self-fashioning. The study is focused on the textual forms of authori-
al self- fashioning and their functions in the novels by T. Glavinic “Isn’t That Me” and W. Haas “The 
Weather Fifteen Years Ago”. The study proved that the image of the author can be reconstructed 
from various projections – the writer as an ambitious loser who envies his more famous competi-
tors (T. Glavinic) or the writer as a successful craftsman, who publishes romance novels and un-
derstands the needs of readers (W. Haas). In both works, which are examples of metafiction, the 
authors endow their character with autobiographical features. The identity of names, some facts 
of a real biography, references to their own works enable writers to model a pseudo-reality and 
construct an artificial image of themselves for the sake of provocative play with the reader. It is 
shown that T. Glavinic in his novel “Isn’t That Me” mocks the position of the readers, who always 
try to identify the narrator with the author. W. Haas in his novel “The Weather Fifteen Years Ago”, 
which is a fake interview with the author, criticizes mediocre readers and tendency to entertaining 
genres of literature. It is emphasized that the authors, turning to various forms of self- fashioning, 
appeal, first of all, to the readers who are attracted by any sort of authenticity and try to find the bio-
graphical trace in literary fiction. The analysis of the novels proved that the author’s self-fashioning 
in his own work is a medium used to imitate authenticity and criticize average tastes of the readers 
who turn into consumers of popular fiction. Likewise, self-fashioning can be described as an ironic 
auto-commentary and an effective strategy of self-promotion.

Key words: author, self-fashioning, the image of the author, metafiction, Wolf Haas, Thomas 
Glavinic, contemporary German literature.
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Введение
После провозглашенной в 1968 г. Р. Бартом «смерти автора», с конца 

1990-х гг. в немецкой литературе наблюдается обратный процесс – воз-
ращение автора в литературу. В общем потоке современной литературы 
особое место занимают романы, в которых главным действующим лицом 
выступает сам автор, пишущий, комментирующий или рекламирующий 
свой текст (Т. Главинич «Это я», В. Хаас «Погода 15 лет назад», Ф. Хоппе 
«Хоппе» и др.). Присутствие автора в художественном мире его произве-
дения, его  «преувеличенная заметность» (erhöhte Sichtbarkeit) (Каско 2016 
: 243) является на сегодняшний день одной из интересных тенденций со-
временной литературы, связанной с изменением статуса и роли автора в 
системе литературы. Автор ХХI века – это медийный и публичный человек, 
активный участник литературного процесса, продвигающий свой «бренд» 
на фестивалях, книжных выставках, на телевидении, в твиттере и фейсбу-
ке. Очевидно, что литературная ситуация нового тысячелетия порождает 
новый тип автора, который представляет себя публике определенным об-
разом, иначе говоря – инсценирует себя перед читателями. 

Повышенный интерес к этой тенденции подтверждают и  многочислен-
ные научные изыскания в этой области: «Die Rückkehr des Autors. Zur Er-
neuerung eines umstrittenen Begriffs» (Jannidis 1999), «Autorschaft. Positionen 
und Revisionen» (Detering 2002), «Autorinszenierungen» (Künzel, Schönert 
2007), «Theorien und Praktiken der Autorschaft» (Schaffrick, Willand 2014). 
Практика самоинсценировки (нем. Selbstinszenierung, англ. Self-fashioning) 
определяется большинством ученых как главный способ для привлече-
ния к себе внимания. Эта «борьба за внимание» и определяет стратегию 
поведения многих современных писателей. Первоначально термин «инс-
ценировка» был заимствован американским социологом Э. Гоффманном 
из области театрального искусства и использовался для обозначения 
способа самопредставления человека в социальном  контексте. С конца                 
1990-х он стал активно использоваться литературоведами, в первую оче-
редь применительно к практике самоисценировок молодого поколения поп-
литераторов. В новейших исследованиях самоинсценировка  определяет-
ся как «маркировка и визуализация четко ограниченной, повторяющейся 
позиции внутри литературного поля» (перевод – наш,) (Jürgensen, Kaiser 
2011: 10). К. Юргенсен и Г. Кайзер различают 3 типа самоинсценировок – 
текстуальные, паратекстуальные и габитусные. Наиболее продуктивным 
способом создания имиджа автора являются паратекстуальные и габитус-
ные формы инсценировки. К паратекстуальным методам относятся интер-
вью, публичные чтения, выступления, к габитусным – продуманно-педали-
руемые внешность, одежда, стиль, манера поведение, представление себя 
в повседневности, атрибуты писателя и т.д.  Возможна и иная классифика-
ция самоинсценировок. Так, М. Шаффрик и М. Вилланд различают внутри-
текстовые и внетекстовые инсценировки (Schaffrick, Willand 2014: 85). 

Поскольку художественная ценность самих произведений в ходе «этой 
борьбы за внимание» уходит на второй план (Assmann 2011: 83), мы в на-
шем исследовании хотели бы обратиться к проблеме внутритекстовой  
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самоинсценировки автора, а именно – к игровым практикам, с помощью 
которых писатели представляют свой имидж в собственном литературном 
произведении. Цель работы – изучить формы и функцию авторского при-
сутствия в тексте на примере романов В. Хааса и Т. Главинича. Актуаль-
ность темы связана с ее новизной (речь идет о произведениях последнего 
десятилетия), а также ее относительной малоизученностью в нашем лите-
ратуроведении. 

Результаты и обсуждения
Один из интереснейших примеров самоинсценировки автора представ-

ляет австрийский писатель Т. Главинич в романе «Это я». Роман представ-
ляет собой классическое метаповествование, т. н. «роман о литературном 
производстве» (Literaturbetriebsroman) (Herrmann, Horstkotte 2016: 204), 
в котором «разоблачается испорченность» немецкого и австрийского ли-
тературного рынка. Автор уже в начале вводит читателя в заблуждение, 
наделяя героя и рассказчика своим именем и частично собственной био-
графией. Сюжетную основу романа «Это я» составляет описание будней 
писателя, который, завершив очередной роман и отдав рукопись своему 
литературному агенту, ожидает реакции на нее со стороны издателей, 
критиков, читателей. В процессе этого ожидания страдающий невроза-
ми автор заполняет пустоту своего существования выпивкой, индийским 
фаст-фудом, компьютерными играми, проводит время с семьей, ходит на 
встречи с более успешными писателями, читает литературные колонки в 
газетах, ежеминутно проверяет «входящие» письма. Амбициозного автора-
героя волнует судьба его книги на литературном рынке, оценка критиков и 
издателей, и, в конечном счете, – коммерческий успех. Но даже известие 
о том, что рукопись автора взялось опубликовать известное издательство 
«Hanser Verlag», не спасает от хандры. Главным разочарованием Томаса 
Главинича оказывает тот факт, что его роман не попал даже в длинный спи-
сок Немецкой книжной премии. Сама книга, написанная в форме «романа 
в романе» (или романа о романе) инсценируется как «автобиографическая 
домашняя история» (Homestory) (Assmann 2011: 88), «случайный продукт 
самовлюбленного автора» (Neuhaus 2014: 319), как итог его наблюдений за 
окружающим миром в период творческого затишья и бездействия. 

Нам представляется, что применительно к роману «Это я» следует го-
ворить не столько о степени автобиографичности образа героя, сколько об 
игровом сценарии фикционализации себя. Эго писателя не является здесь 
неким позитивным упорядочивающим центром, что характерно для авто-
фикции, а распадается на несколько идентичностей (обратим внимание на 
иронию автора по поводу коверкания его фамилии Главинич – Главенетш 
– Главишник).

По мнению Е. Центнера, в романе «Это я» автор балансирует  между 
двумя формами самоинценировки – прóклятого поэта (poète maudit) и поэта 
неудачника (poète raté) (Zentner 2016). Он тематизирует свое аутсайдерство 
в социальной, психологической и профессиональной сферах: представля-
ет себя ипохондриком, постоянно испытывающим беспокойство по поводу 
своего здоровья, невротиком, зацикленном на своих неудачах, аэрофобом, 
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писателем второго ряда, мечтающим о славе и высоких цифрах продаж. 
Несмотря на идентичность имен и некоторые биографические вкрапле-

ния, автор и герой, безусловно, не тождественны друг другу. Сам Т. Глави-
нич неоднократно подчеркивал, что написал роман, а не автобиографию. 
«Мой роман – это игра с идентичностями, – поясняет он. – Если ты пишешь 
рассказ от первого лица, тебя постоянно спрашивают, насколько он автоби-
ографичен. Я захотелось продолжить эту игру. Автора и рассказчика зовут 
одинаково – и все-таки они не идентичны» (здесь и далее перевод с нем. 
мой – Ю. П.) (Urbanek 2007). 

Антиподом поэта-неудачника, непризнанного и отверженного, высту-
пает Даниэль Кельман – успешный писатель, «литературная звезда» и 
автор бестселлера «Измеряя мир». Его имя, как имена многих других ак-
теров немецкого литературного рынка, реальны и используются автором 
для имитации аутентичности. Главинич со скрытой завистью наблюдает 
и за удачами своего друга, который посредством СМС или телефонных 
звонков  информирует своего австрийского коллегу о растущем рейтинге:                                      
«…кто-то пишет в Зюддойче, что Даниэль – лучший автор своего поколе-
ния. Мене передергивает. Да ведь это же я! Это – первая мысль, которая 
приходит ко мне. Стоп! Я заставляю себя включить голову. Даниэль на-
писал замечательную книгу. Он заслуживает всех этих комплиментов. Эту 
статью в газете я могу ему простить» (Glaviniv 2014: 41). Общение двух 
литераторов посредством компьютера и мобильного телефона прочитыва-
ется и как интертекстуальная отсылка к имиджу Кельмана, позиционирую-
щему себя поклонником новых медиа, медиа-джанки, который презентации 
книги своего друга предпочитает домашний просмотр фильма ужасов.  

Есть в романе и еще один писатель – теперь уже писатель мирового 
масштаба – Джонатан Сафран Фоэр. Герой рассуждает: «Этот человек – 
самый высокооплачиваемый автор до 30 лет во всем мире, так о нем пишут 
журналисты, … Это его спокойствие, скорее всего, связано с успехом, при-
чем не обязательно финансовым. Я завидую его спокойствию, потому что 
во мне вечно что-то бушует». Если на фоне Кельмана Главинич смотрит-
ся просто неудачником, то на фоне «уравновешенного, интеллигентного и 
остроумного» Фоэра он видится грубоватым, провинциальным писателем, 
плохо владеющим английским. К тому же, с лицом, выражающим не интел-
лект и образованность, «а – скажем так, что-то другое» (Glavinic 2014: 13). 

Идея авторской маски здесь становится смысловым, структурирующим 
центром произведения, состоящего из 24 глав-эпизодов. Автор заставляет 
читателя все время соотносить биографического автора и его автора- пер-
сонажа, текстовую и  внетекстовую реальность, делая этот игровой прием 
своим главным эстетическим принципом. По мнению У. Мерц, автор этого 
романа позиционирует себя как умелый «игрок в шахматы» и «конструктор 
изысканных ходов», смеющийся «над читателем и его тягой ко всему ау-
тентичному (März 2007). Смешивание текстовой и внетекстовой реально-
сти касается и стиля художественного повествования. Концентрируясь на 
изображении повседневного, незначительного, комического, автор исполь-
зует псевдодокументальный, лаконичный стиль СМС-переписки, короткие, 
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лаконичные фразы, а для имитации аутентичности включает в текст элек-
тронные письма, а также списки номинантов на Книжную премию. 

Еще одним интересным примером метаромана, в котором автор гово-
рит от своего имени, является экспериментальный роман-интервью Воль-
фа Хааса «Погода 15 лет тому назад» (2006). Известный как мастер де-
тективного жанра, В. Хаас обращается к новой для себя форме «романа в 
романе». Новаторство автора заключается в том, что содержание самого 
романа воссоздается в ходе интервью между автором, именуемым Воль-
фом Хаасом, и безымянной журналисткой некоего «Литературного прило-
жения». Во время их 5-дневной беседы на глазах у читателей реконстру-
ируется сюжет любовного романа, не существующего в реальности. Сра-
зу скажем, что роман, инсценируемый в форме диалога между автором и 
критиком, относится скорее к литературе массово-развлекательной, грани-
чащей с китчем и трэшем. В. Хаас использует практически весь арсенал 
художественных средств, свойственных данной литературе: шаблонные 
персонажи, любовный треугольник, элементы action и эротики, нарастание 
интриги, остросюжетные повороты, хэппи-энд. 

Итак, главного героя и рассказчика этого «романа в романе» зовут Вит-
торио Ковальски. Он немецкий инженер с очень необычным увлечением 
– в течение 15 лет он ежедневно собирает сведения о погоде в деревуш-
ке Фармах, расположенной в австрийских Альпах. Неслучайно именно это 
курортное местечко интересует Ковальски – там живет его первая любовь 
Анни Бонати, вместе с которой он проводил в детстве каждое лето. Их от-
ношения прервались 15 лет назад, когда после страшной грозы с отцом 
Анни произошел несчастный случай, и родители Ковальски поспешно по-
кинули любимый курорт. Однажды, благодаря своим уникальным знаниям 
он побеждает в телевизионном шоу «Спорим, что…?», получает письмо от 
Анни, сфальсифицированное его другом, и отправляется в Фармах на по-
иски своей давней любви. Но там его ждет большое разочарование – через 
несколько дней Анни собирается выйти замуж за главного «врага» Коваль-
ски. Сюжет, по мнению Н. Каско, изобилует «множеством тайн из прошлого 
и поворотов, которые вряд ли удивят читателей, выросших на голливудских 
фильмах» (Kasko 2016: 245). В итоге все заканчивается благополучно, на-
стоящая любовь побеждает, и Анни запечатлевает на щеке Ковальски по-
целуй.

Во всей этой истории интересен не столько сам сюжет, сколько позиция 
автора, который комментирует собственный текст. Прежде всего отметим, 
что и у В. Хааса, как и у Т. Главинича обыгрывается ситуация тождества 
реального автора и автора-персонажа. В тексте встречается множество от-
сылок ко внетекстовой реальности: идентичность имен, биографический 
след, отсылка к реально существующим произведения. Однако и здесь – 
это лишь имитация аутентичности, ирония над ожиданиями читателей, ко-
торые всегда хотят в герое видеть биографию автора. 

По мнению Ш. Нойхауса, «вершиной иронической концепции» является 
то, что автор-персонаж представляет все действие как реальное, а сам вы-
дает себя за хрониста, буквально следующего по пятам за героями своего 
бульварного романа (Neuhauss 2014: 321). 
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Поскольку история «романа в романе» инсценируется как настоящая, 
то для автора, безусловно, становится важным вопрос соотношения прав-
ды и вымысла. Вольф Хаас в интервью с критикессой иронизирует, что 
придумать историю гораздо проще, чем рассказать о событиях, имевших 
место в реальности. Детективы он писал только потому, что «был слишком 
ленив», чтобы собирать фактический материал, общаться с людьми (Haas 
2015: 43). 

Наиболее интересен в этом романе сам метатекст, поэтологический 
комментарий к роману. Здесь автор, по мнению Н. Каско, выступает как 
всезнающий субъект, прекрасно владеющий навыками создания успешно-
го произведения. Ориентируясь на вкусы невзыскательных читателей, он 
знает, как следует выстраивать произведение, выбирает изысканные мета-
форы, видит перспективу повествования, где нужно – затягивает действие, 
прибегает к ретардациям. Сам себя он именует не творцом, а «инженером 
текста», который легко справляется с технической стороной писательского 
ремесла (Haas 2015: 131). Так, фиктивный Вольф Хаас всегда сокраща-
ет текст, избегает реалистических подробностей изображения физических 
страданий своего героя, висящего как «спайдермен» на отвесной скале.

«Вольф Хаас. На самом деле все его пальцы были в крови. Это есте-
ственно. Но я не мог об этом написать, потому что действие вот-вот долж-
но было перенестись в церковь, и я, конечно, не хотел, чтобы возникали 
ассоциации с мученичеством. Поэтому я немного облегчил его движение 
к вершине. А об оторванном пальце ноги я вообще решил не упоминать. 

Литературное приложение. Ох, как же вам, наверное, было нелегко.
Вольф Хаас. Да, это моя первая книга, в которой я никому ничего не 

ампутирую» (Haas 2015: 187).  
Удачным нам кажется высказывание Н. Каско, назвавшей «Погоду 15 

лет назад» «романом о невыносимой легкости писательского бытия» (Kas-
ko 2016: 255). Единственная трудная задача для этого автора – «описать 
в книге женскую красоту»: «Тогда автор мутирует в потного развратника 
перед клавиатурой» (Haas 2015: 132–133).  

Особого внимания заслуживает собеседница писателя – журналистка 
«Литературного приложения». В ее образе, с одной стороны, обыгрывается 
женский, то есть наивно-романтический взгляд на литературу (она искрен-
не сожалеет, что автор сократил «ключевую», по ее мнению, сцену романа, 
в которой двое влюбленных прячутся во время грозы в хижине). С другой 
стороны, – это карикатурный образ литературного критика, интерпретато-
ра, не умеющего отличить хорошую литературу от подделки. Она забавляет 
автора своими психоаналитическими интерпретациями его романа: первая 
выкуренная сигарета имеет «очевидный эротический» подтекст, надувной 
матрас ассоциируется с фаллосом. («Надувной матрас, который страдает 
от того, что не может развернуться во всю свою величину, потому что он 
зажат за сиденьем матери») (Haas 2015: 25).  Автор, желая предотвратить 
ложное толкование своего текста, исключает из него любую символику, со-
кращает сентиментально-китчевые сцены: «Я не могу описывать, как два 
обнаженных тела лежат на сене. Меня арестуют, и правильно сделают!».  

ПОМОГАЙБО Ю.А.  ПРАКТИКА АВТОРСКИХ САМОИНЦЕНИРОВОК... 
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Если роман в романе имитирует низкопробный китч, то вынесенный за 
его скобки метароман – это пародия на китч и критика усредненных вкусов 
читателей, зацикленных на личности и биографии автора, движимых жела-
нием узнать, произошла ли эта история в реальности. Кроме того, роман В. 
Хааса представляет собой сатиру на жанровую форму «интервью с писате-
лем». Сегодняшние интервью – это одна из популярных форм самоинсце-
нировки автора. С его помощью автор стремится привлечь внимание к себе 
и своим произведениям. В нем отражен интерес читателей к личности ав-
тора, а также представление о том, что автор сможет лучше растолковать 
свой собственный текст. Ирония романа – это ответ на  «испорченность» 
литературного производства, которое культивирует мысль о том, что рома-
ны не нужны, вполне достаточно разговора об их сюжете (Kasko 2016: 260). 

Выводы 
Итак, самоинсценировка писателя в литературном тексте может рас-

сматриваться как эффективный способ саморекламы в ситуации коммер-
циализации литературного рынка. Несмотря на различие рассмотренных 
нами образов-проекций (амбициозный писатель-неудачник Т. Главинича, 
автор бульварных романов у В. Хааса), авторы позиционируют себя как 
весьма компетентные писатели, профессионалы, мастерски владеющие 
техникой письма, знающие ожидания читателей. Будучи участниками и 
одновременно критиками системы литературного производства, они за-
остряют внимание на проблемах современного литературного процесса 
(кризисе читателя, «испорченности» критиков, на трудностях социального 
и рецептивного бытия текстов). Суть авторской игры состоит в балансиро-
вании между реальным и фиктивным. Вкрапление реальных элементов в 
фиктивное повествование постулирует игровое отношение автора к тексту 
и читателю.
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Стаття присвячена огляду особливостей художньої комунікації, зокрема, у драма-
тичному творі. В рамках комунікативної теорії драматургічний твір трактується як 
особливий різновид мовного висловлювання, в якому автор адресує свої інтенції, наміри, 
мотиви читачеві за допомогою комунікативних стратегій та тактик. Визначаючи дра-
матургічний твір як текст, тип висловлювання, завдяки якому здійснюється комуніка-
ція між адресантом та  адресатом через обрані комунікативні стратегії та тактики 
для досягнення прагматичної мети, пропонуємо власну класифікацію комунікативних 
стратегій. Виділяємо два види комунікативних стратегій: 1) комунікативну страте-
гію експериментаторства з формою драматичного тексту; 2) змістову комунікативну 
стратегію. Проаналізувавши вищезазначені моделі комунікації можемо виділити наступні 
характеристики комунікації в драматургічному тексті: наявність наративу як базової 
категорії характеристики адресанта; діалогічність, театральність цілісність, інтер-
текстуальність, протяжність у часі та просторі,  можливість сприйняття, конденсації 
та трансформації інформації як текстової характеристики; ігровий момент як принцип 
відображення дійсності в тексті та сприйнятті адресата, здатність до інтерпретації 
та творення нових смислів тексту. Дані характеристики враховують всі складові ко-
мунікативного акту в драматургічному тексті та сприяють виявленню комунікативних 
стратегій тексту, адже саме вони визначають специфіку творів українських драматур-
гів  ХІХ-ХХ століття.

Ключові слова: художня комунікація, драматургічний твір, комунікативні стратегії 
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Статья посвящена обзору особенностей художественной коммуникации, в част-
ности, в драматическом произведении. В рамках коммуникативной теории драматур-
гическое произведение трактуется как особая разновидность речевого высказывания, 
в котором автор адресует свои интенции, намерения, мотивы читателю с помощью 
коммуникативных стратегий и тактик. Определяя драматургическое произведение как 
текст, тип высказывания, благодаря которому осуществляется коммуникация между 
адресантом и адресатом через избранные коммуникативные стратегии и тактики для 
достижения прагматической цели, предлагаем собственную классификацию коммуника-
тивных стратегий. Выделяем два вида коммуникативных стратегий: 1) коммуникатив-
ную стратегию экспериментаторства с формой драматического текста; 2) содержа-
тельную коммуникативную стратегию. Проанализировав вышеуказанные модели ком-
муникации можем выделить следующие характеристики коммуникации в драматурги-
ческом тексте: наличие нарратива как базовой категории характеристики адресанта; 
диалогичность, театральность целостность, интертекстуальность, протяженность 
во времени и пространстве, возможность восприятия, конденсации и трансформации 
информации как текстовой характеристики; игровой момент как принцип отражения 
действительности в тексте и восприятии адресата, способность к интерпретации и 
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создания новых смыслов текста. Данные характеристики учитывают все составляю-
щие коммуникативного акта в драматургическом тексте и способствуют выявлению 
коммуникативных стратегий текста, ведь именно они определяют специфику произ-
ведений украинских драматургов XIX-XX века.

Ключевые слова: художественная коммуникация, драматургическое произведение, 
коммуникативные стратегии и тактики.
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The article is devoted to the review of peculiarities of artistic communication, in particular, in 
dramatic works. Within the framework of the communicative theory, the dramatic text is interpreted 
as a special kind of linguistic expression in which the author addresses his intentions, and mo-
tives to the reader through communicative strategies and tactics. By defining a dramatic work as 
a text, a type of statement through which communication is fulfilled between the addresser and 
the addressee through the chosen communication strategies and tactics to achieve the pragmatic 
goal, we propose our own classification of communicative strategies. We distinguish two types of 
communication strategies: 1) a communicative strategy of experimentation with a form of dramatic 
text; 2) meaningful communicative strategy. After analyzing the given models of communication 
we can distinguish the following characteristics of communication in the dramatic text: the pres-
ence of the narrative as the basic category of the characteristics of the addressee; dialogicity, 
theatricality integrity, intertextuality, length in time and space, the ability to perceive, condense and 
transform information as a textual characteristic; game moment as a principle of reflection of real-
ity in the text and perception of the addressee, the ability to interpret and create new meanings of 
the text. These characteristics take into account all components of the communicative act in the 
dramatic text and help to identify the communicative strategies of the text, since they determine 
the specifics of the works of Ukrainian playwrights of the nineteenth and twentieth centuries.

Key words: artistic communication, dramatic text, communicative strategies and tactics.

Вступ
Комунікація – невід’ємний чинник суспільного, громадського, політично-

го, бізнесового життя (Почепцов 1999: 5-7), і її різноаспектний аналіз при-
вертає увагу науковців різних наукових напрямів, у межах яких вивчають 
вербальні й невербальні закономірності спілкування людей, феномен ко-
мунікативного впливу як стрижень будь-якої комунікації, дискурсивні осо-
бливості людської взаємодії тощо. 

Проте максимально ускладнює наукову кваліфікацію і той факт, що 
саме поняття комунікація не є однозначним. Адже «відтінки комунікації, її 
види, моделі, функції, методи комунікативного аналізу, сфери застосування 
надзвичайно різноманітні. А терміни – комунікативне спілкування, діалог, 
комунікативність, інтерактивність – стають більш місткими за своїм зміс-
том і значенням» (Мальовская 2005: 4). Так, комунікація, за твердженнями 
вчених,  це і назва щоденної діяльності людини; це процес, за допомогою 
якого соціальні інститути чи індивіди обмінюються інформацією; це засіб 
розв’язання політичних чи соціальних потреб держави, суспільства, окре-
мого індивіда тощо.

Мета статті полягає в аналізі особливостей художньої комунікації у 
драматичному творі.  
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Результати та обговорення
Взагалі існує близько 100 визначень комунікації, зокрема  Г.В. Колшан-

ський визначає комунікацію як перенесення інформації в людському колек-
тиві, тобто він розглядає її як реалізацію суспільного характеру свідомості 
(Колшанский 1980: 88-90). Дещо іншого погляду дотримується український 
дослідник Ф. Бацевич, який розмежовує поняття спілкування та комунікація, 
де спілкування є більш загальним, а комунікація – конкретним: «Комуніка-
ція (лат. communico – спілкуюсь з кимось) – смисловий та ідеально-змісто-
вий аспект соціальної взаємодії, облік інформації в різноманітних процесах 
спілкування» (Бацевич 2004: 28). О. Селіванова зазначає, що «комунікація 
– це цілеспрямований процес, діяльність, одним із засобів якої є мовлення, 
а знаковою цілісною формою організації – текст» (Селіванова 2002: 32). В. 
Красних визначає комунікацію як «процес взаємодії двох і більше мовних 
особистостей з метою передачі / отримання / обміну інформацією, тобто 
того чи іншого впливу на співрозмовника, який є необхідним для реалізації 
спільної діяльності» (Красних 2003: 79). Акцентуючи на шляхах та засобах 
передачі інформації, Р. Бердвістелл трактує комунікацію як багатоканальну 
систему, що одночасно є результатом і засобом регуляції форм людської 
життєдіяльності. Всі засоби комунікації він пов’язує комунікативними відно-
шеннями між собою, а комунікативної ваги вони набувають під час безпосе-
реднього використання в процесі спілкування  (Birdwhistell 1970). Комуніка-
цію як процес стимулювання однією персоною іншої персони (або персон) 
до спілкування за допомогою вербальних і/або невербальних повідомлень 
визначають В. П. Річмонд та Дж. К. Мак-Кроскі (Richmond, McCroskey 2004: 
1), а Л. Медведєва виокремлює одиницю аналізу комунікаційних феноме-
нів: «Для теорії комунікації та мовленнєвих актів безсумнівний інтерес ста-
новить комбінація мовленнєвих актів із парамовленнєвими жестами рук і 
мімікою, які функціонують як знаки» (Медведева 1989: 46). 

Отже, комунікація – це багатогранний феномен, пов’язаний із вивчен-
ням виробництва, передачі та споживання значень через різні засоби ко-
мунікації (усні, друковані, радіо, фільми, комп’ютерні мережі) в безлічі кон-
текстів (міжособистісних, расових, культурних, політичних, організаційних, 
міжнародних).  Можемо констатувати, що вчені виокремлюють такі ознаки 
комунікації: процесуальність, цілеспрямованість, передача повідомлення 
за допомогою семантико-знакової взаємодії, загальносуспільний характер 
інформації в повідомленні та ін. 

Зауважимо, що Дж. Хаймс узагалі вважає, що комунікацію як таку до-
волі важко визначити наперед, є лише загальні характеристики, яким може 
відповідати комунікація в конкретній реалізації (цит. за: Почепцов 1999: 18). 
Проте у нашій роботі «Під комунікацією ми будемо розуміти процеси пере-
кодування вербальної в невербальну й невербальної в вербальну сфери. 
Історично комунікацією було саме: примусити іншого до виконання певної 
дії. Тобто для комунікації важливий  перехід від говоріння Одного до дій 
Другого. Саме заради цього реалізується передача значенння між двома 
різними автономними системами, якими є дві людини»  (Почепцов 2001: 
14). У наведеному визначенні виокремлено найважливіші компоненти ко-
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мунікації як надскладного гетерогенного феномену та її наскрізна мета – 
вплив на іншу особу.  

Спілкування можливе за допомогою різних матеріальних знаків та мов, 
однак предметом нашого дослідження є спілкування за допомогою художніх 
текстів, художніх творів, зокрема драматичних, тобто художня комунікація.

Художня комунікація як практична діяльність, разом із перекладом є, 
напевно, однією з найдавніших видів філологічної діяльності людини, яка 
пов’язана з появою писемності. Саме писемність фіксує усне висловлю-
вання у стійкій та закріпленій формі, віддаляючи його від адресанта та дає 
змогу розуміння, тлумачення і сприйняття тексту адресатом. 

Для дослідження художньої комунікації важливо те, що вона є міждис-
циплінарним об’єктом, який досліджується у філології, антропології, психо-
логії, соціології, педагогіці, біології, інформатиці та інших дисциплінах.

На сьогоднішній день накопичено великий досвід комунікативного ана-
лізу у різних сферах наукового знання, а комунікація є об’єктом досліджен-
ня гуманітарної науки, яка пропонує різні теоретичні підходи для аналізу 
художньої комунікації: це і літературна модель В. Шкловського, театраль-
на модель М. Євреінова, фольклорна модель В. Проппа, культурологічна 
модель М. Бахтіна, наративна модель Цв.Тодорова, театральна модель           
П. Єршова, текстова модель О. П’ятигорського, ігрова модель Й. Гейзінга. 

Так, літературна модель В. Шкловського функцію мистецтва пояснює 
через поняття ‘’відсторонення’’, яке із відомого об’єкта творить новий не-
відомий об’єкт .

Відсторонюючись від біографічних та позатекстових категорій, параме-
трів, В. Шкловський робить акцент на питанні форми. ‘’Літературний твір 
є чистою формою, він є не річчю, матеріалом, а відношенням матеріалів. 
Жартівливі, трагічні, світові, кімнатні твори , протиставлення світу світові чи 
кішки камінню – рівні між собою (Шкловский 1983: 4).

Дослідник одним з перших пропонує формули – схеми, за якими тво-
ряться художні тексти. 

Отже, В. Шкловський з погляду комунікативістики акцентує увагу на тек-
сті як об’єкті спілкування та його функціях у процесуальному вимірі.

М. Євреїнов у своїй театральній моделі досліджує питання ролі худож-
ника в театрі, проблему взаємостосунків режисера, акторів, художників, по-
становників, поєднання в одному тексті знаків різних семіотичних систем. 
Успішність комунікації, на думку вченого, досягається завдяки театральнос-
ті,  яка  властива людині в повсякденному житті (Евреинов 1911: 101).Ось 
ця думка про театральність береться нами для дослідження комунікатив-
них стратегій драматургічного тексту. 

Модель В. Проппа допомагає виокремити функції, на яких базується  
текст, їхню послідовність та кількість Ці функції дослідник аналізує в праці 
«Морфологія казки», розуміючи під функціями елементарні складові казки  
(Пропп 1968: 285). Одночасно В. Пропп дослідив у фольклорних текстах 
прояви комізму(там само: 286).

Культурологічна модель комунікації М. Бахтіна враховує категорію 
адресатності в комунікативному акті. «Слово орієнтоване на співрозмовни-
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ка , орієнтоване на те, хто цей співрозмовник. Абстрактного співрозмовни-
ка, так би мовити, людини в собі, не може бути» (Бахтин 1997: 93).

М. Бахтін вводить поняття  металінгвістики, куди відносить і діалогічні 
стосунки, включаючи й ставлення мовця до власного слова (там само: 311).

Друга фундаментальна ідея М. Бахтіна - карнавалізація, яка стирає 
межу між актором та глядачем. «Карнавал не знає поділу на глядачів та 
виконавців. Він не знає рампи навіть в початковій формі» (там само: 12).

Діалогічність та карнавальність – основні ідеї М. Бахтіна, які виокрем-
люють культурологічну модель комунікації.

Наративна модель комунікації пояснює характер фігури адресанта дра-
матургічного тексту та виступає складною багаторівневою схемою, де поєд-
нано aвтора, оповідача, наратора, бажаного авторa, реального та бажаного 
читача.

О. П’ятигорський у своїй моделі акцентує увагу на понятті тексту та його 
зв’язках з категоріями часу та простору, аналізує проблему Іншого, виділяє 
ознаки тексту: «Текст як дещо існуюче тільки в сприйнятті, читанні та розу-
мінні тих, хто вже сприйняв його» (Пятигорский 1962: 59). Текст як інтенція 
бути посланим та прийнятим, тобто текст як сигнал. «Конкретний текст не 
може бути породженим ні чим іншим ніж другим текстом» (там само: 56). 
Отже, в моделі О. П’ятигорького актуалізується схема комунікації  та осо-
бливості тексту як сигналу ,факту об’єктивізації свідомості та здатності по-
роджувати нові тексти посередництвом сюжету та ситуації.

Аналізуючи українську драматургію кінця ХІХ – початку ХХ ст. з погляду 
реалізації комунікативних стратегій у нашому дослідженні продуктивним буде 
філософсько-культурологічний підхід до комунікативних процесів, в яких реа-
лізуються комунікативні потреби та інтенції мовця. Загальна інтенція обумов-
лює комунікативну стратегію, її вибір. Комунікативна інтенція є осмисленим 
чи інтуїтивним наміром адресанта, який визначає внутрішню програму мов-
лення і спосіб її втілення (Бацевич 2004: 116). Тобто найкраща оптимальна 
реалізація інтенцій адресанта щодо досягнення конкретно поставленої мети, 
вибір успішних та дієвих ходів спілкування визначає комунікативну стратегію, 
яка реалізується в комунікативному акті посередництвом тексту. 

Драматичний художній твір – унікальне словесне утворення, результат 
діяльності адресанта й адресата, які ведуть умовний уявний діалог. Ство-
рюючи художній твір, автор закладає своє, тільки йому деколи зрозуміле 
авторсько-митстецьке осмислення дійсності, однак він при цьому адресує 
свої інтенції і задум читачеві, готовому долучитися до процесу декодування 
цих інтенцій, смислів, значень, втілених в образному слові тексту. Один із 
шляхів осмислення проблем психології художньої творчості є аналіз комуні-
кативних стратегій як авторських, так і жанрово-видових, котрі у своєрідний 
спосіб прочитуються в художньому творі, зокрема й у драматургії.

Комунікативний потенціал драматургії на сьогодні майже не вивчений, 
є лише поодинокі дослідження. Враховуючи результати даних досліджень, 
дослідження літературознавців, театральних критиків, комунікативістів, 
ставимо за мету дослідити комунікативні стратегії української драматургії 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
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Комунікативну стратегію визначатимемо як реалізацію інтенцій адре-
санта для досягнення комунікативної мети в ході комунікативного акту.

Комунікативна стратегія передбачає вибір дієвих ходів спілкування, ко-
мунікативних тактик які безпосередньо задіяні в процесі текстотворення.

Питання типології комунікативних стратегій на сьогодні не вирішено, 
адже у запропонованих класифікаціях враховуються, беруться до уваги 
лише окремі аспекти, як-от: форми комунікації, сфера спілкування, види 
дискурсів.

Так, Т. ван Дейк, беручи за основу класифікації вид дискурсу, виділяє 
наступні стратегії: когнітивні, контекстуальні, розуміння, мовленнєві, семіо-
тичні, синтаксичні, схематичні, текстові (Бацевич 2004: 119). Інші дослідни-
ки виділяють два типи стратегій: власне комунікативну і змістову.

О. Іссерс виокремлює також дві комунікативні стратегії: 1) першоряд-
ну масштабну стратегію активізації мислення (з метою активізації розумо-
вої діяльності); 2) другорядну стратегію формування нової позиції (Иссерс 
2002). Проаналізувавши наявні типології комунікативних стратегій можемо 
констатувати, що спільним для них є врахування мети комунікації, а від-
мінними будуть шляхи, способи її досягнення, тобто комунікативна тактика.

Комунікативна стратегія та тактика об’єднані родо-видовими стосунка-
ми як на вербальному, так і на невербальному рівнях тексту. У текст автор 
закладає власне розуміння, інтерпретацію дійсності, кодує смисли, значен-
ня, які посередництвом знову ж таки того самого тексту декодує адресат. 

Комунікативна стратегія характеризується набором та індивідуальним 
поєднанням мовленнєвих та паралінгвістичних тактик, що реалізуються в 
дискурсі драматичного тексту й по-різному впливають на адресата. Втілен-
ня власної індивідуально-авторської стратегії – це вибір між певними дис-
курсивними ситуаціями, умовами, в яких відбувається комунікація, відноси-
нами між комунікантами і, власне, їх особистістю, соціальною, когнітивною 
та психологічною.

Враховуючи особливості та специфіку предмета дослідження – укра-
їнська драматургія, – комунікативну стратегію у роботі визначаємо як ав-
торську інтенцію планування дискурсу художнього твору для досягнення 
ефективності сприйняття його реципієнтом (адресатом). Реалізація кому-
нікативної стратегії забезпечується комунікативною тактикою, яка в тканині 
тексту реалізується комбінаторикою різних ходів.

Комунікативна стратегія – це «вектор» мовленнєвої поведінки конкрет-
ного автора, що реалізується у виборі адресантом продуманих поетапних 
мовленнєвих дій, що приводять до розуміння між автором і читачем; це лі-
нія мовленнєвої поведінки обрана на основі усвідомлення комунікативної 
ситуації загалом і спрямована на досягнення ефекту успішного, умовно 
синхронного спілкування з читачем.

Комунікативна тактика – це конкретний мовленнєвий крок, що відпові-
дає певному етапу реалізації авторської комунікативної стратегії і спрямо-
вана на розв’язання конкретного комунікативного завдання.

Обидві ці комунікативні стратегії мають досить різнопланову систему 
комунікативних тактик та ходів.
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Експериментаторство з формою драматичного тексту – це правила і по-
слідовність організації висловлювань, яких дотримується адресант у дра-
матичному тексті як наперед визначеної родо-жанрової форми, яка ним, 
вочевидь, корелюється.

Змістова стратегія – це покрокове змістове планування мети комунікації 
із залученням для її досягнення ідейно-тематичної та художньо-образної 
системи драматичного твору.

Обидві ці стратегії, на наш погляд, визначають індивідуально-автор-
ський стиль комунікації, її неповторність, взаємодію тактик та ходів в тексті 
п’єси, тобто є способами і засобами досягнення мети. У результаті аналізу 
драматичного доробку українських драматургів кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
в межах даних комунікативних стратегій виділяємо комунікативні проце-
си «олітературнення», «літературизації» інтертекстуальності драми як ви-
словлювання, авторської присутності, родо-жанрових трансформацій тек-
стів п’єс означеного періоду.

Висновки
Враховуючи вищевикладені поняття можемо констатувати, що в рамках 

комунікативної теорії драматургічний твір трактується нами як особливий 
різновид мовного висловлювання, в якому автор адресує свої інтенції, на-
міри, мотиви читачеві за допомогою комунікативних стратегій та тактик. Ви-
значаючи драматургічний твір як текст, тип висловлювання, завдяки якому 
здійснюється комунікація між адресантом та  адресатом через обрані кому-
нікативні стратегії та тактики для досягнення прагматичної мети, пропонує-
мо власну класифікацію комунікативних стратегій. Означивши драматургіч-
ний текст як висловлювання, яке забезпечує комунікацію та визначається 
єдністю змісту і форми як завершене художнє творіння, виділимо два види 
комунікативних стратегій: 1) комунікативну стратегію експериментаторства 
з формою драматичного тексту; 2) змістову комунікативну стратегію. Отже, 
проаналізувавши вищезазначені моделі комунікації можемо виділити на-
ступні характеристики комунікації в драматургічному тексті: наявність на-
ративу як базової категорії характеристики адресанта; діалогічність, теа-
тральність цілісність, інтертекстуальність, протяжність у часі та просторі,  
можливість сприйняття, конденсації та трансформації інформації як тексто-
вої характеристики; ігровий момент як принцип відображення дійсності в 
тексті та сприйнятті адресата, здатність до інтерпретації та творення нових 
смислів тексту. На наш погляд, дані характеристики враховують всі скла-
дові комунікативного акту в драматургічному тексті та сприяють виявлен-
ню комунікативних стратегій тексту, адже саме вони визначають специфіку 
творів українських драматургів рубежу  ХІХ-ХХ століття.
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THE GREEK FOLK TALE: TYPOLOGY AND ANALYSIS
Podkovyroff N.

lecturer, Odessa National I.I. Mechnikov University

The article outlines typology of the Greek folk tale, its structure and plot peculiarities. The 
folk tale is a reproduction of thoughts and beliefs and every reader experiences the folk tale in a 
different way according to his or her experiences. Therefore, the folk tale is not just a remnant of 
the past, but a collection of cultural elements which are gradually put together by the narrators and 
which reach the readers or listeners as a cultural blend that they need to decode. The Greek folk 
tales have been known since ancient times. Herodotus includes folk tales in his Histories, while 
Aristophanes mentions a story-teller named Philepsios. Moreover, Aristotle states the fact that 
children’s education includes listening to fables and folk tales. Later professional storytellers ap-
pear in the Greek society. During the Byzantine period there are very few references to folk tales 
and the only thing we can mention is that there were mime artists who used to entertain the rulers 
and lords with their narrations. During the period of Ottoman empire in Greece, the folk tale and 
other forms of folk culture became the main expression of social reality. The storytellers of that 
time contributed to the preservation and development of folk oral tradition and, as a result, folk 
tales were told by sailors, shepherds, they were heard during the long trips of caravans, and they 
were also very common in agricultural life. 

Key words: folk tale, understanding of life, Greek society, analysis.

ГРЕЦЬКА НАРОДНА КАЗКА: ТИПОЛОГІЯ І АНАЛІЗ
Подковирофф Н.

викладач, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

У статті висвітлено типологію грецької народної казки, її структуру та сюжет-
ні особливості. Народна казка є відтворенням думок і вірувань, і кожен читач переживає 
народну казку по-іншому відповідно до свого досвіду. Таким чином, народна казка – це не 
просто залишок минулого, а колекція культурних елементів, які поступово об’єднуються 
оповідачами і досягають читачів або слухачів як культурна суміш, яку їм потрібно роз-
шифрувати. Грецькі народні казки відомі з давніх часів. У свої Історії Геродот включає 
народні казки, а Арістофан згадує оповідача Філепсіоса. Більше того, Аристотель ствер-
джує, що освіта дітей включає слухання байок і народних казок. Пізніше в грецькому сус-
пільстві з’являються професійні оповідачі. У візантійський період дуже мало посилань на 
народні казки, і єдине, про що ми можемо згадати – це були мімісти, які розважали прави-
телів і панів своїми оповіданнями. У період Османської імперії в Греції народна казка та інші 
форми народної культури стали основним виразом соціальної реальності. Оповідачі того 
часу сприяли збереженню і розвитку народної усної традиції, і, як наслідок, народні казки 
розповідали матроси, пастухи, їх чули під час тривалих поїздок караванів, і вони також 
були дуже поширені в сільському житті.

Ключові слова: народна казка, розуміння життя, грецьке суспільство, аналіз

ГРЕЧЕСКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА: ТИПОЛОГИЯ И АНАЛИЗ.
Подковырофф Н.

преподаватель, Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

В статье освещена типология греческой народной сказки, ее структура и сюжет-
ные особенности. Народная сказка является воспроизведением мыслей и верований, и 
каждый читатель переживает народную сказку по-другому согласно своему опыту. Таким 
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образом, народная сказка – это не просто остаток прошлого, а коллекция культурных 
элементов, которые постепенно объединяются рассказчиками и достигают читателей 
или слушателей как культурная смесь, которую им нужно расшифровать. Греческие на-
родные сказки известны с давних времен. В свои Істории Геродот включает народные 
сказки, а Аристофан вспоминает рассказчика Филепсиоса. Более того, Аристотель ут-
верждает, что образование детей включает слушания басен и народных сказок. Позже 
в греческом обществе появляются профессиональные рассказчики. В византийский пе-
риод очень мало ссылок на народные сказки, и единственное, о чем мы можем упомянуть 
– это мимы, которые развлекали правителей и господ своими рассказами. В период Ос-
манской империи в Греции народная сказка и другие формы народной культуры стали ос-
новным выражением социальной реальности. Рассказчики того времени способствовали 
сохранению и развитию народной устной традиции, и, как следствие, народные сказки 
рассказывали матросы, пастухи, их слышали во время длительных поездок караванов, и 
они также были очень распространены в сельской жизни.

Ключевые слова: народная сказка, понимание жизни, греческое общество, анализ.

Introduction
The study of folk tales introduces us to the long-term time scale (Braudel 

1969), since the time of today originates in yesterday and the past. At a time 
when folk narrators are becoming rare due to the technological and cultural evo-
lution and also due to the new living conditions and the decline of agricultural 
and pastoral life, we will try to present the Greek folk tale as part of the heritage 
of a culture that still has a lot to offer to scholars, scientists and everyday read-
ers, whether they read it in Greek or translated into other languages.

The Greek folk tales that flourished during the 17th, 18th and 19th century 
were told by “paramithades” (storytellers) who were often uneducated people 
but they had a special talent for narrating stories and their stories sometimes 
lasted for a few days. The first storytellers were bakers and after their work they 
used to gather their listeners around their warm oven. Moreover, old men used 
to tell folk tales to fishermen who were going fishing for a few days. Those sto-
ries were often naughty. In earlier times there were also storytellers who went 
to palaces and mansions to narrate the Homeric Epics. Despite their folk origin, 
however, the tales have a well-thought structure. The folk tales are given their 
titles by the storytellers themselves or by the people or they are sometimes 
named after the person who tells them.

The aim of the paper is to outline typology of the Greek folk tale, its structure 
and plot peculiarities.

Results and discussion
The etymology of “paramythi”, the Greek word for folk tale, helps us under-

stand the folk tale itself. “Paramythi” is an ancient Greek word and it consists of 
the word “para” (beside, related to) and the word “mythos” (myth). This means 
that the folk tale is closely related to a myth but it is not a myth itself. The function 
of the folk tale is not a matter of its grammar but it is a matter of its semantics and 
its meaning. The word “paramythi” itself helps us understand that the folk tale 
has a deeper common meaning and it allows us to escape our problems and to 
move away from reality into a mythical world. 

The folk tale has a typical beginning:
- Mia fora ki enan kairo… (Once upon a time…) This means that the folk 

tale is timeless; it does not have an exact date.
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- Kokkini klosti demeni dos tis batso na gyrisei paramythi n’arxinisei…. 
(Tied red thread, give it a kick to make it turn and start the tale…) This poem 
which is a folk creation provides us with a connection between everyday life 
and the fairytale world. 

- Mia fora ki enan kairo itan … (Once upon a time there was …) The past 
tense of the verb shows that the events that will take place have already hap-
pened at an indefinite time in the past that we cannot specify.

The ending is also typical:
- Ezisan autoi kala, ki emeis kalytera (They lived happily ever after, just 

like us) This sentence is a bridge between the present and the future.
- Oute emeis imastan, oute eseis…..(Neither I nor you were there)
The roots of the folk tale can be found in: 
1. Greek mythology, for example the epic of Odyssey, the myth of Athena 

and Arachne etc.
2. Religion, especially the New Testament. 
3. In very few cases the Greek folk tale has a place name. So, the same 

tales and the same collections are told in many places in their own languages. 
However, we can understand their origin based on some details, for example 
a reference to oranges as precious fruits shows that a place does not have 
enough water.

4. All folk tales make reference το elements of the long history of the Greek 
people.    

In Greek folk tales we often find common patterns, for example common 
episodes with witches and dragons. So the folk tale is a collection of motifs and 
patterns that are connected in various ways, but the structure of the tale is es-
sentially free.

Of course the origin of the folk tale is
- Indo-European, since folk tales come from the myths of Arion that later 

travelled to Asia and Europe. 
- Indian origin. 
- Multi-genetic origin, with similar symbols of human life and common situ-

ations that give rise to similar folk tales. 
- There are common cores everywhere, which spread from place to place 

after the first big tale was born.
In the content of the folk tale we can find:
- The development of cosmological myths. 
- Allegories of old religious beliefs.
- Dreams that specific people have, for example priests who interpret their 

dreams as messages. 
- Memories of life in the past. 
- Moreover folk tales are being enriched, as each society finds old tales 

and enriches them with its own experiences. 
Folk tales can be put into the following categories: 
- Magical, mythical: fairytales with elves, winged horses, animals and 

witches 
- Narrative, worldly: where heroes are common people from specific soci-

eties, such as farmers.  
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- Religious: inspired by the Bible. 
- Funny or satirical: the ones that create laughter. 
Moreover we find that there are: 
- Concise folk tales
- Detailed folk tales
At the beginning of the 20th century life in Greece starts to radically change 

and evolve and there is gradual urbanization. The advent of TV, radio and cine-
ma changes the result of people’s fantasy. Adventure and our everyday life start 
to overlap. Moreover school education changes and, as a result, our view of the 
folk tale and our own attitude toward it changes. While the audience of the folk 
tales used to be adults, now folk tales are addressed to children. This results in 
the loss of some folk tale vocabulary.

In Greek folklore studies, people like George Ioannou and Michael G. Mer-
aklis offered their own interpretation and analysis of Greek folk tales.

George Ioannou, for example, believed that:
- Everything in the Greek folk tale is vague and indefinite, since time, 

place and people are non-specific. 
- Sometimes, of course, some folk tales have incorporated local traditions, 

probably because they are related to the topic of the tale or because they help 
explain how the story evolves, but the folk tale still remains non-specific. 

As we have already mentioned, the folk tale begins and ends with stereo-
typical phrases which point to its vagueness. Each folk tale, as George Ioannou 
states, starts from a point of peace or from a fixed point of need and it goes back 
to the point of peace, which means that the folk tale is circular.

Moreover, the folk tale does not waste time getting into details or providing 
long descriptions of people and things. The folk tale offers brief descriptions be-
cause everything is considered to be already known from the material or mythi-
cal reality. That is why the real and the supernatural are linked and intertwine as 
if this was always the case. The atmosphere of a lot of folk tales reminds us of 
the Homeric Epics or the Old Testament which take us back to older times when 
people had deep faith.

The characters in the Greek folk tale are far-stretched, while average and 
moderate cases are rare, so we find:

- The good person – The villain 
- The rich – The poor
- The beautiful – The ugly
George Ioannou divides the Greek folk tales into:
1. Magical: about incredible adventures and the world of heroes where the 

laws of physics do not apply. 
2. Narrative: for example I kakia pethera (The evil mother-in-law).
3. Religious: about God, Saints, angels and their miracles. 
The folk tales were a consolation to Greek people and especially to adults, 

to whom they were addressed, as we have already mentioned. In earlier times 
the only form of entertainment for adults in the villages during the cold winter 
nights were the folk tales that were told around the brick oven of the village. The 
audience would listen attentively and the storytellers would use a lot of mime to 
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enrich their narration since they were living their stories themselves. The places 
where the tales were told were the bakery, the cobbler’s, some people’s houses 
or places near the sea. We must mention that the Turkish people were excellent 
storytellers. The interaction with them is obvious as the Greek folk tale flourished 
particularly during the period of Ottoman rule when the conditions of oppression 
favoured any form of escape such as telling folk tales. From classical antiquity 
to the Renaissance the folk tales were ignored or not highly regarded. It is only 
from the 16th century onwards that people become interested in folk tales in 
Western Europe. 

At the beginning of every folk tale the storyteller will say the title of the tale 
and then the typical phrases such as: “Kokkini klosti demeni stin anemi tyligmeni 
dos tis klotso na gyrisei, paramythi n’arxinisei” (Red thread wound on a reel, 
give it a kick to make it turn and start the tale). In ships, after the narrators said 
the typical phrases, they added: “Kalispera, prymi, plora me ta palikaria ola, ka-
lispera noikokyri, timie karavokyri” (Good afternoon stern, bow, with all the lads, 
good afternoon our fair captain). In other tales we find the beginning: “Tha sas 
po ena paramythi, to kouki kai to revithi” (I’ll tell you a tale, the fava bean and the 
chickpea).  And after that we find again the common phrase: “Mia for a ki enan 
kairo” (Once upon a time). At the end the folk tale finishes with the line “Zisan 
autoi kala ki emeis kalytera” (They lived happily ever after, just like us).

George Ioannou observes that the episodes of the folk tale circulate easily 
and they are often adapted and included in many folk tales. This does not mean 
that there are common grounds. The content of these episodes is not common 
at all. Moreover in these incredible episodes we find age-old incidents and af-
fairs such as:

- Human sacrifices
- Abductions of women
- People’s familiarity with animals which represent age-old social condi-

tions and social beliefs 
In the Greek folk tale we will find narrations that come from ancient people, 

for example about: 
- the sun
- the moon
- stars 
- dragons
- fairies
- monsters
Michael G. Meraklis, in his turn, observes that the Greek folk tale mytholo-

gises reality. In farmers’ tales, which are the oldest and simplest tales, we find 
archaic elements, which can however incorporate new elements. The farmers’ 
tale is the representation of a new social reality with competitive forces:

- rich → poor 
- clever → stupid 
- woman → man
 The farmers’ tales include: 
- the big landowner’s greediness, due to which we end up in conflicts
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- a conciliatory ending, despite all the above conflicts. 

The 17th and 18th century folk tales, which are the most extensive ones, re-
flect the social conflicts of the time. In the 18th and 19th centuries there is social 
injustice and the folk tales may end in bloodshed and include an expression of 
sympathy toward the victim.

Russian folklorist Vladimir Propp (1895-1970), a professor of folklore studies 
at the University of Leningrad who published articles about the myth, introduces 
us to a different methodology. This scientist decided to focus on a type of texts 
that no one had studied before. Propp himself did not believe that there is a Big 
Tale with common cores everywhere, but he believed that the elements spread 
after the first Big Tale was born. Propp gives us a structural analysis of the folk 
tale that is essentially a history of the world. His book “Morphology of the tale” 
had a great impact on international methodology. The main topics of his study 
are:

- The introduction of the folk tale
- The historical review of the problem
- Methodology
- The function of the characters
- The classification of functions
- The introduction of new characters in the tale.
Propp chooses to scientifically study the category of magical tales. He ex-

amines their motifs and makes comparisons. He divides the topics of magical 
tales according to the parts they consist of and he compares them to his own 
classification. So Propp adopts a morphological approach and offers us a double 
categorisation since first there is a description and a classification of magical 
tales (according to the parts they consist of) and then there is an identification 
of the connections of these parts to each other and to the whole tale. As Propp 
himself states, the folk tale has some consistent elements which are either the 
actions or the feats of the heroes. The sequence of functions is always the same 
even if some functions are omitted. So the folk tale revolves around one axis 
only, according to Propp, and all tales belong to one type as regards their struc-
ture.

According to Propp again, the introduction of the folk tale includes the de-
scription of an initial motionless and peaceful situation which he calls the first, 
initial function. Propp identifies 31 functions and sub-functions in total, which he 
lists using alphabet letters. The big parts of the functions are listed in capital let-
ters while their content is listed in small letters:

- A= initial situation 
- B= dislocation
- C= interdiction
- D= violation of interdiction
- E= question
- F= answer to the question 
Propp observes that a new character often enters the tale and attacks the 

hero. This person wants to elicit information from the hero (the good character) 
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in order to deceive him and steal something precious the hero has. The villain 
takes advantage of the whole situation in order to attain his goals. The heart of 
the tale lies in the negative event that takes place each time and sets the story 
into motion. At this point the main topic of the folk tale starts. Then the hero (the 
good person) is forced to leave in order to repair the damage that was done. The 
hero of the folk tale is therefore the character whose story we read and learn all 
about his feats. The hero may change, however, during the course of the story.

- A : a negative event takes place and affects a member of the family
- B : the hero leaves to set things right
- C : the hero makes the decision to act when he leaves in order to take 

revenge for the bad things that happened to his family member (=the plot of the 
folk tale) 

The moment the hero is forced to leave to resolve the problem, a new char-
acter often appears, the so-called Donor. The donor helps the hero by giving 
him or her a magical object. The hero usually needs to accomplish certain feats 
to obtain this object. It is often difficult to distinguish between the trial and the 
feats. The moment the hero gets hold of the magical item he or she responds in 
a particular way to the donor and then moves to the place where the final con-
frontation will happen. After the hero of the folk tale wins, he or she returns to the 
point where they started and he or she usually gets married. Marriage is seen 
as a reward for the hero’s deeds. Sometimes, however, another negative event 
comes to create a new plot twist and the hero is once again forced to leave in 
order to resolve the matter.

The functions of the folk tale, as Propp mentions, often come in pairs:
- interdiction → violation of interdiction
- question → answer 
Other elements, on the other hand, come in the form of cores, for example 

the trials which work in the following way:
→ reaction 
→ reward  
A very important part of the folk tale, as Propp states, is the marriage that 

comes at the end. After a series of difficulties and troubles the hero gets the mar-
riage he or she rightfully deserves. Therefore the marriage is the result of one 
or more hardships or feats, while a trial results in the hero’s obtainment of the 
precious object. 

After Propp, other scientists like sociologists, ethnologists and psychoana-
lysts took a different approach to the folk tale. Each new grammar and syntax 
of semiotics helps us analyse the folk tale texts. Scholars like Greimass and the 
French school wanted to move further than Propp and the 31 functions that he 
studied, which became a model example for everyone to understand the orga-
nizing principles of the folk tale. The new studies focus their attention on the fact 
that the narrative structure of folk tale is common since the folk tale is universal 
irrespective of the society in which it was born. There is a common organization 
of the narration since this is a result of rational thought and logic. The folk tale 
may be a spontaneous production but its structure must be logical and there will 
be characters in the story. With this new analysis we are interested in what the 
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folk tale intends to say to us, not just what is being narrated. We now have a 
semantic analysis. 

Other scholars like Levy Strauss believe in their turn that the folk tale re-
volves around two main axes. The first axis is the syntagmatic axis with the char-
acters, the words and the heroes (the hero is always the same) and the other 
axis is the paradigmatic. Again the functions come in contrastive pairs:

- departure ≠ return 
- interdiction ≠ violation of interdiction
With these scientific approaches we move beyond Propp’s 31 functions and 

we understand that the deep syntagmatic and paradigmatic relations play an 
organic role that comes to replace the sequence of functions. So we reach the 
meaning of the folk tale and not just stay at the narrative part.

The hero of the folk tale tries to accomplish a feat to persuade us that he or 
she deserves the title of the hero. As long as the heroes act, they will prove their 
role. In case the hero does not make it, then he or she will need to go through 
a new trial (perform a new feat) in order to reach the level of the so-called hero. 
The action of the folk tale starts with these trials. In a lot of folk tales there is also 
a mediation of a third person who helps the hero accomplish his or her mission 
and be recognized as a hero.

Every folk tale is therefore the story of a life that is exemplary, with a hero 
who performs good deeds and then asks for recognition from the “other”. With 
objective evaluation we receive, as well as the hero receives, moral commen-
dation. So we understand that the folk tale and its narrative help us reach the 
meaning of human life. Each narrative with its structure leads us to the point of 
explaining human life.

And if we read the feats of the hero in reverse order we notice that there are 
logical prerequisites. Every hero has qualities such as: 

- Upbringing, which allows the hero to accomplish heroic feats.
Looking at an example such as “Sleeping beauty” we notice that:
1. The parents want to protect their child after the fairies cursed her (there 

is nothing heroic up to this point). So, there is a narrative form through which we 
understand that when God gives orders, a human being obeys, because God is 
omnipotent. The ideology of the folk tale is the idea of obeying a superior force. 
In a fixed situation like the one we described, a person can:

- Say no and revolt
- Or try to avoid the situation that arises
- Or obey and follow the eternal pattern of human obedience
2. Then the Prince comes and finds the Sleeping Princess. Due to his up-

bringing the Prince knew from the start how to hunt and not be afraid. He pos-
sessed social assuredness. He therefore appears as a model to other people 
and of course the “future hero” must have the basic requirements to be able to 
act. It is only when he acts and is recognized by other people that he becomes 
the hero. 

So we realise that there may be a first level of narration but beneath this 
level there are deeper thoughts which lead us to a philosophical idea. People 
have always looked for an answer to the eternal question “Who am I?” The hero 
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is presented as a decal where the audience of the folk tale finds ways of answer-
ing this question. So the hero becomes a model where the meaning of life itself 
is defined. 

The folk tale gives us the image of a person that is a model, either negative 
or positive. After his or her initiation, this person becomes worthy of a reward 
and recognition from other people. This raises him or her to a moral level and 
this person becomes a model on a moral level, a model that other people are 
interested in.

Of course all these explorations of the meaning of life depend on people’s 
ideology and moral values. These values do not remain fixed and unchanging. 
So there are two basic differentiations:

- From one country to the other country
- From one era to the next
Together with the hero we have the villain, the anti-hero. He or she has the 

same capacities and the same behaviour. These two models have the same 
strength. This division into two usually comes at the beginning of the folk tale. At 
some point the two parallel paths cross and then the so-called confrontation of 
the two characters takes place and one of the two wins. The winner is the one 
who has positive moral values. The point of confrontation between the hero and 
the villain is the axis, the engine that drives the narrative forward.  From that 
point on, everything changes in the folk tale. In order for the folk tale to take this 
turn, the hero is usually given a precious object that is valuable as long as its 
owner wishes it to be valuable. Then the owner becomes the actor of the nar-
rative and automatically the hero. The owner of the precious object is now the 
“actor” who becomes the strongest character, most capable of bringing changes. 
The centre of the narrative unit is the final goal: “Ezisan autoi kala ki emeis kalyt-
era” (They lived happily ever after, just like us). The hero, however, is not just a 
simple agent of an action and of course the hero has a past that helps him or her.

And while at the beginning of the folk tale there is a contextual ideology, at 
the end this ideology is different, enriched by the new experiences. Every hu-
man action makes sense when it is expressed in a world of ideas. The hero and 
the anti-hero are connected. They are the good and the bad side of the same 
person. The Trial helps bring the good qualities of the hero to the surface. Every 
idea that leads to an action must be placed within a social context. The hero and 
the villain do the same things, the one in a positive way and the other in a nega-
tive way. The hero, the anti-hero and the Donor are the three characters who are 
the main actors of the folk tale. So we watch the evolution of the same person:

- At the beginning he or she is motionless.
- Then he or she confronts his or her own evil self and decides to take  

action.
- Then he or she becomes a hero and a model
Of course there needs to be a superior force such as: 
- Magicians
- Fairies 
- Mother’s soul after death
The Donor in his or her turn is a supernatural person, a superhuman who 
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acts or who sometimes simply watches the course of events from far away. 
The donor is given his or her power by the people who create and give shape 
to a person. In this way the heroes become heroes and guardians of values. 
These moral values belong to the social circle where the folk tale is told. Around 
the middle of the folk tale the Donor appears and he or she evolves during the 
course of the story depending on the social context. Sometimes the Donor dis-
appears. So the Donor is closely related to the people who create him or her, 
while the hero, in turn, is a mirror of people as a whole. We realise that there is 
human faith in this supernatural force, in the Supreme Being, and in infinity.

Conclusion
With the analysis of the Greek folk tale we come to realise that Greek folk 

tales are a source of inspiration and study for scientists, but also for teachers 
who can use them at all educational levels, from kindergarten to university. And 
if we accept the view that nothing else can express the idiosyncrasy of a nation 
as accurately as its folk tales, then we come to the conclusion that the Greek 
folk tale, apart from its anthropological depth and its significance as an object of 
study in folkloristics and in philology, is itself a credible witness to the true Greek 
character. 
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«Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ століття: 
комунікативні стратегії» – Одеса: КП ОМД, 2019. – 304 с.

Активне звернення літературознавців до проблеми комунікації, без 
сумніву, є однією з провідних проблем сучасного літературознавства. Ця 
проблема завжди викликала глибокий інтерес науковців і породжувала по-
яву нових об’єктів наукових досліджень у цій царині. Тому драматургічний 
текст як складова художнього дискурсу у процесі спілкування стає 
об’єктом дослідження та уваги багатьох вчених у різних галузях знання 
(літературознавства, лінгвістики, психології творчості, театрознавства), 
що охоплюють широкий спектр знань, присвячених його вивченню. На-
укова новизна дослідження полягає в тому, що авторка вперше аналізує 
драматургічний текст з погляду реалізації в ньому комунікативних стратегій, 
які функціонують як на змістовому рівні, так і на рівні форми та жанру тек-
сту. Аналіз драматургічного тексту у такому ракурсі, без сумніву, допомагає 
вирішенню наукової проблеми виявлення особливостей розвитку української 
драматургії кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Робота має серйозне теоретико-методологічне підґрунтя, яке скла-
дають праці філософів, представників різних літературознавчих шкіл і 
напрямів, дослідження естетиків, мистецтво- і театрознавців як зарубіжних, 
так і вітчизняних.

Структура роботи обумовлюється поставленими завданнями. 
Перший розділ «Драма як різновид комунікації» розкриває стан на-

укового вивчення проблеми, історію та теорію досліджуваного поняття 
комунікативних стратегій, поняття драматургічного тексту у широкому 
трактуванні, окреслюється специфіка  аналізу даного літературознавчого 
феномену. На наш погляд, аналізуючи особливості вербальної та 
невербальної комунікації в драматургічному тексті, авторка не досить чітко 
проводить межу між діалогом загалом та особливостями організації діалогів 
у драматургічному тексті.

Досить детально проаналізована у ІІ розділі комунікативна стратегія 
«олітературення» української драми означеного періоду на матеріалі 
драматургічних творів представників театру корифеїв. Авторка вказує на 
новаторство функціонування поетичного слова у драматичних поемах              
Л. Українки, аналізується внесок поетеси у розробку фундаментальних пи-
тань історії української драматургії, появи «нового театру» як своєрідного 
культурно-історичного явища межі століть.
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У ІІІ розділі «Текстуалізація драматургічного мислення як комунікативна 
стратегія» проаналізовані ліричні поеми, монологи, етюди, драми Л. Українки, 
В. Винниченка, Я. Мамонтова з погляду реалізації в них комунікативної 
тактики літературизації як складової інтертекстуальності, систематизу-
ються прийоми створення художньої умовності як способу реалізації ав-
торських інтенцій, стратегій. Досить детально у даному розділі подано ха-
рактер репрезентації фігури адресанта, яка представляє авторське «Я» в 
драматургічному тексті, виділені форми авторської присутності в драмі, як-
от: зовнішній автор, внутрішній, біографічний.

Опираючись на дослідження М. Вороного, у ІV розділі «Комунікативна 
стратегія драматизації епічних та ліричних текстів» доведено, що 
інсценізація романно-повістевих сюжетів у драматургічних текстах набуває 
характеру стилізації, театрально-фарсового обігрування епічних кліше 
пародійно-іронічного травестування. Системно проаналізовано у дано-
му розділі інсценізації повістей М. Гоголя драматургами О.Ю. Вишнею,                                    
Л. Улагаєм-Красовським, С. Черкасенком. 

Не заперечуючи авторське право на відповідне структурування своєї 
праці, все ж зауважимо, що порівняно з іншими, цей розділ дещо стисліший.

Разом з тим, незважаючи на ретельний аналіз літературознавчих праць, 
з досліджуваної проблеми, в роботі, на жаль, бракує посилань на праці 
зарубіжних сучасних науковців.

 Слід зазначити, що монографія Синявської Л.І. «Українська драматургія 
кінця ХІХ – початку ХХ століття: комунікативні стратегії» є актуальним та те-
оретично обгрунтованим науковим дослідженням, значно розширює межі 
наукових розвідок і відкриває нові шляхи щодо осмислення феномена 
драматургічного тексту як складової художнього комунікативного дискурсу.
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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-
нень вітчизняної та зарубіжної філології. Статті повинні мати такі необхідні 
елементи:

Вступ (розкривається актуальність дослідження; здійснюється поста-
новка проблеми та аналіз попередніх досліджень і публікацій; формулю-
ються мета і завдання).

Методи та методики дослідження (висвітлюється процедура 
теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження).

Результати та обговорення (викладається основний матеріал так, 
щоб була зрозумілою суть теоретичного та/або емпіричного дослідження; 
дискусії щодо висвітленої проблематики).

Висновки (здійснюється узагальнення результатів, передбачаються 
перспективи подальших досліджень).

Редакція Збірника у своїй діяльності керується наступними етич-
ними принципами:

виконує вимоги Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication 
Ethics (COPE), Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензо-
ваних наукових видань та наукових досліджень – Budapest Open Access 
Initiative (BOAI) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових 
і гуманітарних знань – Berlin Declaration Open Access to Knowledge in the 
Sciences and Humanities).

Основні мови – українська, російська, англійська, німецька, іспанська, 
французька. Кожна стаття супроводжується розширеним авторським резю-
ме англійською мовою. 

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його 
відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлен-
ня невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме 
авторам матеріали на доопрацювання.

Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду 
редакціям інших журналів

Технічне оформлення тексту статті
Поля: нижнє, верхнє – 2 см; ліве – 3 см, праве – 1,5 см.
Редактор: МS Word.
Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14, інтервал – 1,5.
Текст набирається без переносів.
Стаття подається за такою СТРУКТУРОЮ:
УДК (по лівому краю)
НАЗВА СТАТТІ (по центру)
Ім’я та прізвище автора (по центру)
Вчене звання, науковий ступінь, посада (по центру)
Місце роботи, E-mail, ORCID  та / або ResearcherID автора (по центру)
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Анотації та ключові слова українською, російською, англійською мова-
ми (кожна по 1800 знаків (230-250 слів)

Ключові слова (5-8 слів чи словосполучень).
Текст статті.
Список літератури.
References.
Першою наводиться анотація мовою, якою написана стаття. Перед 

анотаціями українською, російською, англійською мовами розміщується на-
зва статті, прізвище автора та інформація про нього відповідною мовою.

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

Окремі слова латиницею, що включені в кириличний текст, а також 
ілюстративні приклади виділяються курсивом, наприклад: Д. Артрідж сво-
го часу запропонував термінопоняття “culturally and ideologically situated 
reader”.  Приклади, що складаються більше, ніж з одного речення, виокрем-
люються у абзац та друкуються із відступом 10-15 мм від лівого берегу. У 
разі наявності перекладу ілюстративної цитати він друкується з таким саме 
відступом.

Вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті 
статті

Цитування та внутрішньотекстове посилання на літературні джерела 
подаються відповідно до стилю (APA) з використанням дужок, наприклад: 
(Залевська 2005). Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається 
через двокрапку (Залевська 2005: 125). У списку літератури обов’язково 
мають міститися всі наукові джерела, прізвища авторів яких згадуються в 
тексті статті.

Вимоги до оформлення списку літератури
Список літератури оформлюється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», що 
вступив в дію 01.07.2016). Список літератури не нумерується та друкується 
12 кеглем, міжрядковий інтервал 1.

References оформлюється відповідно до міжнародного стандарту 
APA (American Psychological Association (APA) Style), що можна зробити 
на сайтах автоматичного формування посилань: 

• Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book) 
• http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual
References не нумеруються та друкуються 12 кеглем, міжрядковий 

інтервал 1
Онлайнові транслітератори:
• Стандартна українська транслітерація (Паспортна КМУ 2010) (http://

www.slovnyk.ua/services/translit.php) 
• Стандартна російська транслітерація (http://ru.translit.net/? account= 

zagranpasport)
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За наявності у цитованих джерелах DOI, даний цифровий 
ідентифікатор зазначається у відповідному посиланні.

Перевірити наявність DOI можна на сайті https://www.crossref.org/ 
Окремим файлом надаються дані про автора:
1) прізвище, ім’я, по-батькові (українською мовою згідно паспорту),
2) науковий ступінь,
3) вчене звання,
4) статус аспіранта, докторанта, пошукача (в разі наявності такого),
5) місце роботи і посада,
6) номер телефону, адреса, e-mail.
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Наукова періодика України" (НБУВ), 
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Українські наукові журнали, Ulrich's Periodicals Directory, 
Index Copernicus Journals Master List, (ICV 2016: 62,95)
Google Scholar, 
Base-search, 
eLibrary (РИНЦ)
Slavic Humanities Index

Всім статтям присвоюється цифровий ідентифікатор DOI
КООРДИНАТИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:
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