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КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ УЧАСНИКІВ 

СВІТСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ 

Базарова І.В. 
викладач, Одеський національний морський університет 

ORCID 0000-0002-2446-3005 

Стаття присвячена дослідженню комунікативних стратегій і тактик, якими 

послуговуються учасники світської бесіди (small talk). Матеріалом дослідження обрано 

англомовний літературний дискурс, з якого методом суцільної вибірки виокремлено епізоди, в 

яких персонажі залучені до світської бесіди. В дослідженні використано описовий метод, 

функціональний метод, прагмалінгвістичний метод, когнітивний метод та компонентний 

аналіз. У статті обговорюються  наявні в лінгвістиці визначення світської бесіді, 

схарактеризовано можливі типи взаємовідносин між учасниками світської бесіди. 

Встановлено, що при розгляді жанру світської бесіди на перший план потрапляє не 

комунікативна, а прагматична функція мови. На підставі аналізу власного фактичного 

матеріалу доведено, що дотримання принципу ввічливості є головною комунікативної 

інтенцією учасників світської бесіди. В статті пропонується власна класифікація 

комунікативних стратегій і тактик позитивної та негативної ввічливості, якими 

послуговуються учасники світської бесіди. До стратегій позитивної ввічливості в 

дослідженні віднесено: 1) контактно-встановлювальну стратегію (яка реалізується 

тактиками прояву інтересу до співрозмовника та позитивної оцінки) та 2) стратегію 

групової ідентичності (яка реалізується тактиками інтимізації (секретності), соціальної 

переваги та негативно-оцінного обговорення третіх осіб (плітки)). До стратегій негативної 

ввічливості віднесено: 1) стратегію пом’якшення висловлювання (яка реалізується 

тактиками зниження категоричності висловлювання та пом’якшення негативної оцінки), 2) 

стратегію підвищення положення адресата (яка реалізується тактиками компліменту та 

лестощів) і 3) стратегію збереження «обличчя» (яка реалізується тактиками зміни теми та 

ухилення від відповіді). Всі виокремлені стратегії і тактики проілюстровано прикладами з 

англомовного літературного дискурсу. 

Ключові слова: літературний дискурс, світська бесіда, ввічливість, комунікативна 

стратегія, комунікативна тактика. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ УЧАСНИКОВ 

СВЕТСКОЙ БЕСЕДЫ 

Базарова И.В. 
преподаватель, Одесский национальний морской университет 

Статья посвящена исследованию коммуникативных стратегий и тактик, которыми 

руководствуются участники светской беседы (small talk). Материалом исследования 

послужил современный англоязычный литературный дискурс, из которого методом 

сплошной выборки были отобраны эпизоды, в которых персонажи вовлечены в светскую 

беседу. В исследовании использован описательный метод, функциональный метод, 

прагмалингвистический метод, когнитивный метод и компонентный анализ. В статье 

обсуждаются имеющиеся в лингвистике определения светской беседы, а также 

характеризуются возможные типы взаимоотношений между участниками светской 

беседы. Установлено, что при рассмотрении жанра светской беседы на первый план 

выходит не коммуникативная, а прагматическая функция языка. На основании анализа 
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собственного фактического материала доказано, что соблюдение принципа вежливости 

является главной коммуникативной интенцией участников светской беседы. В статье 

предлагается собственная классификация коммуникативных стратегий и тактик 

положительной и отрицательной вежливости, которыми руководствуются участники 

светской беседы. К стратегиям позитивной вежливости в исследовании отнесены: 1) 

контактно-устанавливающая стратегия (реализуемая с помощью тактик проявления 

интереса к собеседнику и положительной оценки) и 2) стратегия групповой идентичности 

(реализуемая тактиками интимизации (секретности), социального преимущества и 

негативно-оценочного обсуждения третьих лиц (сплетни)). К стратегиям отрицательной 

вежливости отнесены: 1) стратегия смягчения высказывания (реализуемая с помощью 

тактик снижения категоричности высказывания и смягчения негативной оценки), 2) 

стратегия повышения положения адресата (реализуемая тактиками комплимента и лести) 

и 3) стратегия сохранения «лица» (реализуемая тактиками изменения темы и уклонения от 

ответа). Все предложенные стратегии и тактики проиллюстрированы собственными 

примерами из современного англоязычного литературного дискурса. 

Ключевые слова: литературный дискурс, светская беседа, вежливость, коммуникативная 

стратегия, коммуникативная тактика. 

 

COMMUNICATION STRATEGIES AND TACTICS OF THE 

PARTICIPANTS IN SMALL TALK 

Bazarova I. 
lecturer, Odesa National Maritime University 

The article focuses on the study of communication strategies and tactics used by participants of small 

talk. The material under analysis is the English-language literary discourse. The linguistic analysis 

of the selected data has been based on the application of the pragmatic linguistic method, cognitive 

method, the component analysis. The article analyses linguistic definitions of small talk and describes 

possible types of relationships between participants of small talk. It has been established that it is not 

the communicative, but the pragmatic function of the language that is foregrounded in the genre of 

small talk. Based on the analysis of our own factual material, it has been proved that adhering to 

Politeness Principle is the main communicative intention of the participants of small talk. The article 

offers our own classification of communication strategies and tactics that realize positive and 

negative politeness in small talk. The following strategies of positive politeness have been forwarded: 

1) the contact-establishing strategy (realized by the tactics of showing interest in the interlocutor and 

a positive evaluation), 2) the strategy of group identity (realized by the tactics of intimization 

(secrecy), social advantage and negative evaluation of other people (gossip)). The strategies of 

negative politeness include: 1) the strategy of utterance mitigation (realized by the tactics of making 

a statement less categorical and mitigating negative assessment), 2) the strategy of advancing 

the status of the addressee (realized by the tactics of compliment and flattery), 3) the face saving 

strategy (realized by the tactics of subject change and evasion of a question). All the outlined 

strategies and tactics have been supported by the factual data taken from modern English literary 

discourse. 

Key words: literary discourse, small talk, politeness, communication strategy, communicative tactics. 

 

Вступ. Пропонована розвідка спрямована на вивчення комунікативних 

стратегій і тактик, якими послуговуються учасники світської бесіди (small talk). 

Феномену світської бесіди присвячено чимало лінгвістичних досліджень, 

проте, комунікативні стратегії і тактики, якими керуються учасники світської 

бесіди, наразі досліджені недостатньо, що забезпечує актуальність 

пропонованого дослідження. 
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Не претендуючи на вичерпне розв’язання проблеми стратегічної 

організації світської бесіди, ми поставили собі за мету дослідити англомовну 

світську бесіду в сучасному літературному дискурсі крізь призму намірів та 

інтенцій її учасників. 

У відповідності до мети сформульовано такі науково-дослідницькі 

завдання: 1)  надати визначення світській бесіді; 2) схарактеризувати можливі 

типи взаємовідносин між учасниками світської бесіди; 3) довести, що 

дотримання принципу ввічливості є головною комунікативної інтенцією 

учасників світської бесіди; 4) запропонувати власну класифікацію 

комунікативних стратегій і тактик позитивної та негативної ввічливості, якими 

послуговуються учасники світської бесіди; 5) проілюструвати вживання 

виокремлених стратегій і тактик персонажами сучасного англомовного 

літературного дискурсу. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано 

загальнонаукові та спеціальні лінгвістичні дослідницькі методи. Серед 

загальнонаукових методів у роботі застосовано описовий метод – для 

планомірної інвентаризації та виокремлення ознак аналізованого фактичного 

матеріалу; функціональний метод застосовано для дослідження мовних одиниць 

у дії, у процессі функціонування з огляду на цілеспрямовану природу мовних 

одиниць і явищ. У межах спеціальних мовознавчих методів застосовано 

прагмалінгвістичний метод – для аналізу вживання мовцем певних мовних 

форм; когнітивний метод – для простеження зв'язку певних інтенцій 

комунікантів з мовленням; компонентний аналіз – для вивчення реалізації певної 

тактики вербальними та невербальними засобами. 

Результати та обговорення. У роботах О.Н. Винарської,                               

Л.B. Мерзлякової, Б. Малиновського жанр світської бесіди визначається як жанр 

фатичного спілкування. Як відомо, фатичне спілкування не несе в собі 

особливого смислового навантаження; його функція полягає в тому, щоб 

встановити контакт зі співрозмовником, заповнити незручну паузу, утримувати 

увагу партнера і т.д. З точки зору Т.Г. Винокур фатичне спілкування становить 

собою спілкування, яке має на меті власне спілкування (Винокур, 1993: 135). 

В.В. Феніна відмічає, що small talk – це «умовний лінгвістичний термін, що 

заміщає імена мовленнєвих жанрів – світська бесіда, базікання, пліткування, 

small talk, gossip і т. і.» (Фенина, 2005: 44). 

У повному словнику лінгвістичних термінів Т.В. Матвєєвої поняття 

світської бесіди трактується як «приємне мовленнєве спілкування в 

неповсякденній обстановці, що демонструє витонченість виховання і вміння 

проводити час у суспільстві за легкими витонченими розмовами. Прямої 

практичної мети не має, хоча має багато різних наслідків» (Матвeeва, 2010: 39). 

А.С. Білоус вважає, що світська бесіда визначається, головним чином, 

тематичної організацією. Основні вимоги висуваються саме до тем – про що не 

слід і про що слід говорити. «Тематичні обмеження і рекомендації, які є 

важливим етикетним сигналом, мають історичний характер і змінюються в 

зв'язку з соціальними перетвореннями колективу» (Бeлоус, 2010: 49). 
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Англомовний еквівалент терміна світська бесіда – small talk – в Оксфордському 

словнику англійської мови трактується таким чином: «ввічлива розмова на 

звичайні або неважливі теми, особливо на заходах» (Oxford Advanced Learner's 

Dictionary) (тут і далі переклад наш – І.Б.). У енциклопедичному словнику 

Мерріем Вебстер дається таке визначення small talk: «легка або невимушена 

розмова» (Merriam Webster Learner's Dictionary). Словник Лонгмена визначає 

small talk як «ввічливу дружню бесіду на неважливі теми» (Longman Dictionary 

of Contemporary English Online). 

Слід зазначити, що коло осіб, що використовують цей жанр спілкування, 

практично не має обмежень. Так звані «розмови про погоду», прийнятні в усіх 

колах суспільства. Як справедливо відмічає А.С. Білоус, світська бесіда однаково 

можлива як між знайомими, так і між незнайомими співрозмовниками (Бeлоус, 

2010: 80). Дослідниця виділяє різні ступені близькості спілкування 

комуникантів, що беруть участь у світській бесіді, і пропонує наступну 

класифікацію їх взаємовідносин : 

1) спілкування незнайомих комунікантів: 

а) попутників; 

б) випадкових перехожих (об'єднаних будь-якої спільною метою 

комунікації); 

в) далеких родичів: 

г) спілкування з представниками сфери обслуговування (офіціантами, 

перукарями, адміністраторами, листоношами); 

2) спілкування малознайомих осіб: 

а) поверхнево знайомих "a friend of a friend": 

б) сусідів: 

в) колег по роботі (з якими не зав'язалося близьке, дружнє спілкування, 

наприклад, колега по відділу); 

г) знайомих, з якими не підтримуються близькі стосунки; 

д) соціально нерівних партнерів комунікації в умовах ділового 

спілкування; 

е) спілкування нещодавно представлених один одному осіб; 

3) спілкування добре знайомих учасників мовного акту: 

а) в сім'ях представників вищих верств суспільства, де світське 

спілкування в ряді ситуацій домінує над інтимно-дружнім; 

б) у вищих кругах суспільства (там само: 76-80).  

При розгляді жанру small talk на перший план виходить не комунікативна, 

а прагматична функція мови. Прагматична установка повідомлення детермінує 

відбір і подачу інформації, виходячи з вихідних інтенцій мовця. Головною 

комунікативної інтенцією адресантів, які вдаються до світського стилю 

спілкування, вважаємо дотримання принципу ввічливості в певних соціально- та 

ситуативно-детермінованих ситуаціях: в офіційно-діловому спілкуванні (при 

знайомстві з колегами, на неофіційних заходах, які супроводжують протокольні 

заходи) і в неофіційному спілкуванні (на світських прийомах і при випадкових 

зустрічах). 
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Принцип ввічливості як основа успішної комунікації сформульований   

Дж. Лічем. Цей принцип визначається наступними максимами: такту, 

великодушності, схвалення, скромності, згоди, симпатії (Leech, 1983). Для 

світської бесіди найбільш релевантними максимами, на наше переконання, є 

Максима згоди і Максима симпатії. Максима згоди передбачає 

«неопозиційність». Замість поглиблення протиріччя, що виникло в ході 

спілкування, ця максима рекомендує пошук згоди, для того щоб акт спілкування 

отримав продуктивне завершення. Максима симпатії рекомендує 

доброзичливість, вона є умовою дії інших максим і дозволяє уникнути 

конфлікту. 

В цілому метою ввічливої поведінки – переконати партнера в хорошому 

ставленні до нього і викликати у відповідь добре ставлення. У розумінні Дж. Ліча 

ввічливість виступає набором стратегій, які допомагають запобігти конфлікту, 

встановити і підтримати гармонійні взаємини (Leech, 1980: 19). Ввічливість 

розглядається соціолінгвістами в тісному зв’язку з поняттям «обличчя» 

комуніканта (public self-image face). Під «обличчям» мається на увазі соціальна 

цінність (репутація), якою володіє комунікант. Будь-яка дія відбувається з метою 

«зберегти обличчя» (save face) або уникнути «втрати обличчя» (lose face) 

(Goffman, 1972). У понятті «обличчя» виділяються дві складові частини, які є 

релевантними для пропонованої розвідки: «позитивне обличчя» і «негативне 

обличчя». 

«Позитивне обличчя» передбачає наступне: «кожному учаснику 

комунікації хотілося б мати подібні потреби хоча б з деякими іншими 

комунікантами». Під «негативним обличчям» мається на увазі «небажання 

кожного компетентного дорослого члена суспільства зустрічати на шляху своїх 

дій перешкоди з боку інших» (Brown, Levinson, 1987: 62). Іншими словами, 

позитивна ввічливість пов’язана з демонстрацією єдності і солідарності, а 

негативна ввічливість – з наданням свободи людині. 

До стратегій позитивної ввічливості П. Браун і С. Левінсон відносять 

наступні: 1) помічайте слухача, проявляйте увагу до нього, його інтересів, 

бажань, потребам; 2) перебільшуйте цікавість, схвалення, симпатію до 

співрозмовника; 3) посилюйте цікавість до слухача; 4) застосовуйте маркери 

належності до однієї групи; 5) шукайте згоди; 6) уникайте непорозумінь; 7) 

припускайте, створюйте, стверджуйте спільність інтересів; 8) жартуйте; 9) 

стверджуйте і припускайте, що мовцю мало що відомо про турботи й бажання 

слухача; 10) пропонуйте та обіцяйте; 11) будьте оптимістичними; 12) залучайте 

у діяльність і мовця, і слухаючого; 13) інформуйте або питайте про причини; 14) 

припускайте і стверджуйте взаємність; 15) демонструйте співрозмовнику 

симпатію, розуміння та готовність до співробітництва [там само, 102].   

До стратегій негативної ввічливості належать: 1) висловлюйтесь непрямо; 

2) застосовуйте питання та хеджування (тобто ухиляйтесь); 3) будьте 

песимістичними; 4) мінімізуйте ступінь втручання; 5) проявляйте увагу до 

адресата; 6) вибачайтесь; 7) імперсоналізуйте мовця та слухача; 8) репрезентуйте 

загрозливий для «обличчя» мовленнєвий акт як загальне правило; 9) 
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номіналізуйте твердження, застосовуйте пасивний спосіб, особові займенники 

множини; 10) висловлюйтесь так, наче вам роблять послугу, а не ви зобов’язуєте 

співрозмовника (там само). 

Вважаємо, що для жанру small talk більш значущою є позитивна 

ввічливість, адже її мета – скорочення дистанції та зближення комунікантів; не 

даремно П. Браун і С. Левінсон називають позитивну ввічливість «соціальним 

прискорювачем» (social accelerator) (там само: 93). 

Щодо негативної ввічливості, яка меншою мірою характерна для жанру 

small talk, вона дозволяє комунікантам уникнути слів, які погрожують 

«обличчю» або «території» (наприклад, особистому простору, особистому часу і 

т.ін.) адресата. Негативна ввічливість прислужиться для того, щоб світська 

бесіда не переросла в базікання та плітки. 

До стратегій позитивної ввічливості, якими послуговуються учасники 

світської бесіди, відносимо 1) контактно-встановлювальну стратегію, 2) 

стратегію групової ідентичності. 

До стратегій негативної ввічливості, якими керуються учасники 

світської бесіди, відносимо: 1) стратегію пом’якшення висловлювання, 2) 

стратегію підвищення положення адресата і 3) стратегію збереження 

«обличчя». 

До тактик контактовстановлення відносимо: 

а) тактику прояву інтересу до співрозмовника, яка реалізується шляхом 

вживання звернень, вступних слів типу you know, you see, you understand, питань-

кліше (How are you? How's it going? How are things with you and X? How's the 

family? ), розділових питань, підхоплень; 

b) тактику позитивної оцінки (схвалення, похвали, компліменту) (Lovely 

day, Nice place). 

Наведемо приклад вживання тактики прояви інтересу до співрозмовника з 

нашого фактичного матеріалу: Майкл, герой роману Д. Маккомбер «Hannah's 

list», телефонує своїй приятельці на ім’я Вінтер. Для встановлення контакту 

Майкл використовує вітання та звернення. Що стосується Вінтер, для 

встановлення контакту і прояву інтересу до співрозмовника, вона називає ім'я 

співрозмовника, позитивно оцінює сам факт дзвінка (It's good to hear your voice), 

у свою чергу використовує питання-кліше. Оригінальність Вінтер при 

використанні тактик ввічливості полягає в тому, що вона сама відповідає на своє 

питання, виявляючи таким чином інтерес до співрозмовника і знання його 

реалій: 

I waited until nine-thirty, then called. Winter answered on the second ring.  

“Hello.” 

“Hi, Winter. It’s Michael,” I said. Actually, I’d been hoping the call would go 

to voice mail and I could escape talking to her. No such luck. 

“Michael! It’s good to hear your voice. How are you? No, don’t answer that, 

I know how you are.” 

“You do?” 

“You miss Hannah. Oh, Michael, I do too” (Macomber, 2010: 58). 
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Наступний приклад з цього ж роману ілюструє вживання мовцем тактики 

позитивної оцінки: Майкл заходить в кафе, власницею якого є Вінтер. Для 

встановлення контакту Майкл використовує комплімент, виражений позитивно-

оцінним прикметником, і підтверджений аргументом, який забезпечує щирість 

позитивної оцінки:  

“You have a nice place,” I commented as I reached for the coffee. “I was here 

the other day and it was busy.” 

“We do a good business,” she said (там само: 61). 

До тактик стратегії групової ідентичності уналежнюємо: 

а) тактику інтимізації (секретності), яка реалізується шляхом вживання 

вступних конструкцій between you and me, between us, as far as I know, as I’ve 

heard, to be honest, to tell you the truth. 

b) тактику соціальної переваги, яка реалізується шляхом позитивного 

оцінювання групи, до якої зараховують себе учасники бесіди, і негативного 

оцінювання людей, які не належать до групи. 

c) тактику негативно-оцінного обговорення третіх осіб (плітки). 

Прикладом вживання відразу двох тактик стратегії групової ідентичності: 

тактики секретності і тактики негативно-оцінного обговорення третіх осіб 

може бути епізод із роману М.С. Бітон "Death of a nag", в якому містер Джонсон, 

керуючий готелю, ділиться з поліцейським Хеймішем по секрету своїми 

думками про дочку власника готелю, Прісциллу, зараховуючи його, таким 

чином, до числа обраних (адже у Хейміша був роман з Прісциллою): 

“Heard from Priscilla?” 

“Not for some time. She’s still down south. At first she phoned almost every day, 

but, och, Hamish, there’s nothing for her to worry about. Between you and me, it’s 

easier to run the place without herself around. She worries so damn much” (Beaton, 

2011: 70). 

Наступний приклад демонструє тактику негативно-оцінного обговорення 

третіх осіб (плітки). За вечерею Майкл з Ліун обговорюють Мейсі, яка не 

працює по стандартному графіку і до того ж увесь час спізнюється. Вербальними 

маркерами тактики негативно-оцінного обговорення третіх осіб є негативна 

оцінка характеру і вчинків третьої особи (she'd drive any employer insane, she's 

constantly late). При цьому негативна оцінка може пом'якшуватися і вуалюватися 

(quite a character), але задоволення розпускаючих плітки персонажів обов'язково 

есплікується автором художнього твору (I realized I was smiling) : 

 “Her name’s Macy Roth. She’s done several murals for businesses in this area.” 

… “Macy’s quite a character. She doesn’t have a normal five-to-five job, which is no 

doubt for the best because she’d drive any employer insane.” 

“Why is that?” 

“Where do you want me to start?” I leaned back in my chair and realized I was 

smiling. “To begin with, she’s constantly late” (Macomber, 2010: 221) 

Тактиками стратегії пом’якшення висловлювання вважаємо: 
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 а) тактику зниження категоричності висловлювання, яка реалізується 

шляхом вживання вставних слів perhaps, maybe, if I were you, а також модальних 

дієслів might, could, інтенсифікаторів rather, quite, a bit, a little; 

 b) пом’якшення негативної оцінки, яке відбувається шляхом вживання 

евфемізмів. 

Прикладом вживання стратегії пом’якшення висловлювання за допомогою 

обох зазначених тактик може слугувати епізод також з роману “Death of a nag”, 

в якому жінка побоюється залишатися наодинці та випивати з Хеймішем через 

його репутацію серцеїду: 

“Let me get you another drink,” said Hamish, “and we’ll sit over there and have 

a wee chat.” 

“As long as you’re going to talk about the case and not chat me up.” 

Hamish looked at her severely. “Well,” she said defensively, “you have earned 

yourself a bit of a reputation” (Beaton, 2011: 37). 

До тактик стратегії підвищення положення адресата відносимо тактики 

компліменту та лестощів. 

Прикладом реалізації тактики компліменту може слугувати епізод з 

роману П. Уільямс: на вечірці, присвяченій виходу нового фільму, на якій всі із 

захопленням звертаються до режисера та продюсера, як, до речі, і Анна: 

I stare at his broad back as I talk to Ig. “Hatch is so good,” I say. “Too good 

really. I think you should go away and do something less good so that the rest of us 

don’t get status anxiety.” Ig grins, not looking in the least bored at receiving such 

praise despite the fact he must have received a similar blandishment from every person 

in the room (Williams, 2008: 34). 

Підвищення положення адресата відбувається завдяки гіперболічному 

приниженню власних талантів мовця. 

До тактик стратегії збереження «обличчя» відносимо: 

а) тактику зміни теми;  

b) ухилення від відповіді. 

Звернімося до прикладу, який ілюструє тактику зміни теми розмови. У 

бесіді Мейсі прямо говорить Майклу, що він мало посміхається, ймовірно він 

рідко буває щасливий. Майкл відвертається і змінює тему, пом'якшуючи це 

власною мовою perhaps, переходячи до мети візиту Мейсі:  

“I was trying to picture you happy. You know – smiling, maybe even laughing. 

You don’t do that very often, do you?” 

He turned away from her as though he found her exasperating. 

“It’s a shame,” Macy felt obliged to tell him. 

“That I don’t smile?”. 

“Perhaps my lack of amusement has something to do with my limited 

patience.” 

That was a clear-cut reminder that she was there for a specific purpose.  

“You were going to show me the new sketch for the mural. That is the reason 

you’re here, correct?” (Macomber, 2010: 187). 
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Розглянемо приклад тактики ухилення від відповіді: Харві стало погано і 

Мейсі хвилюється, а на питання про погане самопочуття Харві намагається не 

відповідати. Для ухилення від відповіді Харві використовує неповні негативні 

репліки (nothing, do not, it's not) і наказове речення (Now leave me alone):  

“Harvey,” she cried, kneeling down in front of him, giving him his hat. “What 

happened?” 

“Nothing.” 

He was deathly pale and seemed to have trouble breathing. Macy didn’t know 

what to do. “I’m calling 9-1-1.” She heard the panic in her voice despite her efforts to 

remain calm. 

“Don’t,” he said, his breathing labored. He pressed one hand over his heart and 

held her forearm with the other. 

“Harvey! Something’s wrong with you.” 

“It’s not,” he argued. “Now leave me alone” (там само: 156). 

Висновки. Головною комунікативної інтенцією адресантів, які вдаються 

до світського стилю спілкування, вважаємо дотримання принципу ввічливості в 

певних соціально- та ситуативно-детермінованих ситуаціях: в офіційно-діловому 

спілкуванні (при знайомстві з колегами, на неофіційних заходах, які 

супроводжують протокольні заходи) і в неофіційному спілкуванні (на світських 

прийомах і при випадкових зустрічах). 

На нашу думку, учасники світської бесіди послуговуються як стратегіями 

позитивної, так і негативної ввічливості. До стратегій позитивної ввічливості 

відносимо: 1) контактно-встановлювальну стратегію (яка реалізується тактиками 

прояву інтересу до співрозмовника та позитивної оцінки) та 2) стратегію 

групової ідентичності (яка реалізується тактиками інтимізації (секретності), 

соціальної переваги та негативно-оцінного обговорення третіх осіб (плітки)). До 

стратегій негативної ввічливості відносимо: 1) стратегію пом’якшення 

висловлювання (яка реалізується тактиками зниження категоричності 

висловлювання та пом’якшення негативної оцінки), 2) стратегію підвищення 

положення адресата (яка реалізується тактиками компліменту та лестощів) і 3) 

стратегію збереження «обличчя» (яка реалізується тактиками зміни теми та 

ухилення від відповіді). 

В цілому, звернення до світської бесіди як дотримання принципу 

ввічливості дозволяє учаснику світської бесіди встановити контакт з новим 

знайомим або закріпити контакт з малознайомою людиною, уникнути 

незручного мовчання, заповнити час очікування. 
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В статье анализируется функционирование высказываний похвалы, комплимента и лести как 

тактик реализации стратегии интимизации общения. Положительно-оценочные 

высказывания похвалы, комплимента и лести дифференцированы с точки зрения объекта и 

предмета оценки. Обсуждаются лингвистический статус и прагматические особенности 

коммуникативной стратегии интимизации как стратегии позитивной вежливости. 

Материал анализа составляют 1500 контекстов выражения положительной оценки, 

полученные методом сплошной выборки из англоязычных художественных произведений. 

Установлено, что интенции адресантов положительной оценки не исчерпываются 

намерением сообщить свое положительно-оценочное мнение об объекте и создать 

положительный эмоциональный фон, а характеризуются также стремлением регулировать 

поведение адресата, создать с ним контакт, гармоничные отношения, манипулировать им, 

соблюсти коммуникативный ритуал и т.д. Кроме того, с помощью положительно-оценочных 

высказываний реализуются стратегии как позитивной, так и негативной вежливости. 

Стратегия интимизации общения отнесена к стратегиям позитивной вежливости, наряду с 

такими стратегиями, как контакто-устанавливающая стратегия и стратегия сохранения 

лица собеседника. Стратегия интимизации общения, которая также известна как 

стратегия солидаризации, принадлежности к одной группе, акцентирует внимание на 

общности мировоззрения, интересов, устремлений собеседников. Как показывает анализ 

фактического материала, именно положительно-оценочные высказывания помогают 

демонстрировать солидарность с собеседником и создать «язык малого социума», маркер 

своего языка, противопоставленного языку иных социумов. Позитивно эмоционально 

настроенный коммуникант при помощи положительной оценки объекта действительности 

стремится создать определенный тип общения, интимно-доверительный и дружески-

фамильярный. Собеседники, таким образом, объединяются в некую общность, осуществляя 

обмен значимыми для них обоих чувствами, переживаниями. Анализ выборки позволяет 

заключить, что данная стратегия наиболее часто применяется адресантами комплимента. 

Ключевые слова: вежливость, интимизация, коммуникативная стратегия, 

коммуникативная тактика, похвала, комплимент, лесть. 

 

ПОХВАЛА, КОМПЛІМЕНТ І ЛЕСТОЩІ ЯК ТАКТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
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У статті проаналізовано функціонування висловлювань похвали, компліменту і лестощів як 

тактик реалізації стратегії інтимізації спілкування. Позитивно-оцінні висловлювання 

похвали, компліменту і лестощів диференційовані з точки зору об’єкта і предмета оцінки. 

Обговорюються лінгвістичний статус і прагматичні особливості комунікативної стратегії 

інтимізації як стратегії позитивної ввічливості. Матеріал аналізу становлять 1500 
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контекстів вираження позитивної оцінки, отримані методом суцільної вибірки з англомовних 

художніх творів. Встановлено, що інтенції адресантів позитивної оцінки не вичерпуються 

наміром повідомити своє позитивно-оцінне ставлення до об’єкта оцінки і створити 

позитивний емоційний фон, а характеризуються також прагненням регулювати поведінку 

адресата, створити з ним контакт, гармонійні відносини, маніпулювати ним, дотриматися 

комунікативного ритуалу і т.і. Крім того, за допомогою позитивно-оцінних висловлювань 

реалізуються стратегії як позитивної, так і негативної ввічливості. Стратегію інтимізації 

спілкування віднесено до стратегій позитивної ввічливості, поряд з такими стратегіями, як 

контакто-встановлююча стратегія та стратегія збереження обличчя співрозмовника. 

Стратегія інтимізації спілкування, відома також як стратегія солідаризації, 

приналежності до однієї групи, акцентує увагу на спільному світогляді, спільних інтересах 

та прагненнях співрозмовників. Як показує аналіз фактичного матеріалу, саме позитивно-

оцінні висловлювання допомагають демонструвати солідарність зі співрозмовником і 

створювати «мову малого соціуму», маркер своєї мови, протиставленій мові інших соціумів. 

Позитивно емоційно налаштований комунікант за допомогою позитивної оцінки об'єкта 

дійсності прагне створити певний тип спілкування, інтимно-довірливий та дружньо-

фамільярний. Співрозмовники, таким чином, об'єднуються у спільноту, здійснюючи обмін 

значущими для них обох почуттями, переживаннями. Аналіз вибірки дозволяє дійти висновку, 

що дана стратегія найбільш часто застосовується адресантами компліменту. 

Ключові слова: ввічливість, інтимізація, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, 

похвала, комплімент, лестощі. 
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The article reports on the functioning of utterances of praise, compliment and flattery as tactics 

realizing intimate communication strategy. Positive evaluative utterances of praise, compliment and 

flattery have been differentiated according to the object and theme of evaluation. The linguistic status 

and pragmatic peculiarities of intimate communication strategy as a positive politeness strategy have 

been discussed. The material under analysis is represented by 1,500 contexts of positive evaluation 

taken by continuous sampling from English fiction. It has been established that intentions of the 

addressers of positive evaluation are not limited by a desire to express their positive evaluative 

opinion on the object and create a positive emotive mood, but they are also characterized by a wish 

to regulate the addressee’s behaviour, to create a contact or a good relationship with them, to 

manipulate them, to keep to a communication ritual, etc. Besides, positive evaluative utterances can 

be used to realize the strategies of positive and negative politeness. Intimate communication strategy 

has been classified as a strategy of positive politeness, as well as such strategies as contact-

establishing strategy and the strategy of saving the addressee’s face. Intimate communication 

strategy, also known as the tactics of solidarity, or the tactics of belonging to the same group, 

accentuates community of world view, interests and aspirations of interlocutors. As the analysis of 

the investigated data shows, it is positive evaluative utterances that help to demonstrate solidarity 

with the interlocutor and to create “the language of a small society”, the marker of a specific 

language, opposed to the language of other societies. A positively charged communicant relies on 

positive evaluation of a certain object as a means of creating a certain communication mode, 

intimate, trustworthy, friendly. In this way interlocutors are connected into a certain community, 

exchanging significant for both of them feelings and experiences. The analysis of the data brings us 

near the position that the taken strategy is most commonly used by the addressers of compliments. 
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Введение. Внимание исследователей в настоящее время привлекают 

свойства языка, связанные с «человеческим фактором», с различными аспектами 

внутренней жизни человека. Стратегический подход к исследованию оценки 

заключается в том, что он позволяет увидеть за кажущейся хаотичностью 

построения оценочных построений определенные закономерности их 

развертывания. Несмотря на интенсивную разработку проблемы оценки в 

современном языкознании (Колшанский. 1980; Шаховский, 1987; Вендина, 1997; 

Ильюшина, 2001; Приходько, 2004; Вольф, 2006; Воркачев, 2006; Заграевская, 

2006; Формановская, 2007; Иссерс, 2008; Трофимова, 2011 и др.), целый ряд 

кардинальных вопросов, связанных с ее решением, заслуживает 

дополнительного анализа. В частности, до настоящего времени неясно, какие 

коммуникативные тактики и стратегии использует говорящий для выражения 

оценки. 

В настоящем исследовании положительная оценка анализируется с точки 

зрения конверсационного анализа, к которому активно прибегают лингвисты с 

конца прошлого столетия (Зернецкий, 1987; Клюев, 1998; Труфанова, 2001; 

Коробова, 2007; Каракулова, 2016; Човганюк, 2017; Ківенко, 2018 и др.). 

Конверсационный анализ предполагает исследование коммуникативной 

стратегии как совокупности речевых действий, направленных на решение 

генеральной задачи говорящего, и коммуникативной тактики как речевых 

действиях, реализующих некоторую стратегию. Коммуникативная стратегия и 

коммуникативная тактика связываются как род и вид, как генеральная интенция 

и отдельные коммуникативные намерения, практический инструмент 

говорящего. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью когнитивно-

прагматического анализа функционирования оценочных единиц в дискурсе и 

установления их интенциональной обусловленности. Целью исследования 

является изучение функционирования положительно-оценочных высказываний 

похвалы, комплимента и лести в качестве тактик реализации стратегии 

интимизации общения. В соответствии с поставленной целью в исследовании 

предполагается решение следующих задач: 

1) дифференцировать положительно-оценочные высказываний похвалы, 

комплимента и лести с точки зрения объекта и предмета оценки; 

2) определить лингвистический статус и прагматические особенности 

коммуникативной стратегии интимизации как стратегии позитивной 

вежливости; 

3) проанализировать положительно-оценочные высказывания в 

художественной персонажной речи как тактики реализации 

коммуникативной стратегии интимизации. 

Материал анализа составляет выборка из 1500 контекстов выражения 

положительной оценки в англоязычном литературном художественном 
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дискурсе, полученная методом сплошной выборки из англоязычных 

художественных произведений.  

Методы исследования. Для решения поставленных задач использованы 

общенаучные и специальные лингвистические исследовательские методы. 

Среди общенаучных методов в работе использован метод синтеза и анализа – 

для целостного исследования художественного дискурса с использованием 

системного подхода в рассмотрении отдельных коммуникативных конструкций 

с точки зрения их участия в реализации оценки; метод наблюдения помог 

выявить характерные признаки исследуемых единиц; описательный метод – для 

планомерной инвентаризации характерных признаков рассматриваемого 

фактического материала. В рамках специальных языковедческих методов 

использован контекстуально-интерпретационный анализ – для выявления 

эксплицированных и имплицированных интенций коммуникантов, их 

прессупозиций, фоновых знаний, конвенций и стереотипов как компонентов 

высказывания в каждом контексте выборки; конверсационный анализ – для 

выявления стратегий, используемых персонажами англоязычного 

художественного дискурса для реализации своих коммуникативных целей. 

Результаты и обсуждение. Прежде чем перейти непосредственно к 

формулированию результатов нашего исследования стратегической стороны 

функционирования положительно-оценочных высказываний, поясним, каковы, 

с нашей точки зрения, их основные содержательные характеристики: адресант, 

адресат, предмет оценки. Адресат и объект похвалы совпадают, если она 

касается качеств и поступков собеседника, а если оцениваются качества и 

поступки отсутствующего в момент речи человека, адресат и объект похвалы 

различны. Предметом оценки похвалы, по нашему мнению, являются моральные 

и интеллектуальные качества, умения и поступки собеседника или 

отсутствующего при разговоре человека, а также внешность или манеры 

отсутствующего человека.  

Комплимент характеризуется преимущественным совпадением адресата 

и объекта положительно-оценочного высказывания, а также небольшим 

ожидаемым преувеличением достоинств собеседника. Предметами оценки 

комплимента выступают внешность, имущество и поступки адресата, трактуемые 

адресантом как достижения. При выражении лести предметом оценки может 

быть внешность адресата, его моральные и интеллектуальные качества, умения, 

достижения и поступки, то есть лесть формулируется либо как похвала, либо как 

комплимент. Отличить лесть от высказываний похвалы и комплимента 

позволяет анализ интенций говорящего: лесть отличает наличие в мотивации 

говорящего расчета и корысти. Интенции высказываний положительной оценки 

не исчерпываются намерением сообщить свое положительно-оценочное мнение 

об объекте и создать положительный эмоциональный фон, а характеризуются 

также стремлением регулировать поведение адресата, создать с ним контакт, 

гармоничные отношения, манипулировать им, соблюсти коммуникативный 

ритуал и т.д.  
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По нашему мнению, с помощью положительно-оценочных высказываний 

реализуются стратегии как позитивной, так и негативной вежливости, а также 

стратегия эмоциональной разрядки / воздействия на эмоциональное 

состояние собеседника и стратегия манипулирования поведением адресата.  

К стратегиям позитивной вежливости, которыми руководствуются 

адресанты положительно-оценочных высказываний, относим: 1) контакто-

устанавливающую стратегию, 2) стратегию сохранения лица собеседника, а 

также 3) стратегию интимизации общения (солидаризации, принадлежности 

к одной группе). 

Рамки статьи не позволяют сосредоточиться на описании привлечения 

оценочных высказываний к реализации всех трех выделенных стратегий 

позитивной вежливости. Рассмотрим, как высказывания похвалы, комплимента 

и лести функционируют в роли тактик реализации стратегии интимизации 

общения, как они помогают создать атмосферу сопричастности, 

принадлежности к одной группе, избранности. Стратегия интимизации общения, 

которая также известна как стратегия солидаризации (Дубских, 2014), 

принадлежности к одной группе (Иссерс, 2008) относится к стратегиям 

позитивной вежливости, которые, по мнению П. Браун и С. Левинсона, 

предполагают выражение солидарности говорящего со слушающим: знаки 

внимания, интересные темы для беседы, поиск точек согласия и избегание точек 

несогласия, шутки и т.д. (Brown & Levinson, 1987). 

Стратегия интимизации  (солидаризации) реализуется путем 

демонстрации единения и сплочения. В основе лежит прагматическая семантика 

общности, единодушия, идея разделения единых ценностей, норм. Стратегия 

интимизации общения акцентирует внимание на общности мировоззрения, 

интересов, устремлений. Суть данной коммуникативной стратегии заключается 

в демонстрации респондентом символической принадлежности к определенной 

социальной, статусной или возрастной группе получателя с целью установления 

контакта и создания последующего доверия и расположения между адресантом 

и аудиторией. Таким образом создается впечатление общности взглядов, 

интересов, устремлений. Основу интимно-личностного общения составляет 

обмен конфиденциальной информацией. Коммуникант раскрывает потаенные 

уголки своей души, что делает его, с одной стороны, более открытым и 

уязвимым, а с другой, подчеркивает «избранность» собеседника. 

Как показывает анализ фактического материала, именно положительно-

оценочные высказывания помогают демонстрировать солидарность с 

собеседником и создать «язык малого социума», маркер своего языка, 

противопоставленного языку иных социумов. Позитивно эмоционально 

настроенный коммуникант при помощи положительной оценки объекта 

действительности стремится создать определенный тип общения, интимно-

доверительный и дружески-фамильярный. Собеседники, таким образом, 

объединяются в некую общность, осуществляя обмен значимыми для них обоих 

чувствами, переживаниями. 
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Следует отметить, что стратегию интимизации общения нельзя назвать 

глобальной стратегией, которой руководствуются адресанты положительно-

оценочных высказываний. Данная стратегия применяется в качестве 

дополнительной в сочетании с другими стратегиями, в частности, со стратегией 

эмоционального воздействия. При этом чаще всего, как показывает анализ 

выборки, данная стратегия применяется адресантами комплимента. 

Приведем контекст похвалы в адрес целого коллектива, реализующей 

стратегию причастности к группе, которая комбинируется с глобальной 

стратегией эмоционального воздействия: “I work,” he said often, and meaning it, 

“with lovely people” (Trollope, 1993: 11). 

Следующее высказывание похвалы служит тактикой реализации стратегии 

интимизации, принадлежности к группе: мисс Берчилл показала собеседнице, 

что знает имя архитектора, построившего дом, чем заслужила похвалу в свой 

адрес: 

 ‘The digging went on for such a long time, and Saffy and I used to watch from 

the attic window. The architect’s name was Sykes.’ 

‘Oliver Sykes.’ 

She was surprised. ‘Well done, Miss Burchill. I knew you were astute but I 

didn’t suspect you of such architectural erudition’ (Morton, 2010: 274).  

Как справедливо отмечают исследователи высказываний положительной 

оценки (Мурашкина, 2004; Трофимова, 2008), высказывания комплимента 

отличает обязательный момент интимизации, то есть вхождения в личное (в том 

числе интимное) смысловое поле адресата.  

Комплимент демонстрирует солидарность с собеседником, как например, 

в речевом обмене, в котором адресант комплимента демонстрирует 

осведомленность в области искусства и, в частности, знаком с картинами 

адресата: 

“Where are you from, Susie?” 

I laughed at his transparency. “London. And Wales.” 

“The most famous Welshwoman I’ve met.” 

“They hardly stop me in the street.” 

“But everyone knows your work. I love your paintings. They brighten up 

people’s lives. I’d say that the person who creates them has a spectacular spirit.” 

(Barr, 2007: 137).  

В следующем контексте комплимент выражается по поводу прекрасного 

английского, который обнаруживает араб, проживающий в Индии. Адресант 

комплимента не только выражает положительную оценку навыку адресата, но 

причисляет последнего к некоей общности – знатоков английского: 

"There is no act of faith more beautiful than the generosity of the very poor," 

Abdullah said, in his quiet tone. I had the impression that he never raised his voice 

above that softness. "You speak English very well," I commented, genuinely 

impressed by the sophisticated thought and the way he'd expressed it (Roberts, 2008: 

189). 
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 Шляпная модистка объясняет потенциальной клиентке, что не работает «с 

кем попало», за что получает комплимент, основанный на их схожем понимании 

элитарности, в результате чего создается атмосфера солидарности, понимания, 

принадлежности к одной группе:  

“I have my own way of working, Lady Ann. I choose my clients as much as they 

choose me. I can’t work with just anyone.” 

Lady Ann nodded. “A true creative genius. That’s what I read in the magazine. 

I suppose talent like that has to be cajoled rather than bullied into showing itself.” The 

two women stared at each other (Ruston, 2010: 251). 

Выражая комплимент, Аннабель демонстрирует солидарность с милым ее 

сердцу Херли и положительную оценку его профессиональным навыкам: 

“They are talking about this artist character retiring,” said Hurley. “All wrong. 

Artists don’t retire. There’s nothing for them to retire about.” 

“I hope you told them so,” said Annabel who admired Hurley. “In a way it’s a 

waste of your precious time, this advisory job” (Spark, 2006: 41). 

Адресанты лести так же, как и адресанты других положительно-оценочных 

высказываний, проявляют внимание к собеседнику, пытаются создать атмосферу 

внутригрупповой идентичности; руководствуются желаниями и склонностями 

слушающего, делают подарки слушающему в виде знаков симпатии, понимания 

и солидарности. Однако, стратегии вежливости выступают в высказываниях 

лести в качестве второстепенных стратегий на фоне глобальной стратегии 

манипулирования. Например, в нижеследующем эпизоде к лести прибегает 

аукционист. Высоко оценивая вкус одного из участников аукциона, он 

подчеркивает таким образом умение адресата распознать хорошую вещь, то есть 

его  причастность к узкой группе ценителей и специалистов: 

“Twelve thousand five hundred,” said Barley. “A man with excellent taste,” 

quipped the auctioneer. He was a well-known actor who did a lot for charity, and his 

voice boomed goodwill and bonhomie. (Weldon,  2001: 37). 

Приведем схожий контекст высказывания лести, адресант которого 

пытается создать атмосферу внутригрупповой идентичности, делает знаки 

понимания и солидарности, рассчитывая, тем не менее, на получение 

материальной выгоды – продажу дорогого автомобиля: 

The salesman started the engine and it growled with a roar that made 

Sebastian’s heart jump in his chest. “Is it the fastest? Is it the fastest one you’ve got?” 

he asked. The salesman smiled. “Oh yes, sir,” he replied. “It’s the fastest we make. 

And,” he leaned in and lowered his voice, “for our most,” he paused, and put emphasis 

on the next word, “valued customers such as yourself, there are tweaks that can be 

made to increase the engine capacity still further. For when one is driving abroad, of 

course.” Sebastian smiled. “Of course” (Ruston, 2010: 390). 

Количественный анализ выборки показывает, что стратегия интимизации, 

солидаризации, принадлежности к одной группе применяется адресантами 

комплимента и лести чаще, чем адресантами похвалы. В любом случае, 

стратегия интимизации выступает дополнительной стратегией, 

комбинирующейся в положительно-оценочном высказывании с глобальной 
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стратегией эмоционального воздействия на адресата, а в случае с лестью, также 

со стратегией манипулирования. 

Выводы. Позитивно эмоционально настроенный коммуникант при 

помощи положительной оценки объекта действительности стремится создать 

определенный тип общения, интимно-доверительный и дружески-фамильярный. 

Собеседники объединяются в некую общность, осуществляя обмен значимыми 

для них обоих чувствами, переживаниями, некоей конфиденциальной 

информацией. Положительно-оценочные высказывания выступают тактиками 

позитивной вежливости и помогают демонстрировать солидарность с 

собеседником и создать «язык малого социума», являясь маркерами своего 

языка, противопоставленного языку иных социумов. Стратегический подход к 

анализу оценки создает перспективу для сопоставительных исследований 

речевой коммуникации в различных этносах.  

Набор коммуникативных стратегий в разных культурах представляется 

однотипным, а отличия следует искать в частотности их употребления, способах 

вербализации, возрастных, социальных, ролевых детерминантах, определяющих 

их выбор. Исследование обозначенных аспектов реализации коммуникативных 

стратегий позволит систематизировать наблюдения над особенностями речевого 

поведения различных этносов. 
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У статті розкрито теоретико-методологічні засади дослідження ризоми у 

постмодерністському тексті з урахуванням досягнень когнітивної лінгвістики і синергетики. 

Хаотичні та нелінійні, а також просторово-часові зсуви в художній реальності 

постмодерністського тексту дали змогу виявити фрактальну послідовність вкладених 

наративів, які відповідають 22 частинам роману Майкла Каннінгема “The Hours” і 

оприявлюють його фрактальну структуру. Лінгвокогнітивні параметри ризоми і 

встановлена фрактальна множина текстових подібностей у концептуальній мережі 

ментальних просторів засвідчили синтез когнітивних та синергетичних принципів аналізу 

постмодерністського літературного тексту. У статті доведено, що ризома як онтологічна 

категорія філософії постмодернізму, з одного боку, бере участь у концептуалізації художньої 

реальності постмодерністського тексту, а з іншого боку, формує фрактальну множину 

послідовних відгалужень у концептуальній мережі ментальних просторів. Прийом 

концептуального блендингу (Fauconnier, Turner, 2006) було залучено для профілювання 

концептуально-смислових відгалужень концепту СТРАХ у мережі ментальних просторів 

моделі ризоми. Автор статті доходить висновку, що у родовому просторі організуючим 

центром виступає наративна ідентичність персонажа у фрактальній макроструктурі 

постмодерністського тексту. Крім того, ітерація вкладених наративів зумовила появу 

концептуальної мережі, яка складається із принаймні чотирьох вхідних ментальних 

просторів і концептуально-смислових відгалужень концепту СТРАХ: СТРАХ-1→ГОЛОВНИЙ 

БІЛЬ (вхідний простір 1), СТРАХ-2→ГОЛОС (вхідний простір 2), СТРАХ-3→ДЗЕРКАЛО 

(вхідний простір 3), СТРАХ-n (вхідний простір n). Як наслідок, множина фрактальних 

(самоподібних) частин тексту дала змогу розкрити наратотвірний потенціал 

лінгвосинергетичного принципу ітерації. Виявлена фрактальна множина подібностей у 

романі Майкла Каннінгема, яка репрезентована концептуально-смисловими відгалуженнями 

концепту СТРАХ і відтворена у концептуальній мережі ментальних просторів, засвідчує 

лінгвокогнітивну специфіку моделі ризоми. 

Ключові слова: постмодерністський текст, ризома, когнітивна лінгвістика, синергетика, 

фрактал, концепт, концептуальний блендинг, ітерація. 
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В статье обоснованы теоретические и методологические положения исследования ризомы в 

постмодернистском тексте с учетом достижений когнитивной лингвистики и синергетики. 

Хаотические и нелинейные, а также пространственно-временные смещения в 

художественной реальности постмодернистского текста дали возможность установить 

фрактальную последовательность вложенных нарративов, соответствующих 22 частям 

романа Майкла Каннингема “The Hours” и формирующих его фрактальную структуру. 

Лингвокогнитивные параметры ризомы и установленное фрактальное множество 
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текстовых подобий в концептуальной сети ментальных пространств подтвердили синтез 

когнитивных и синергетических принципов анализа постмодернистского литературного 

текста. В статье доказано, что ризома как онтологическая категория философии 

постмодернизма, с одной стороны, участвует в концептуализации художественной 

реальности постмодернистского текста, а с другой стороны, формирует фрактальное 

множество последовательных ответвлений в концептуальной сети ментальных 

пространств. Прием концептуального блендинга (Fauconnier, Turner, 2006) был использован 

с целью профилирования концептуально-смысловых ответвлений концепта СТРАХ в сети 

ментальных пространств модели ризомы. Автор статьи делает вывод о том, что в родовом 

пространстве организующим центром выступает нарративная идентичность персонажа во 

фрактальной макроструктуре постмодернистского текста. Кроме того, итерация 

вложенных нарративов обусловила появление по крайней мере четырех входных ментальных 

пространств и концептуально-смысловых ответвлений концепта СТРАХ: СТРАХ-

1→ГОЛОВНАЯ БОЛЬ (входное пространство 1), СТРАХ-2→ГОЛОС (входное 

пространство 2), СТРАХ-3→ЗЕРКАЛО (входное пространство 3), СТРАХ-n (входное 

пространство n). Следовательно, множество фрактальных (самоподобных) частей текста 

дало возможность раскрыть нарратообразующий потенциал лингвосинергетического 

принципа итерации. Выявленное фрактальное множество подобий в романе Майкла 

Каннингема, представленное концептуально-смысловыми ответвлениями концепта СТРАХ в 

концептуальной сети ментальных пространств, подтверждает лингвокогнитивную 

специфику модели ризомы. 

Ключові слова: постмодернистский текст, ризома, когнитивная лингвистика, 

синергетика, фрактал, концепт, концептуальный блендинг, итерация. 
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The article deals with theoretical and methodological bases of the rhizome in the postmodern text 

with the focus on the achievements of cognitive linguistics and synergetics. Chaotic and non-linear 

as well as temporal and spatial shifts in the fictional reality of the postmodern text enabled to elicit 

a fractal sequence consisting of 22 embedded narratives in Michael Cunningham’s The Hours. From 

a cognitive linguistics perspective the rhizome model and fractal textual similarities in the conceptual 

network of mental spaces verified the synthesis of cognitive and synergetic principles of postmodern 

literary text analysis. This research claims that the rhizome as an ontological category of postmodern 

philosophy, on the one hand, participates in the conceptualization of fictional reality in the 

postmodern text, and on the other hand, it constitutes a fractal ensemble of sequential embranchments 

in the conceptual network of mental spaces. The technique of conceptual blending (Fauconnier, 

Turner, 2006) was used to give prominence to conceptual and semantic embranchments of FEAR 

concept in the conceptual network of mental spaces of the rhizome. The author comes to the 

conclusion that in the generic space the character’s narrative identity is defined as its organizing 

centre. In addition, the iteration process of embedded narratives resulted from minimally four input 

mental spaces as well as conceptual and semantic embranchments of FEAR, namely FEAR-

1→HEADACHE (input 1), FEAR-2→VOICE (input 2), FEAR-3→MIRROR (input 3), FEAR-n 

(input n). Consequently, an ensemble of similarities in Cunningham’s The Hours represented by 

conceptual and semantic embranchments of FEAR in the conceptual network of mental spaces reveals 

the specific features of the rhizome from a cognitive linguistics perspective. 

Key words: postmodern text, rhizome, cognitive linguistics, synergetics, fractal, concept, conceptual 

blending, iteration.  
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Вступ. Вплив постнекласичної науки на розвиток сучасної лінгвістики 

тексту надзвичайно великий, що пояснює відмову від уявлення про світ як про 

ригідний універсум. Хаос, нестійкість, нелінійність, невизначеність і визнання 

постійно змінної, багатоваріантної і нескінченно складної дійсності спричинили 

появу постструктуралізму і заклали підвалини ідеології постмодернізму. Як 

наслідок, методологічні засади постструктуралізму поступово розширилися до 

меж нелінійної динаміки й самоорганізації, які враховують синергетичні 

концепції і, відтак, синергетичний вектор розвитку сучасної лінгвістики тексту.  

Зростання наукового інтересу до нових дослідницьких орієнтирів 

лінгвістики тексту, потреба у сучасних мовознавчих дослідженнях, орієнтованих 

на встановлення специфіки лінгвокогнітивних параметрів тексту і когнітивного 

процесу наратотворення загалом, серед яких особливе місце належить 

синергетиці тексту, визначають актуальність обраної теми.  

За останні десятиліття термінологічний апарат синергетики, який поступово 

інтегрувався у нові галузі науки, починає ставати об’єктом зацікавлень науковців 

у царині лінгвістики тексту. Насамперед це стосується досліджень синергетичної 

сутності мови, когнітивних аспектів (пост)модерністського текстотворення крізь 

призму поняттєвого апарату синергетики (Бабелюк, 2010; Бистров, 2016; 

Воробьëва, 2010; Домброван, 2013; Москальчук, 2003; Олизько, 2010; 

Пихтовникова, 2015), а також встановлення художньо-естетичного й 

лінгвістичного змісту понять синергетики в аспекті самоорганізації текстових 

побудов, фрактальної поетики і дослідження системної природи ідіолекту 

письменника (Бартосяк, 2006; Бровко, 2012; Бронник, 2009; Луцак, 2010; 

Мамалига, 2006; Пономаренко, 2006; Moskvichova, 2020; Wenaus, 2011). 

Принцип фрактальності, який безперечно має синергетичне підґрунтя і 

генерується настановами постструктуралізму, видається цілком перспективним 

для аналізу художнього тексту, оскільки передбачає його різновекторне 

прочитання, а також функціонування сукупності різних його фрагментів у 

вигляді динамічних нелінійних структур, що можуть повторюватися, 

випускатися, чи розташовуватися у зворотному порядку. 

Фрактал (від лат. дієсл. fragere – ламати, створювати фрагменти 

неправильної форми, а також лат. прикм. fractus – роздрібнений, ламаний, який 

складається з фрагментів), повторюючись у кожній своїй частині і в частині цих 

частин, змінюючись у масштабах, але зберігаючи свою структуру, стає “одним із 

способів опису явищ й інструментом, який полегшує осмислення і сприйняття 

самоподібності” (Галушко, 2014: 112). Звідси випливає, що особливість 

літературного, насамперед постмодерністського тексту (далі – ПТ) на рівні його 

фрактальної організації, забезпечується розгортанням його актуалізованих 

частин, які повторюють загальну структуру тексту на різних його проміжках. 

Ілюструючи постмодерністські концепції у їхньому стосунку до оповідного 

тексту, поняття ризоми порівняно мало використовувалося для аналізу та 

інтерпретації літературного тексту. Сам термін (франц. rhizome – кореневище) 

запозичений філософами з ботаніки і уведений Ж. Дельозом і Ф. Гваттарі у книзі 

“Ризома” для характеристики сучасної постмодерністської естетики. Цей 
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принцип є утіленням нового типу естетичних зв’язків – нелінійних, хаотичних, 

безструктурних, неієрархічних, множинних, заплутаних.  

Практики постмодерністської парадигми поступово проникли до 

поняттєвого апарату синергетики і когнітивної лінгвістики. Зокрема, фрактал, 

функція якого полягає у забезпеченні самоорганізації об’єктів і здатності до 

постійного розгортання, а також ризома як альтернативна модель, “яка не 

припиняє множитися і заглиблюватися, а також як про процес, який не припиняє 

продовжуватися, розвиватися і відновлюватися” (Делез, Гваттари, 2010: 16), 

відкривають цілком реальні перспективи для аналізу ПТ. В широкому сенсі, 

застосування структур синергетики розширює горизонти аналізу ПТ. Як 

зауважує Б. Жанг, вже “сам факт появи постмодерністського твору витісняє 

традиційні уявлення про сюжет, персонаж, час і місце, точку зору через появу 

нових проблем, які стосуються організації, наративного напруження, 

текстуальних взаємодій” (Zhang, 1993: 91).  

Можна припустити, що одним із способів організації ПТ слугує ризомна 

траєкторія фрактальності, де має місце поліцентризм (множинна структура), де 

відсутня симетрія, упорядкованість та логічність викладу (Бартосяк, 2006: 4). 

Автори “Енциклопедії постмодернізму”, наприклад, з-поміж характерних 

принципів ризом виокремлюють їхню ацентричність і відсутність ієрархічної 

будови (Енциклопедія постмодернізму, 2003: 362). 

Пропоноване дослідження має на меті розкрити когнітивно-синергетичні 

параметри ризоми в англомовному постмодерністському тексті. 

Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань: 

1. Обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження англомовного 

ПТ з урахуванням досягнень когнітивної лінгвістики і синергетики. 

2. На основі принципу ітерації виявити множину фрактальних подібностей 

у вкладених наративах, які беруть участь у розкритті фрактальної структури 

роману М. Каннінгема “The Hours”. 

3. Висвітлити лінгвокогнітивні ознаки моделі ризоми у концептуальній 

мережі ментальних просторів у романі “The Hours”. 

Отже, процес осягнення сучасних підходів до аналізу ПТ вирізняється 

тенденцією до органічного поєднання філософської, гуманітарної та 

природничо-наукової методологій. Радикальна альтернатива у стосунку до 

замкнутих і статичних структур дає підстави для інтегрування фрактальної 

моделі ризоми в лінгвістику тексту. Як результат, теорія динамічного хаосу 

постає загальнометодологічною настановою синергетики, яка уможливлює 

упорядкованість структури тексту й узгоджену взаємодію його частин, а також 

передбачає процес творення фрактальних (самоподібних) структур тексту з 

метою опису його внутрішньосистемної організації. 

Методи дослідження. Інтегрування синергетичних структур і принципів в 

когнітивну лінгвістику зорієнтоване на перегляд засадничих категорій 

лінгвістики тексту і відповідно розкриття лінгвокогнітивного потенціалу 

художнього тексту як складної нелінійної цілісності у частині актуалізації 

когнітивних механізмів утворення його самоподібних сегментів.  
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На смисловому рівні інтерпретації фрактальний аналіз макроструктури 

тексту передбачає найперше виокремлення повторюваних частин оповіді. На 

структурному рівні відбувається відбір тих тотожних сегментів, які на основі 

принципу ітерації можна інтерпретувати “крізь ризоматичне плетиво численних 

інтертекстів, цитат, алюзій та квазіалюзій, культурних кодів, символів” 

(Бабелюк, 2013: 8), адже у широкому контексті будь-який постмодерністський 

твір можна розглядати як місце перетину його фрактально організованих частин.  

Ризомна траєкторія фрактальності тексту полягає у відтворенні на кожному 

з нескінченного числа внутрішніх рівнів структури тотожних або подібних 

контекстуальних сегментів (ризомних ниток), які абсолютно або приблизно 

повторюють конфігурацію цілого тесту. Як наслідок, ризома, яка будується за 

фрактальним принципом ітерації, засвідчує фрактальний потенціал ПТ. Крім 

того, у зображеній реальності ПТ роману М. Каннінгема хаотичні та нелінійні 

зсуви разом із просторово-часовими зміщеними планами постають у вигляді 

фрактальних вкладених наративів, які відповідають 22 частинам роману.  

З огляду на метод ризомного моделювання встановлено специфіку 

смислових відгалужень концепту СТРАХ, які змінюють ракурс мовної 

концептуалізації зображеної реальності літературного тексту у виявленому 

нелінійному чергуванні вкладених наративів. 

Лінгвокогнітивну специфіку фрактальної структури постмодерністського 

роману Майкла Каннінгема “The Hours” увиразнюють концептуально-смислові 

відгалуження концепту СТРАХ в концептуальній мережі ментальних просторів. 

Використання прийому концептуального блендингу для побудови 

концептуальної мережі ментальних просторів моделі ризоми уможливило 

профілювання концепту СТРАХ з його концептуально-смисловими 

відгалуженнями, а за допомогою процесу специфікації виявлено фрактальні 

подібності у макроструктурі аналізованого тексту. 

Результати та обговорення. Фрактальна структура роману М. Каннінгема 

“The Hours” репрезентована у вигляді “трикутника” жіночих образів, трьох 

життєвих історій головних персонажів, які, немов нитками ризоми 

нехронологічно чергуються у 22 вкладених наративах, але кожен з яких 

пов’язаний з романом Вірджинії Вулф “Місіс Делловей” (дослідження ризоми 

частково викладено в монографії автора “Англомовний біографічний наратив у 

вимірах когнітивної лінгвістики і синергетики” (Бистров, 2016).  

Отже, зазначені сюжетні лінії роману Майкла Каннінгема стосуються:  

(1) письменниці Вірджинії Вулф, у якої народжується задум роману про 

місіс Делловей у 1923 році;  

(2) домогосподарки Лаури Браун, яка проживає в Каліфорнії (1949 рік) і 

намагається віднайти час для прочитання роману Вулф;  

(3) Клариси Воган (прямо пропорційна подібність до образу Клариси 

Делловей з однойменного роману В. Вулф), яка мешкала в Нью-Йорку 

наприкінці ХХ століття.  

Три характери, три іпостасі жіночого буття (одна не є точною копією іншої) 

водночас знаходяться у різних площинах дійсності (реальній, трансформованій і 
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вигаданій), у різних темпоральних зрізах, однак усіма “нитками” пов’язаними із 

внутрішнім світом Вірджинії. Зазначені чинники цілком відповідають 

фрактальній сутності ПТ як синергетичної системи, яка постулює відкритість до 

інтертексту, вільні компіляції, авторську релятивність, множинність точок зору 

оповідачів та альтернативні інтерпретації. Нелінійні плани оповіді виявлено в 

неритмічному чергуванні вкладених наративів у 22 повторюваних назвах частин 

роману “The Hours”. Їхні назви відповідають трьом сюжетним лініям, які 

розміщені у вигляді послідовності вкладених частин (наративів) (на рис. 1 

цифрами позначено нумерацію частин роману):  

1 ------------------------------------------- “Mrs. Dalloway” 1 

2 --------------------- “Mrs. Woolf” 2 

3 ------------------------------------------------------------------- “Mrs. Brown” 3 

4 ------------------------------------------- “Mrs. Dalloway” 4 

5 --------------------- “Mrs. Woolf” 5 

6 ------------------------------------------------------------------- “Mrs. Brown” 6 

7 -------------------- “Mrs. Woolf” 7 

8 ------------------------------------------“Mrs. Dalloway” 8 

9 ------------------------------------------------------------------- “Mrs. Brown” 9 

10 ------------------- “Mrs. Woolf” 10 

11 ---------------------------------------- “Mrs. Dalloway” 11 

12 ------------------------------------------------------------------ “Mrs. Brown” 12 

13 ------------------- “Mrs. Woolf” 13 

14 ---------------------------------------- “Mrs. Dalloway” 14 

15 ------------------- “Mrs. Woolf” 15 

16 ---------------------------------------- “Mrs. Dalloway” 16 

17 ----------------------------------------------------------------- “Mrs. Brown” 17 

18 ---------------------------------------- “Mrs. Dalloway” 18 

19 ----------------------------------------------------------------- “Mrs. Brown” 19 

20 ------------------- “Mrs. Woolf” 20 

21 ----------------------------------------------------------------- “Mrs. Brown” 21 

22 ---------------------------------------- “Mrs. Dalloway” 22 

 
Рис. 1. Фрактальна розмірність сюжетної послідовності подій у вкладених наративах 

(за романом М. Каннінгема “The Hours”) 

 

Зображена на рис. 1 сюжетна послідовність подій у житті трьох персонажів 

роману набуває фрактальної розмірності, оскільки події, які викладені на 

початку роману (починаючи з прологу), чергуються між собою в інших частинах 

і повторюються кожні дві-три наступні частини.  

Варіативність фрактальних подібностей у романі М. Каннінгема засвідчує 

поліфонія голосів і темпоральних планів. М. Бахтін стверджував, що роман 

“утворює не просто єдність однієї свідомості, яка у вигляді об’єктів увібрала в 

себе інші свідомості, а єдність взаємодії декількох свідомостей, з яких жодна не 

стала до кінця об’єктом іншої; така взаємодія не дає споглядачеві упевненості в 
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об’єктивації усієї події за звичайним монологічним типом (сюжетно, лірично чи 

пізнавально), як наслідок, вона робить споглядача учасником. Роман не тільки не 

забезпечує жодної надійної підтримки поза діалогічним світом для третьої 

монологічно всеосяжної свідомості, навпаки, у романі все будується так, щоб 

діалогічне протистояння опинилося у безвихідному становищі” (переклад наш. – 

Я.Б.). (Бахтин, 2017: 13).  

Я. Бистров і Н. Телегіна, застосовуюючи діалогічну концепцію М. Бахтіна 

для аналізу музичних форм роману Тоні Моррісон A Mercy, уналежнюють 

поліфонічну нарацію до “розмаїття голосів, які оприявлюють одночасні лінії 

незалежного мотиву, що з’єднує їх в єдине ціле” (Bystrov, Telegina, 2020: 284). 

Відповідно, поліфонію досліджуваного роману із множинними точками зору, 

численними діалогами, передорученим мовленням репрезентовано у 

фрактальній ризомі, яка своїми нитками просякає буденне життя трьох 

протагоністок й уміщується в один день життя оповідача. З одного боку, 

нерівномірна структура роману М. Каннінгема на рівні різних регістрів створює 

його поліфонію, адже у зображені автором суперечливі ментальні вияви 

внутрішнього стану Вірджинії Вулф (частина “Mrs. Woolf”) втручаються 

“голоси” двох інших жіночих персонажів, які описані відповідно у частинах 

“Mrs. Brown” and “Mrs. Dalloway”. З іншого боку, таке чергування сюжетних 

ліній свідчить про фрактальну сутність ризоми в оповідній структурі роману 

М. Каннінгема, яка будується шляхом установлення системи послідовних 

концептуально-смислових відгалужень і “переходу з одного плану в інший” 

(Любарець, 2006: 60).  

У цій статті фрактальна організація ризомної моделі представлена у формі 

переплетених фактів буденного життя Вірджинії, зокрема, її шлюбу, проблем із 

прислугою, стосунків зі старшою сестрою, а найважливіше – із своєрідним 

сприйняттям навколишнього світу, боротьбою із душевною хворобою. Усе це 

висвітлює ризомні “нитки” (версії) способу буття божевільних думок Вірджинії, 

її літературного смаку, заплутаних ходів свідомості, схильності до депресій та 

ін. “Несиметричне” сприйняття страху, хвороби, болю відбувається за аналогією 

ризомного розташування, де фрактальні відгалуження концепту СТРАХ 

відображають внутрішній світ Вірджинії Вулф.  

Як наслідок, ризома стає не тільки “лінгвофілософським засобом” 

(Николаева, 2014: 115) концептуалізації дійсності, а й перетворюється на 

інструмент, за допомогою якого за видимим “хаосом” вибудовується цілісна 

концептуальна мережа. Принципові характеристики побудови ризоми, яка 

“зроблена не з одиниць, а з вимірів, чи радше, з рухомих напрямків, у якої немає 

ні початку, ні кінця, але завжди є середина, з якої вона росте” (Делез, Гваттари, 

2010: 37), дають підстави для застосування ітераційного алгоритму розгортання 

концептуально-смислових відгалужень концепту у фрактальній макроструктурі 

ПТ. 

Так, з одного боку, концепт СТРАХ, який у термінах синергетики 

позначається як когнітивна самоподібна структура, утворює концептуальну 

мережу ментальних просторів за Ж. Фоконьє і М. Тернером (Fauconnier, Turner, 
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2006). З іншого боку, концептуально-смислові відгалуження утворюють 

множину ризомних переплетень СТРАХ-1, СТРАХ-2, СТРАХ-3, де ГОЛОВНИЙ БІЛЬ 

є першим концептуально-смисловим відгалуженням (де односторонньою 

стрілкою → позначено відгалуження), інше ж концептуально-смислове 

відгалуження ГОЛОС стає уподібненням попереднього і переходить до 

наступного, нового концептуально-смислового відгалуження ДЗЕРКАЛО і т.д. 

(рис. 2.). Як бачимо, утворені ментальні простори концептуальної мережі у 

вигляді концептуально-смислових відгалужень профілюють концепт СТРАХ, 

який виконує функцію формотвірного параметра ПТ і яким визначається 

“мультимасштабна розмірність” (Воробьëва, 2010: 61) ризомних переплетень у 

діапазоні концептуально-смислових відгалужень. 

 
                                                                                          вхідний простір 2 

          вхідний простір 1             родовий простір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Концептуальна мережа ментальних просторів моделі ризоми з фрактальними 

подібностями (за романом М. Каннінгема “The Hours”) 

 

Залучення процедури відтворення початкового значення фрактальних 

подібностей концепту СТРАХ у концептуальній мережі ментальних просторів 

свідчить про лінгвокогнітивну специфіку моделі ризоми у досліджуваному ПТ. 

Так, концептуальну мережу формують щонайменше п’ять ментальних просторів 

моделі ризоми. У родовому просторі організуючим центром виступає наративна 

ідентичність персонажа, а процес ітерації вкладених наративів стає результатом 

появи концептуальної мережі, яка складається із чотирьох вхідних ментальних 

просторів і концептуально-смислових відгалужень концепту СТРАХ: СТРАХ-

1→ГОЛОВНИЙ БІЛЬ СТРАХ: СТРАХ-1→ГОЛОВНИЙ БІЛЬ (вхідний простір 1), СТРАХ-

2→ГОЛОС (вхідний простір 2), СТРАХ-3→ДЗЕРКАЛО (вхідний простір 3), СТРАХ-n 

(вхідний простір n). 

СТРАХ-

1→ГОЛОВНИЙ БІЛЬ  

 

СТРАХ-

2→ГОЛОС  

 

СТРАХ-3→ДЗЕРКАЛО 
 

СТРАХ-n  

вхідний 

простір 3 

вхідний 

простір n 

Наративна 

ідентичність 

СТРАХ-1 

СТРАХ-2 

СТРАХ-3 

  n… 
Fear-n 
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Кожне із виявлених концептуально-смислових відгалужень концепту 

СТРАХ потребує докладного аналізу (в дужках зазначена кількість досліджених 

текстових фрагментів). 

СТРАХ-1→ГОЛОВНИЙ БІЛЬ (5).  

У версії роману М. Каннінгема Вірджинія постійно страждає від нападів 

головної болі, відчуває фізичний і душевний неспокій, стоячи перед дилемою 

життя і смерті. Головний біль підступає зненацька, немов дощ, що розчиняється 

в її уяві, а потім знову повторюється, немов літаки-бомбардувальники, що 

з’явилися в небі: 

(1) The voices are back and the headache is approaching as surely as rain, the 

headache that will crush whatever is she and replace her with herself. The headache 

is approaching and it seems (is she or she is not conjuring them herself?) that bombers 

have appeared again in the sky (Cunningham, 1999: 4). 

(2) The voices are here, the headache is coming, and if she restores herself to the 

care of Leonard and Vanessa they won’t let her go again, will they? She decides to 

insist that they let her go (Cunningham, 1999: 5). 

З одного боку, В. Вулф усвідомлює, що мусить побороти фізичні і моральні 

сумніви хоча б для завершення своїх творчих пошуків, а з іншого, в частині “Mrs. 

Woolf” їй стає лячно від нападів головного болю. Страх пронизує її тіло і 

“заселяє” душу, немов вірусні хвороби:  

(3) First come the headaches, which are not in any way ordinary pain. They 

infiltrate her. They inhabit rather than merely afflict her, the way viruses inhabit their 

hosts (Cunningham, 1999: 70).  

(4) She stiffens. No, it’s the memory of the headache, it’s her fear of the headache 

<…> (Cunningham, 1999: 164). 

Проте Вірджинія має намір ще попрацювати, незважаючи на напади 

головного болю, вона попри все намагається налаштувати себе на творчість, 

пов’язану із написанням книг, щоб підтвердити свій письменницький талант:  

(5) She works, always, against the fear of relapse (Cunningham, 1999: 70). 

Як бачимо, у смисловому відгалуженні СТРАХ-1→ГОЛОВНИЙ БІЛЬ змістовий 

потенціал лексеми headache набуває нових контекстуальних значень і програмує 

подальше смислове відгалуження концепту: страх перед нападами головного 

болю, який може наближатися (the headache is approaching, the headache is 

coming), тиснути (crush), проникати (infiltrate), заселятися (inhabit) і, нарешті, 

спричиняти страждання (afflict).  

СТРАХ-2→ГОЛОС (4).  

Вже у пролозі до роману зображені страждання Вірджинії через відчуття 

сторонніх звуків. Перед здійсненням суїциду Вірджинія відчуває безсилля в 

боротьбі проти власного божевілля через ці постійні нерозбірливі буркотіння:  

(1) She has failed, and now the voices are back, muttering indistinctly just beyond 

the range of her vision, behind her, here, no, turn and they’ve gone somewhere else 

(Cunningham, 1999: 4). 
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(2) The voices are back and the headache is approaching as surely as rain, the 

headache that will crush whatever is she and replace her with herself (Cunningham, 

1999: 4). 

Вірджинія переконує себе в тому, що потрібно не тільки уникати 

переслідувань дивних “голосів”, а й прагнути до чогось приємного і світлого. Як 

результат, ці “голоси” означають не що інше, як власний страх, стаючи 

передумовою для морального самознищення, втрати впевненості і, нарешті, 

непереборного бажання померти:  

(3) The voices murmur behind her (Cunningham, 1999: 3).  

(4) When she’s crossed over to this realm of relentless brilliance, the voices start. 

They are indistinct but full of meaning, undeniably masculine, obscenely old. They are 

angry, accusatory, disillusioned (Cunningham, 1999: 71). 

Нерозбірливі звуки й голоси у смисловому відгалуженні СТРАХ-2→ГОЛОС 

стають основою для подальших смислових відгалужень концепту СТРАХ, адже 

відчуття страху закорінене не тільки в почутих нерозбірливих звуках (the voices 

murmur, muttering indistinctly), а в тих, які у Вірджинії асоціюються із чоловічою 

статтю (masculine), старістю (old), злістю (angry), звинуваченням (accusatory) і 

руйнівною силою (disillusioned). 

СТРАХ-3→ДЗЕРКАЛО (3).  

Порівнюючи себе із сестрою Кларисою Воган, Вірджинія відмовляється 

навіть поглянути на себе у дзеркало через відчуття страху, що виявляється у 

категоричному небажанні змінити свою зовнішність:  

(1) <…> She does not look directly into the oval mirror that hangs above the 

basin (Cunningham, 1999: 30). 

Вірджинія постає жінкою, яка не сприймає свого фізичного занепаду, який 

віддзеркалюється не у світлі, а, навпаки, у темряві, у якій за нею стежать 

свиноподібні очі і переслідує чиєсь важке приглушене дихання:  

(2) She is aware of her reflected movements in the glass but does not permit 

herself to look. The mirror is dangerous; it sometimes shows her the dark manifestation 

of air that matches her body, takes her form, but stands behind, watching her, with 

porcine eyes and wet, hushed breathing <…> (Cunningham, 1999: 31). 

У той час коли Вірджинія відмовляється дивитись у дзеркало через відчуття 

страху, вона водночас заперечує і приховує свого справжнього єства, боїться 

визнати себе іншою, а також не сприймає “темних сторін” свого буття, які ведуть 

до безповоротного божевілля. Врешті-решт вона вже й не може змиритися із 

власним фізичним занепадом:  

(3) She, Virginia, could be a girl in a new dress, about to go down to a party, 

about to appear on the stairs, fresh and full of hope. No, she will not look in the mirror 

(Cunningham, 1999: 31). 

У концептуально-смисловому відгалуженні СТРАХ-3→ДЗЕРКАЛО лексема 

mirror має символьне значення. Дзеркало приховує страх і небезпеку, через які 

страждає фізичний стан (наприклад, the mirror is dangerous, the dark manifestation 

of air), і як наслідок, відмова визнати невпинний занепад свого душевного стану 

(she does not permit herself to look, she will not look in the mirror). 



Записки з романо-германської філології. Випуск 1 (44). 2020. 
 

33 
 

Фрактальні відгалуження у концептуальній мережі ризоми співвідносять 

різні рівні подібностей певних предметів та явищ, які послідовно змінюють 

ракурс концептуалізації. Наприклад, страх уподібнюється головному болю, 

відчуття страху досягається через почуті дивні звуки чи, навіть, дзеркальне 

відображення страху у темряві і т.ін. Ці різномасштабні за формою, але подібні 

за змістом структури посилюють фрактальність ризоми, де “не існує ні більшого 

цілого, ні меншої частини і яка керується принципом подібності” (Николаева, 

2014: 117), що дає підстави стверджувати про різноплановий ризомний характер 

страждань персонажа. 

Концептуальна мережа, де ключовим концептом є СТРАХ, об’єктивується 

через ітерацію його концептуально-смислових відгалужень. Концептуально-

смислові відгалуження актуалізують сенсорні образи сприйняття дійсності 

персонажем: страх перед душевною хворобою, страх перед майбутнім, страх 

через повернення на попереднє місце проживання, страх перед викриттям своєї 

сексуальної орієнтації і т. ін.  

Висновки. Синтез когнітивного та синергетичного вимірів аналізу дав 

змогу охопити багатогранні ракурси досліджуваного об’єкта. Ризома як 

онтологічна категорія філософії постмодернізму, з одного боку, бере участь у 

концептуалізації художньої реальності ПТ, а з іншого боку, модель ризоми 

залучена до формування фрактальної множини послідовних відгалужень у 

концептуальній мережі ментальних просторів. Виявлені фрактальні 

(самоподібні) частини тексту засвідчують наратотвірний потенціал 

лінгвосинергетичного принципу ітерації. Лінгвокогнітивна специфіка моделі 

ризоми у романі М. Каннінгема “The Hours” репрезентована фрактальною 

множиною подібностей, яка складається із щонайменше чотирьох 

концептуально-смислових відгалужень концепту СТРАХ і відтворена у 

концептуальній мережі вхідних ментальних просторів. Модель ризоми в 

дослідженому ПТ має усі ознаки фрактальності, оскільки будь-який структурний 

фрагмент тексту (його частина) своєю так званою “безструктурністю” повторює 

макроструктуру тексту. У подальших розвідках напрацьована методика 

встановлення когнітивно-синергетичних параметрів художнього тексту 

розширить межі застосування принципів і категорій синергетики у частині 

фрактального моделювання макроструктури різножанрових текстів.  
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ПРОТЕСТАНСКОЙ ПРОПОВЕДИ 

Богуславский С.С. 
кандидат филологических наук, доцент, 

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 

Статья посвящена исследованию протестантского проповеднического дискурса, 

рассмотрению композиционных и структурно-семантических особенностей немецкоязычной 

протестантской проповеди с позиций частной синхронической теолингвистики. В статье 

рассматриваются особенности протестантизма, как христианского религиозного течения, 

основанного на вере в Христа и базирующегося на четырех основных принципах: 1) sola fide 

(только верой); 2) sola gratia (только Божьей милостью); 3) solus Christus (только Христос); 

4) sola Scriptura (только Священное Писание). Рассмотрение истории развития 

протестантской церкви в сопоставлении с другими христианскими течениями позволило 

констатировать акцентуацию протестантизма на внутреннем мире человека, что и 

отражается в содержательных и структурных особенностях центрального действия 

протестантского богослужения – проповеди. Целью статьи является теолингвистическое 

исследование структурно-семантических особенностей немецкоязычной протестантской 

проповеди. Поставленная цель предусматривает разрешение следующих задач: определение 

места протестантского проповеднического дискурса в системе религиозных дискурсов, 

рассмотрение истории становления протестантского проповедничества; исследование 

композиционных особенностей протестантских проповедей, анализ лингвальных средств 

организации текста проповеди. На основании лингвального анализа текстов немецких 

проповедей и с учетом экстралингвальных составляющих проповеднического дискурса 

представилось возможным выделить набор лексических, морфологических и синтаксических 

средств, способствующих достижению воздействующего эффекта протестантской 

немецкоязычной проповеди. Исследование немецкоязычного протестантского 

проповеднического дискурса с позиций частной синхронической теолингвистики открывает 

перспективы дальнейшего комплексного изучения этого особого вида речевой деятельности 

воздействующего типа.   

Ключевые слова: синхроническая теолингвистика, протестантский проповеднический 

дискурс, структурно-семантические особенности. 

 

CТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ 

ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ ПРОПОВІДІ 

Богуславський С.С. 
кандидат філологічних наук, доцент, 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Стаття присвячена дослідженню протестантського проповідницького дискурсу, розгляду 

композиційних і структурно-семантичних особливостей німецькомовної протестантської 

проповіді з позицій частинної синхронічної теолінгвістики. У статті розглядаються 

особливості протестантизму, як християнської  релігійної течії,  що заснована на вірі в 

Христа і базується на чотирьох основних принципах: 1) sola fide (тільки вірою); 2) sola gratia 

(тільки Божою милістю); 3) solus Christus (тільки Христос); 4) sola Scriptura (тільки Святе 

Письмо). Розгляд історії розвитку протестантської церкви в зіставленні з іншими 

християнськими течіями дозволив констатувати акцентуацію протестантизму на 

внутрішньому світі людини, що і відбивається в змістовних і структурних особливостях 

центральної дії протестантського богослужіння – проповіді. Метою статті є 
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теолінгвістічне дослідження структурно-семантичних особливостей німецькомовної 

протестантської проповіді. Поставлена мета передбачає вирішення наступних завдань: 

визначення місця протестантського проповідницького дискурсу в системі релігійних 

дискурсів, розгляд історії становлення протестантського проповідництва; дослідження 

композиційних особливостей протестантських проповідей, аналіз лінгвальних засобів 

організації тексту проповіді. На підставі лінгвального аналізу текстів німецьких проповідей 

і з урахуванням екстралінгвальних  складових проповідницького  дискурсу виявилося можливим 

виділити набір лексичних, морфологічних і синтаксичних засобів, що сприяють досягненню 

впливового  ефекту протестантської німецькомовної проповіді. Дослідження 

німецькомовного протестантського проповідницького дискурсу з позицій частинної 

синхронічної  теолінгвістики відкриває перспективи подальшого комплексного вивчення цього 

виду мовленнєвої діяльності впливового  типу. 

Ключові слова: синхронічна теолінгвістика, протестантський проповідницький дискурс, 

структурно-семантичні особливості. 
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The article is devoted to the study of Protestant preaching discourse, consideration of the 

compositional and structural-semantic features of the German Protestant sermons from the 

standpoint of particular synchronic theolinguistics. The article examines the features of 

Protestantism as a Christian religious confession based on faith in Christ and on four basic 

principles: 1) sola fide (only by faith); 2) sola gratia (only by God's grace); 3) solus Christus (only 

Christ); 4) sola Scriptura (only Holy Scripture). The analysis of the history of the development of the 

Protestant Church in comparison with other Christian movements made it possible to state the 

accentuation of Protestantism on the inner world of a person, which is reflected in the content and 

structural features of the central action of Protestant worship - preaching. The purpose of the present 

article is a theolinguistic study of the structural and semantic features of the German Protestant 

sermon. This goal provides for the solution of the following tasks: determining the place of Protestant 

preaching discourse in the system of religious discourses, considering the history of the formation of 

Protestant preaching; study of the compositional features of Protestant sermons, analysis of the 

lingual means of organizing the text of the sermon. Based on the lingual analysis of the texts of 

German sermons and taking into account the extralingual components of the preaching discourse, it 

became possible to single out a set of lexical, morphological and syntactic means that contribute to 

the achievement of the persuasive effect of the Protestant German sermon. The study of the German 

Protestant preaching discourse from the viewpoint of the particular synchronic theolinguistics opens 

up prospects for further comprehensive study of this special type of speech activity of the influential 

type. 

Key words: synchronic theolinguistics, Protestant preaching discourse, structural and semantic 

features. 

 

Введение. Вопросы религии, религиозности, выражения религиозной идеи 

и сопряженными с ними лингвальными и паралингвальными средствами 

выражения этой идеи издавна решались исследователями в области 

религиоведения, философии, культурологии, лингвистики. В последние 

десятилетия к ним присоединились теолингвисты – представители новой 

синтетической дисциплины, нацеленной на исследование языка религии с 

учетом сакральности. Слова как такового и того духовного смысла, которое это 
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Слово содержит в себе. На начальном этапе своего развития теолингвистика 

понималась как раздел лингвистики, "стремящийся описать, как человеческое 

слово может быть употреблено по отношению к Богу, а также то, каким образом 

язык функционирует в религиозных ситуациях, в ситуациях, не 

соответствующих жестким стандартам непосредственной односторонней 

коммуникации" (Van Noppen, 2004). В процессе развития в теолингвистике 

наметилось несколько подходов как к пониманию целей и задач этой 

дисциплины, так и к способам их разрешения. Наиболее перспективными 

направлениями в теолингвистике признаны исследования роли языка религии в 

обществе (в частности, в жизни религиозных групп, каковыми являются 

Церковь, деноминация, секта и культ), т.е. в рассмотрении языка и его 

отношения к религии (язык религии, язык в религии, религия в языке, 

религиозный язык) (Кончаревич, 2012: 14–22), а также изучение соотношения 

языка и религии «в истории богословской, религиозно-философской и научно-

лингвистической мысли sub specie теолингвистики» (Постовалова, 2012).  

Целью настоящей статьи является теолингвистическое исследование 

структурно-семантических особенностей немецкоязычной протестантской 

проповеди. Поставленная цель предусматривает  разрешение следующих задач: 

определение места протестантского проповеднического дискурса в системе 

религиозных дискурсов, рассмотрение истории становления протестантского 

проповедничества; исследование композиционных особенностей 

протестантских проповедей, анализ лингвальных средств организации текста 

проповеди. Актуальность статьи обусловлена необходимостью дальнейшего 

развития частной теолингвистики, занимающейся «исследованием конкретной 

религии в языке» (Кончаревич, 2012) в русле синхронической теолингвистики, 

изучающей «процессы, происходящие в языке и обществе в настоящий момент» 

(там же, 15). 

Методы исследования. Для достижения поставленных в работе задач 

использовались как общенаучные, так и специальные методы исследования. В 

рамках структурного метода использовались элементы компонентного анализа, 

которое сделало возможным выявление семантических особенностей 

исследуемого дискурса. Лингвокультурологический анализ позволил выявить и 

объяснить особенности протестантского религиозного дискурса.   В рамках 

теолингвистического подхода рассматривались структурно-семантические 

особенности исследуемых дискурсивных образований, сопровождаемые 

богословским комментарием. 

Результаты и обсуждение. Говоря о религиозном дискурсе, необходимо 

отметить, что он отображает менталитет народа, его культуру, ценности, 

сущность и основы, которые представляет собой вера. По утверждению 

Воркачева, религиозный дискурс основывается на семантико-структурных 

связях «веры» как доверительного союза человека с Богом (Воркачев, 2004). 

Область функционирования религиозного дискурса (РД) распространяется на:  

- религиозную коммуникативную сферу, основанную на признании 

существования Бога, сакрального центра и на характерной религиозной картине 
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мира, что можно объяснить направленностью РД, с одной стороны, на мир 

зримый, а с другой стороны, на Бога, на незримый мир; 

- содержательную часть, которая отображает тематику, концепты и доминанты 

РД, центром которых является Бог, дух, вера, любовь, чудо и др.   

- осуществление основных функций РД – сакральной (познание Бога происходит 

посредством мистического общения с Богом, что и представляет собой 

сакральную функцию), когнитивной (анализ и синтез, умозаключения, 

основанные на результате познания Бога, осознание духовного учения и 

христианских истин), аргументирующей (обоснование и доказательство 

христианских истин). Последняя функция напрямую связана с коммуникативной 

функцией, осуществляющейся во взаимодействии коммуникантов в процессе 

передачи религиозных знаний, которая, в свою очередь, вытекает в  

просветительско-назидательную функцию, основанную на воспитании, 

воздействии, формировании соответствующих оценок и образов с Евангелием.    

В качестве основного принципа организации РД выступает догматизм, 

основанный на строгом следовании Священному Писанию и главным 

положениям вероучения. Догматизм представляет собой основу аргументации 

теологического дискурса. Библейская цитата представляет собой ядерный 

семантико-структурный компонент РД, посредством которой происходит связь 

с Божьим словом. Неотъемлемой частью познания человеком Бога, а 

соответственно, и христианской веры является толкование Священного Писания 

в РД и адаптацию первичного текста Библии с учетом особенностей восприятия 

современного человека, целью которой является наполнение изначального 

библейского текста разными рода толкованиями, новой, эмоционально и 

рационально изложенной информацией.  

Для определения места протестантской проведи в структуре религиозного 

дискурса следует обратить внимание не только на компоненты РД (участников, 

хронотоп, цели, ценности, ключевые концепты, тематику, жанры, стратегии, 

существующие тексты, дискурсивные формулы), но и на использование 

стратегий РД. Основополагающей целью религиозного проповеднического 

дискурса является приобщение к Богу (Карасик, 2002: 15). Данный мотив 

прослеживается не только в основных постулатах протестантизма, но и в 

функционировании протестантской церкви и ее институтах на всех уровнях.  

 Понятие «протестантизм» определяется в понимании Евангелической 

церкви Германии как христианское учение, основанное на четырех принципах  

Реформации: 1) sola fide – только верой, а не добрыми деяниями оправдывается 

человек; 2) sola gratia – только Божьей милостью, а не собственными поступками 

спасается человек; 3) solus Christus – только Христос, а не церковь является 

авторитетом для верующих; 4) sola Scriptura –  лишь одно Священное Писание (а 

не церковная традиция) является основной характеристикой веры. 

«Протестантская церковь» в ФРГ включает в себя еще такое понятие как 

«евангелическая церковь» и является общей в традиции христианских церквей 

традиции Реформации (сюда относятся как лютеранские, так реформаторские 

церкви), т.е. история развития протестантской церкви демонстрирует интерес к 
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внутреннему, личностному миру человека и объясняет его влияние на 

культурную историю Германии. Помимо того, фактор секуляризации 

( секуляризация - процесс снижения роли религии в сознании людей и жизни 

общества; переход от общества, регулируемого религиозной традицией, к 

светской модели общественного устройства на основе внерелигиозных норм) 

усилил проявление научной религиозной традиции, направленной против 

церковных традиций. 

Необходимо отметить, что следствием секуляризации стало то, что в 

современных странах в корне изменилось отношение к религии, вере и церкви. 

Тенденция развития Германии на рубеже ХХ и ХХI веков отличается спадом 

интереса немцев к христианству. Католическая и протестантские церкви делают 

все возможное для преодоления этого кризиса, системно работают над поиском 

средств убеждения с целью привлечения прихожан и повышения статуса церкви 

в Германии, а также над формированием мнения в стране посредством усиления 

влияния религиозной прессы. В условиях секуляризации усилия церкви 

направлены на возращение прихожан, для чего происходит воздействие 

различными методами и способами на целевую группу потенциальных 

верующих через средства массовой информации, что и представляет собой 

область функционирования специального религиозного дискурса. 

Основополагающий принцип взаимодействия церкви и человека проявляется в 

религиозной коммуникации, осуществляемой по таким направлениям – от Бога 

через связующее звено (пастор) к людям и от людей к Богу через пастора. 

Детальнее необходимо рассмотреть протестантский проповеднический 

дискурс и его структуру, основу которой представляет культурный концепт 

ВЕРА. В данной работе под концептом «ВЕРА» понимается сложное 

мыслительное образование, включающее в себя понятийную, образную, 

ценностную и конфессиональную составляющие, характеризующееся своими 

этноспецификой и идиоэтничностью.  

Сам же концепт «ВЕРА» представляется результатом ментального 

состояния человека в процессе мыслительной деятельности относительно 

сопоставления данных об обыденном мире и запредельном сверхъестественным 

миром, в существовании которого нет сомнения и центром которого является 

БОГ, на которого, в свою очередь, верующий уповает, ждет от него помощи. 

Поскольку в протестантизме наличие веры –единственная основа религии и 

спасения человека, то и «ВЕРА» представляет собой единственный культурный 

концепт в протестантском дискурсе (Блувберг, 2007).  

Основой протестантской проповеди служит Священное Писание, которое с 

одной стороны представляет собой основу «ВЕРЫ», а с другой стороны должно 

иметь результат. Детальнее рассмотрим ее структуру и составляющие, 

реализующие основной мотив протестантской церкви. 

Значимое место в протестантизме занимает проповедь, которая включает в 

себя следующие композиционные составляющие: введение, разъяснение, 

выводы. 
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Введение – краткое изложение важного для прихожан события 

(религиозного праздника, актуального общественно-политического события) 

или отрывка из Библии, молитвы, песнопения, который структурно определяет 

тему предстоящей проповеди. Так, в проповеди пастора Михаеля Платова 

«Божественное движение мира: зло преодолимо добром – Проповедь к 

посланию римлянам стих 12, 17-21». (Gottes Friedensbewegung, 2020) автор 

использует цитату из Библии и, ссылаясь на нее, затрагивает актуальную 

проблему для паствы, а именно, к проблеме тоски, которая скрыта в глубине нас 

и связана с желанием человека жить в мире и стремлением к уменьшению зла в 

мире, особенно в наше экстремальное время: «Da wohnt ein Sehnen tief in uns“, so 

haben wir gesungen, Liebe Gemeinde, ein Sehnen nach mehr Frieden und weniger 

Bösem in der Welt, nach Liebe und das in einer Zeit der Extreme…» (Gottes 

Friedensbewegung, 2020). 

Следующим этапом проповеди является разъяснение, целью которого 

является раскрыть значение приведенного отрывка из Библии, и дать объяснение 

через призму современных реалий. Неотъемлемой частью проповеди на этапе 

разъяснения является толкование Священного Писания, которое представляется 

в интерпретации автором в рамках основной темы «Politische Spannungen und 

Trennungen durch nationalen Egoismus und Stellvertreterkriege mit 

Kollateralschäden für die Zivilbevölkerung. Dazu Spaltungen durch Hassparolen und 

populistische Ideologien. Der Friede bleibt auf der Strecke. Tagtäglich öffnen Bad-

News uns den Mund zur Klage über die Schrecken des Bösen, zum Schrei nach mehr 

Frieden und Gerechtigkeit. Zwischen moralisierender Empörung und trägem 

Egoismus, politischem Utopismus und ernüchtertem Pragmatismus sucht das Sehnen 

tief in uns Klärung und Entscheidungshilfe für den Weg des Friedens» (Gottes 

Friedensbewegung, 2020). 

«Kirche auf dem Weg der Gerechtigkeit und des Friedens“ ist die Kundgebung 

der letzten EKD- Synode in Dresden. Dort hören wir Folgendes über Gottes 

Friedensbewegung und unseren Friedensauftrag: „Als Teil der Friedensbewegung 

Gottes in die Welt hinein verpflichten wir uns, in unseren eigenen Strukturen und 

Veränderungsprozessen, in unserem täglichen Handeln sowie in den gesellschaftlichen 

und politischen Herausforderungen um Gottes Frieden zu bitten, ihn beständig zu 

suchen und für Gerechtigkeit und Frieden einzutreten. Wir sind unterwegs im 

Vertrauen, dass Gott unsere Füße auf den Weg des Friedens richtet“. 

Die Verantwortung für die Frage des Friedens  kennt jedoch brisante Situationen 

– wie etwa den Genozid. Das Auslöschen eines Volkes ist wohl das schwerste 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich erinnere an den Holocaust. Da können 

notwendigen Zwangsmaßnahmen auch eine militärische Option einschliessen; sie 

müssen zugleich in zivile und politische Maßnahmen eingebettet sein» (Gottes 

Friedensbewegung, 2020). 

Выводы, которые затем следуют в немецкой протестантской проповеди, 

определяют модель поведения и намечают для верующего путь к преодолению 

проблемы, путь, который является созвучным Библии и соответствует деяниям 
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Христа или апостолов: «Jesus leitet uns an in der Liebe: Liebt einander. Liebt euch 

selbst. Liebt Gott. Liebt eure Feinde!» (Gottes Friedensbewegung, 2020). 

Завершающим структурным элементом проповеди является краткий 

призыв, включающий в себя пути решения проблемы и представляющий собой 

наставления пастве в выборе дальнейшего пути. «Und der Friede Gottes, der höher 

ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne und unser Tun im 

Vertrauen auf Jesus Christus, der „unser Friede ist“ und uns zu Friedensstiftern 

macht. Amen» (Gottes Friedensbewegung, 2020). 

Проведенное исследование позволило выявить основные лексические, 

морфологические и синтаксические средства достижения персуазивного 

эффекта протестантской немецкоязычной проповеди.  

К основным лексическим языковым средствам можно отнести 

употребление антитезы «ein Sehnen nach mehr Frieden und weniger Bösem in der 

Welt» (Gottes Friedensbewegung, 2020), которая противопоставляет добро и зло и 

отражает желания человека жить в мире без зла. Такую же семантическую 

функцию выполняют метафоры и эпитеты, содержащие основополагающие 

жизненные ценности христианина и отражающие все сложности его бытия в 

этом мире и существующими в нем проблемы «in einer Zeit der Extreme… durch 

nationalen Egoismus… Dazu Spaltungen durch Hassparolen und populistische 

Ideologien» (Gottes Friedensbewegung, 2020), а также имплицитно дающие оценку 

событиям, согласившись с которой человек соглашается с выводами, которые 

предлагает пастор, и тем самым принимает ВЕРУ как единственное спасение и 

находит в ней решение жизненных  проблем. 

Устойчивые словосочетания и перефразы «Der Friede bleibt auf der Strecke»; 

«Tagtäglich öffnen Bad-News uns den Mund zur Klage über die Schrecken des Bösen, 

zum Schrei nach mehr Frieden und Gerechtigkeit» (Gottes Friedensbewegung, 2020) 

способствуют наглядности и самоидентификации, а также указывают с 

эмоциональной окраской на события и придают примерам образности. 

Основными морфологическими средствами выступают в немецкой 

проповеди такие грамматические средства, как употребление  страдательного 

залога или его аналогов с безличным метсоимением «man», а также личным 

местоимением «wir», инфинитивные обороты и использование синонимических 

грамматических конструкций «sein+zu+Infinitiv» и «haben+zu+Infinitiv»:  «Dort 

hören wir Folgendes über Gottes Friedensbewegung und unseren Friedensauftrag: 

„Als Teil der Friedensbewegung Gottes in die Welt hinein verpflichten wir uns, in 

unseren eigenen Strukturen und Veränderungsprozessen, in unserem täglichen 

Handeln sowie in den gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen um Gottes 

Frieden zu bitten, ihn beständig zu suchen und für Gerechtigkeit und Frieden 

einzutreten. Denn es ist doch immer wieder festzustellen: Es gelingt nicht so ohne 

Weiteres, den Frieden zu bewahren » (Gottes Friedensbewegung, 2020). Как правило, 

при помощи этих лингвальных средств осуществляется призыв к действию 

сообща, но при этом в них отсутствует требование, а лишь побуждение.  

На синтаксическом уровне можно выделить два основных типа 

повествовательных предложений. Простые предложения, которые свойственны 
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повествованию и содержат прописные истины, доступны для восприятия и 

представляют собой базу для повествовательного построения структуры 

проповеди, а также служат основой для последующей аргументации пастора и 

плацдармом для логического построения убеждений «Gott liebt uns mit unserem 

Unvermögen. Jedem Menschen gilt Gottes Freundschaft» (Gottes Friedensbewegung, 

2020). 

Сложные предложения отличаются от простых предложений своим 

построением. Прежде всего, эти отличия проявляются в использовании 

инверсии:  

 «Entsprechend schreibt Paulus, seid im Vorhinein auf Gutes für alle Menschen 

bedacht. Wer jenseits der Grenze von Feindschaft lebt, erkennt den Anderen, den 

Gegner, den Fremden, als Mitmenschen und Freund Gottes, dem Gott Barmherzigkeit 

verheißt und der Gottes Liebe erfährt. Feindschaft wird aus den Angeln gehoben und 

umgekehrt in Schritte friedliebendem Zusammenlebens in religiöser und sozialer 

Hinsicht» 

 и парцелляции:  

«Das aber ist nicht alles: Unseren Frieden haben wir bereits in Jesus Christus» 

«Das aber ist nicht alles: Unseren Frieden haben wir bereits in Jesus Christus»,  

которые позволяют расставлять необходимые акценты в немецкой 

протестантской проповеди, выделять основные моменты с целью оказания 

влияния на аудиторию, формирования их мнения, и как итог – привлечения 

большего количества верующих в лоно протестантской церкви.  

Выводы. Проведенное исследование является попыткой первого 

приближения к исследованию немецкоязычного протестантского 

проповеднического дискурса с позиций частной синхронической 

теолингвистики. На основании лингвального анализа текстов немецких 

проповедей и с учетом экстралингвальных составляющих проповеднического 

дискурса можно выделить набор лексических, морфологических и 

синтаксических средств, способствующих достижению воздействующего 

эффекта протестантской немецкоязычной проповеди. Перспективным 

представляется комплексное исследование лингвальных и паралингвальных 

(просодических, кинетических) средств, участвующих в реализации 

протестансткого проповеднического дискурса. 
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РЕАЛІЇ В ОРИГІНАЛІ ТА ПЕРЕКЛАДІ 

Болдирева А.Є. 
кандидат філологічних наук, доцент,  

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

В статті надається стислий огляд поглядів дослідників на визначення реалій, їх класифікацію, 

проблему передачі реалій при перекладі. Матеріалом дослідження послугували російські 

народні казки та їх переклад англійською мовою. Світова література –  це живий організм, 

який об'єднує літератури різних країн в єдину, цілісну систему, що безперервно розвивається 

і живе за своїми власними законами. Особливе місце серед культурного літературного спадку 

людства займають фольклорні твори, зокрема народні казки. Мова становить собою певне 

відображення культури будь-якої нації, вона несе в собі національно-культурний код того чи 

іншого народу. Мова не існує поза культурою. Тісний зв'язок між вивченням мови фольклору 

та культури не підлягає сумніву. В будь-якій мові є такі мовні одиниці, в яких національно-

культурний компонент закладений у самій їх семантиці. Це прецедентні імена, реалії, 

звертання, власні назви, фразеологізми тощо, тобто те, що ряд вчених назвали 

безеквівалентною лексикою. Найпоширенішим терміном на позначення етнокультурної / 

етноспецифічної лексики став термін «реалія». Проблема перекладу реалій вважається 

однією з найголовніших та найскладніших у міжкультурному аспекті перекладу та 

дослідженнях національно-культурної специфіки мови і мовленнєвої діяльності. Якщо мовне і 

культурне розмаїття сьогодні визначене як багатство цивілізації, то саме переклад працює 

на його збереження. Переклад виступає як засіб захисту національних мов і культур, даючи 

імпульси для їхнього саморозвитку і водночас вберігаючи їх від надмірного іншомовного 

впливу. Художній переклад з'єднує шедеври національних літератур у класику світової 

літератури, що дає кожному з нас унікальний шанс побачити цей світ через призму 

представника іншої нації, іншої ментальності. Саме проблемі передачі слів-реалій як 

етноспецифічної лексики при перекладі й присвячена дана стаття.  

Ключові слова: безеквівалентна лексика, реалія, переклад, передача, вихідна мова, мова 

перекладу. 

 

РЕАЛИИ В ОРИГИНАЛЕ И ПЕРЕВОДЕ 

Болдырева А.Е. 
кандидат филологических наук, доцент,  

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 

В статье дается краткий обзор взглядов исследователей на определение реалий, их 

классификацию, проблему передачи реалий при переводе. Материалом исследования 

послужили русские народные сказки и их перевод на английский язык. Мировая литература – 

это живой организм, который объединяет литературы разных стран в единую, целостную 

систему, которая постоянно развивается и живет по своим собственным законам. Особое 

место среди культурного литературного наследия человечества занимают фольклорные 

произведения, в частности народные сказки. Язык представляет собой определенное 

отражение культуры любой нации, он несет в себе национально-культурный код того или 

иного народа. Язык не существует вне культуры. Тесная связь между изучением языка 

фольклора и культуры не подлежит сомнению. В любом языке есть такие языковые единицы, 

в которых национально-культурный компонент заложен в самой их семантике. Это 

прецедентные имена, реалии, обращения, имена собственные, фразеологизмы и т.п., а именно 

то, что ученые назвали безэквивалентной лексикой. Термином для обозначения 

этнокультурной / этноспецифической лексики, получившем наибольшее распространение, 
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становится «реалия». Проблема перевода реалий считается одной из самых сложных в 

межкультурном аспекте и исследованиях национально-культурной специфики языка и 

речевой деятельности. Если языковое и культурное разнообразие сегодня определены как 

богатство цивилизации, то именно перевод работает на его сохранение. Перевод выступает 

как средство защиты национальных языков и культур, давая импульс для их саморазвития и 

одновременно сохраняя их от чрезмерного иноязычного влияния. Художественный перевод 

объединяет шедевры национальных культур в классику мировой литературы, что дает 

каждому из нас уникальный шанс  увидеть наш мир сквозь призму представителя другой 

нации, другого менталитета. Именно проблеме передачи слов-реалий как этноспецифической 

лексики при переводе и посвящена данная статья.  

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, реалия, перевод, передача, исходный язык, язык 

перевода. 

REALIA IN ORIGINAL AND TRANSLATION 

Boldyreva A.Ye. 
candidate of philological sciences, associate professor, 

Odessa I.I. Mechnikov National University 

The article summarises views of different scientists of the realia definition, their classification and 

their rendering while translating. Research has been done on the basis of Russian Fairy Tales 

collected by A.N. Afanas’ev and their translation into English by Norbert Guterman. World literature 

unites literature of different countries into the whole system. It constantly develops and lives under 

its own laws. Folk literature, namely fairy tales, occupies a specific place among cultural literary 

legacy of the humanity. Language is considered to reflect any national culture. It bears national and 

cultural code of a particular ethnic group. Language does not exist beyond culture. The close link 

between language and culture study is obvious. There are such linguistic units in any language in 

which national-cultural component is implied in their semantics. They are precedent words, realia, 

addresses, proper names, phraseological units etc. These are phenomena which scientists call non-

equivalent lexis.  The mostly widespread term to denote ethnic and cultural / ethnic and specific lexis 

is a term “realia”. The problem of rendering realia while translating is considered to be one of most 

complicated in cross cultural aspect and national and cultural identity investigations of a language 

and speech. It is translation itself which aims at saving linguistic and cultural variety as a heritage 

of civilization. Translation is the means of protecting national languages and cultures, giving them 

impulse for self-developing and at the same time preventing them from excessive another language 

influence. Literary translation unites masterpieces of national cultures into classic world literature/ 

This fact gives each of us the unique chance to see our world through the lens of another ethnic group, 

another mentality representative. This article is dedicated to the question of rendering realia while 

translating.  

Key words: non-equivalent lexis, realia, translation, rendering, source language, target language. 

 

Вступ. Питання співвідношення культури у найширшому розумінні цього 

слова та інформації, що зберігається та повідомляється в словах як елементах 

мови, здавна приваблювала не тільки лінгвістів, а й представників інших наук. 

Всі великі та малі особливості життя певного народу і його країни (такі, як 

природні умови, географічне положення, хід історичного розвитку, характер 

соціального устрою, тенденція суспільної думки, науки, мистецтва) неодмінно 

знаходять відображення в його мові. Тому можна стверджувати, що мова 

становить собою певне відображення культури будь-якої нації, вона несе в собі 

національно-культурний код того чи іншого народу. У ній зустрічаються слова, 

в значенні яких може бути виділена особлива частина, що відображає зв'язок 

мови і культури. В даний час ця частина мови стала предметом пильного 
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розгляду цілого ряду нових лінгвістичних напрямів. Це пов'язано з розвитком 

перекладознавства і суміжних лінгвістичних дисциплін: лінгвокраїнознавства, 

лінгвокультурології, етнолінгвістики, порівняльної лінгвістики та теорії 

міжкультурної комунікації, в яких даний феномен вивчається з різних сторін і 

різними методами. Відтворення національної своєрідності першотвору є однією 

з центральних проблем у перекладознавстві. Всі ці факти зумовлюють 

актуальність дослідження способів передачі національно-культурних мовних 

феноменів при перекладі на іншу мову. 

Теоретико-методологічна база роботи складається із досліджень з теорії 

даного питання, а саме з перекладознавчих праць таких вчених як                           

Л.С. Бархударов, В. С. Виноградов, С. Влахов та С. Флорін, Р.П. Зорівчак,         

Т.А. Казакова, О.В. Федоров, С.П. Романова та А.Л. Коралова та ін., які 

досліджують поняття реалії, види реалій та способи їх перекладу. Основною 

метою нашого дослідження є вивчення основних шляхів адекватної передачі 

реалій  при перекладі з російської на англійську мову. Матеріалом нашого 

дослідження послугували російські народні чарівні казки, що представлені у 

збірнику О. Афанасьєва, та іх переклад англійською мовою, виконаний 

Норбертом Гутерменом. У роботі використано методи компаративного та 

компонентного аналізу.   

Результати та обговорення. Найпоширенішим терміном на позначення 

етнокультурної / етноспецифічної лексики став термін «реалія», відносно сенсу 

якого й досі точаться запеклі суперечки. Термін «реалія» вперше з'явився в 

роботах О. В. Федорова, який ще в 40-х рр. ХХ ст. використовував його для 

позначення національно-специфічного об'єкта або явища. Тобто в його розумінні 

термін «реалія» є «не вербальною одиницею, а поняттям екстралінгвістичним, 

що не може перекладатися з однієї мови на іншу, як не може перекладатися з 

однієї мови іншою будь-яка існуюча в природі річ» (Федоров, 2002: 174). Для 

найменування відповідних лексичних одиниць він запропонував термін  «слово-

реалія». 

Латишев Л.К. також використовує термін «слова-реалії», називаючи ним 

лексичні одиниці вихідної мови (ВМ), що не мають у мові перекладу (ПМ) 

лексичних відповідностей з тієї причини, що позначається цією одиницею 

предмет (явище), що відсутній у практичному досвіді етнічної спільності носіїв 

ПМ (Латышев, 1988: 52). 

Слід відрізняти реалії-слова і реалії-предмети. В лінгвістичній літературі 

термін «реалія» вживається як в значенні слова-реалії, так і в якості предмета-

реалії, а також для позначення елемента лексики тієї чи іншої мови. 

Дослідники також наголошують на безлічі різноманітних синонімів, 

серед яких «безеквівалентна лексика», «екзотизм», і поряд з ними,  «вокалізм», 

«варваризм», «локалізм», «алієнізм», «етнографізм», «фонові слова», «слова з 

культурним компонентом» та «лакуни». Ці поняття ріднить певна національне, 

історичне, місцеве, побутове забарвлення, відсутність співвідношень 

(еквівалентів) у ПМ. Частіше за все дослідники проводять паралель реалій з 
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безеквівалентною лексикою. Але поняття «безеквівалентна лексика» значно 

ширше, ніж поняття «реалія».   

Л.С. Бархударов вважає, що «реалії» та «безеквівалентна лексика» 

знаходяться у гіпо-гіперонімічних відношеннях, тобто поняття безеквівалентної 

лексики є значно ширшим ніж реалії  (Бархударов, 2008: 94-95).  

Проаналізувавши дані вище визначення, ми будемо розглядати «реалії» як 

реалії-слова, тобто мовні одиниці, та вважати їх окремою групою 

безеквівалентної лексики.  

Аналіз реалій та способів їх передачі при перекладі ми провели на 

матеріалі російських народних казок. Ми зібрали близько 300 реалій-слів з 30 

чарівних російських народних казок. Серед них нам  зустрілися різноманітні 

групи реалій: 

1. Побутові реалії:  

а) житло, майно, предмети побуту: терем, хоромы, горница, изба, 

землянка, хата, банька, гумно, печь, сундук, лучина, куль, сени, лукошко, седала, 

жило, сноп, скирта, веретено; 

б) одяг: тулуп, сарафан, кожух, сорочка, приданое;  

в) їжа, напої: щи, квас, просвиры, кануны, манная каша, кашица, окрошка, 

мед-пиво,оладки, блинцы, хлеб-соль; 

г) грошові знаки, одиниці міри: рубль, червонец, верста, пудик, вершок, 

алтын, гривна, сажень, копейка; 

д) музичні інструменти: гусли; 

е) ігри: жмурки; 

є) народні свята: Христов день, Святая неделя; 

ж) звертання: добрый молодец, бабушка, Кощеюшка. 

2. Ономастичні реалії: 

а) антропоніми: Иван-царевич, Марфа-царевна, Емеля-дурак, Елена 

Прекрасная, Василиса Премудрая, Выслав Андронович, царь Долмат, царь 

Афрон, Марья Моревна, Белый Полянин, Финист Ясен сокол, Ворон Воронович, 

Несмеяна-царевна, Аленушка, Иванушка, Фролка-сидень; 

б) топоніми: Черное море, Киев, Русь; 

в) імена літературних героїв: Буренушка, Студенец, Обжора. 

 3. Етнографічні та міфологічні реалії, що представлені назвами міфічних 

істот, чарівних речей і соціальними спільнотами та їх представниками: лихо 

одноглазое, баба  яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч, Морозко, избушка на 

курьиих ножках, меч-кладенец, сапоги-скороходы, гусли-самогуды, ковер-

самолет, скатерть-самобранка, молодильные  яблоки, барин, крестьянин, 

крестьянка, девка(и), сноха, казак.. 

4. Реалії державно-адміністративного устрою та суспільного життя, що 

представлені посадами, професіями, титулами та званнями: поп, повитуха, 

просвирня, царица, царь, царевич, царевна, царство, губерния, дьяк, купец, князь, 

княжна, княгиня, боярыня, боярин, жандарм, стряпка. 

5. Асоціативні реалії, що представлені символами, кольоровою 

символікою: мать сыра земля, чисто поле, красны девки (девицы), весна красна, 
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пред очи светлые, солнышко красно, день ясный, темна ноченька, ясный день, 

белый свет, зелено вино, белы ручки. 

Щодо граматичного вираження реалій-слов, обраних з казок, треба 

зауважити, що майже всі вони є іменниками, чи словосполученнями. Проте 

зустрічаються серед них і прикметники: русский, киевский, а також дієслова чи 

дієслівні словосполучення: кланяться в пояс, выпариться, божиться, 

свататься, благословить тощо. Крім того, дуже багато реалій-слів, що виражені 

іменниками, вживаються зі зменшено-пестливими суфіксами: избушка, 

мужичок, избушка, избенка, щицы, банька, медок, Кощеюшка, сношенька, 

Иванушка, Аленушка, Василисушка, Марьюшка  тощо. 

Серед складнощів, що виникають при перекладі реалій можна виділити: 

- відсутність у ПМ відповідника (еквівалента) через відсутність у носіїв цієї 

мови позначуваного реалією об’єкта (референта) 

- необхідність, поряд з предметним значенням (семантикою) реалії, 

передати і колорит (конотацію) – її національне та історичне забарвлення. 

При виборі найбільш підходящого способу перекладу необхідно 

враховувати спосіб подачі реалії автором тексту оригіналу та засоби, що 

використовуються ним, щоб довести до свідомості читача її семантичний та 

конотативний зміст. 

Оглянувши низку праць відомих дослідників, присвячених перекладу 

реалій, ми встановили наступні найбільш поширені способи передачі реалій при 

перекладі: 

1. Традиційний відповідник (тільки для ономастичних реалій)  

2. Транскрипція / транслітерація. 

3. Функціональний аналог. 

4.  Гіпо-гіперонімічний переклад. 

5. Калькування. 

6. Описовий переклад. 

7. Комбінований переклад (одночасне вживання двох чи більше способів 

перекладу). 

8. Опущення реалії. 

Одним з  найчастіших способів передачі  реалій у  ПМ є  

переклад функціональним аналогом , що становить собою 

використання слова, яке позначає щось близьке до оригіналу та викликає подібну 

реакцію в іншомовного читача. 

… вытопи баньку… (тут і далі Народные русские сказки) 

… heat up a bath … (тут і далі Russian Fairy Tales) 

В даному прикладі можемо побачити приблизний переклад російської 

реалії банька (баня – спеціальне приміщення, де паряться та миються 

(Афанасьев, 1982: 33)) англійським словом a bath. Вживання функціонального 

аналога в цьому випадку допомагає читачеві зрозуміти смисл слова, проте це 

призводить до втрати допоміжних значень: париться у бані – це свого роду 

ритуал у росіян, а цей захід – є однією з особливостей російського народу. 

Англійське слово a bath просто передає значення «митися з метою позбавлення 
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від бруду». Крім того, при перекладі втрачається значення, що надається 

зменшено-пестливим суфіксом: росіяни з любов’ю ставляться до процедури 

миття у бані, роблять це із великим задоволенням. 

Ехал мимо какой-то барин и заехал к старику со старушкой в хату. 

A certain nobleman drove by and stopped at the old couple’s house. 

В даному випадку теж відбувається функціональна заміна: російська 

реалія-слово барин замінюється на схоже англійське nobleman. Друга реалія в 

даному прикладі хата передана гіпо-гіперонімічним перекладом house, але при 

перекладі відбувається втрата семи «стара, що розвалюється». Саме це визначає 

в російськомовній картині світу цей тип домівки – реалію хата. В англійському 

перекладі маємо родове поняття house «дім».  

Калькування  - перенесення в ПМ реалії при максимально вірному 

збереженні семантичного змісту. 

1) … красные девки гуляли по берегу …  

… some lovely maidens were taking a walk on the riverbank …  

2) Это день мой ясный … 

         Это мое солнышко красное … 

         Это ночь моя темная …  

         “He is my bright day” 

“He is my red sun” 

“He is my dark night”  

3) … привез он красный товар и стал ему отдавать. 

… he brought precious cloths to the king as a gift. 

Всі наведені реалії становлять собою асоціативні реалії пов’язані 

переважно з кольорами. Особливу увагу тут, на наш погляд, треба звернути на 

колір «червоний», що згадується у народних казках дуже часто  як постійний 

епітет. Ведучи мову про поетичне бачення давніх слов’ян, О. М. Афанасьєв 

зазначав: «у російській культурі червоний колір попервах мав значення: світлий, 

яскравий, вогневий, гарний. Як постійний епітет, що поновлює кореневий смисл 

слів, що прийняті за назви небесних світил та сонячного сяйва, цей прикметник 

використовується в наступних виразах: красное солнце, красная зоря, красный 

день (ясний, світлий, сонячний), красный месяц, красная весна, красное лето 

(спекотне), красна девица (гарна)» (Афанасьев, 1982: 6). 

З наведених прикладів тільки в одному прикладі можна побачити 

збереження кольору (солнышко красное – red sun), тобто дослівний переклад. В 

інших прикладах використання кольору red у перекладі було б дивно: замість 

цього перекладач використовує інші прикметники, які є результатом 

контекстуального перекладу: красные девки – lovely maidens («красиві, гарні»), 

precious cloths («гарні»). 

Напівкалькування  – часткове перенесення, створення неологізму, що 

складається переважно зі свого власного матеріалу, а частково з матеріалу 

іншомовного слова. Найчастіше, напівкалька становить собою словосполучення, 

де одна його частина транскрибується / транслітерується, а друга замінюється 

відповідниками ПМ.  
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… так сумей достать мне гусли-самогуды. 

… get for me the self-playing gusla. 

Як можна побачити, російська реалія, що позначає «давній струнний 

щипковий інструмент» (Ожегов, 1986: 128), передається англійською мовою за 

допомогою транслітерації з невеликою морфологічною адаптацією gusla: слово 

у множині у ВМ перетворюється в ПМ в слово в однині. Другий елемент 

словосполучення підлягає калькуванню. 

Напівкалькування також можна побачити при перекладі імен казкових 

персонажів та деяких міфологічних реалій: Никита Кожемяка – Nikita the 

Tanner, Иван Быкович – Ivan the Cow’s Son, баба яга костяная / золотая нога – 

Baba Yaga the Bony / Golden legged, Кощей Бессмертный – Koshchey the Deathless, 

Финист Ясен сокол – Finist the Bright Falcon, Василиса Прекрасная – Vasilisa the 

Beautiful, Василиса Премудрая – Vasilisa the Wise, Фролка-сидень – Frolka Stay-

at-Home, Емеля-дурак – Emelya the Simpleton.  

Як бачимо, в усіх цих прикладах перший компонент передається 

транскрипцією / транслітерацією, а другий компонент, що становить собою 

позначання певних характеристик героїв, тобто прізвиська,– калькується.  

При перекладі російських чарівних казок англійською мовою дуже часто 

застосовується комбінований переклад. Комбінації способів можуть бути 

різноманітними. Нами було помічено одночасне використання таких способів 

передачі реалій: транскрипція / транслітерація + описовий переклад, 

транскрипція / транслітерація + функціональний аналог, транскрипція / 

транслітерація + уточнюючий переклад, аналог + описовий переклад чи 

калькування. 

При передачі таких ономастичних реалій було помічено використання 

комбінації транскрипція / транслітерація + функціональний аналог: Иван / 

Василий-царевич, Марья-царевна, царь Долмат передаються як  Prince Ivan / 

Vasily, Princess Maria, King Dolmat. При перекладі наступної ономастичної реалії 

можна побачити комбінацію транскрипції + калькування + функціональний 

аналог: царевна Елена Прекрасная – Princess Elena the Fair. 

Буренушка при перекладі звучить як Burenushka, the little red cow, тут 

спостерігається комбінація транслітерації та уточнюючого перекладу. 

При перекладі наступних ономастичних та міфологічної реалій можна 

побачити використання аналогу та калькування або описового перекладу 

відповідно: Мороз-красный нос, Несмеяна-царевна – Jack Frost the Ruby Nose, 

трехглавый змий – a three-headed dragon, the Princess Who Never Smiled. 

Транскрипція  / транслітерація реалії передбачає передачу звукового / 

графічного вигляду засобами ПМ. У переважній більшості випадків таким 

способом передаються ономастичні реалії: Выслав Андронович – Vyslav 

Andronovich, Ерема – Erema, Терешечка – Tereshichka, Аленушка – Alionushka, 

Иванушка – Ivanushka, Ягишна – Yagishna, Марья Моревна – Maria Morevna, 

Белый Полянин – Byely Polyanin та інші.  

Окрім ономастичних реалій транскрипції / транслітерації підлягали 

побутові та невелика кількість інших реалій. 



Записки з романо-германської філології. Випуск 1 (44). 2020. 
 

52 
 

Из погреба принесла она квасу, меду, пива и вина. 

She brought kvass, mead, beer and wine from the cellar. 

Даний текстовий фрагмент містить декілька побутових реалій, які 

передаються на англійську мову по-різному. Реалії, що позначають традиційні 

російські напої квас, мед, при перекладі передаються по-різному: перше 

транслітеруються kvass, друге калькується mead. Проте, в першому випадку 

залишається незрозумілим, чому в англійській мові з’являється подвоєння 

кінцевого приголосного. Крім цих двох реалій тут також є інша реалія погреб, 

що позначає сховище для овочів та фруктів протягом року  за рахунок постійної 

низької температури. Перекладач цілком виправдано передав цю реалію гіпо-

гіперонімічним перекладом, замінивши її на більш загальне  cellar. 

Гіпо-гіперонімічний переклад чи родовидова заміна полягає в заміні 

реалії одиницею з більш широким (дуже рідко – більш вузьким) значенням. 

– … попроси, чтоб новую избу построила …  

“…ask him to build us a new house …”  

Слово з більш вузьким значенням изба «дерев’яний селянський дім» 

(Афанасьев, 1982: 206) передається словом з більш широким значенням house 

«дім». 

… вылез, приходит в избу – никого нет.   

 He stepped out from the carriage and came into the room. 

А от в цьому прикладі відбувається заміна тієї самої реалії, що і в 

попередньому прикладі, але не на родове поняття, а на видове, тобто слово з 

більш вузьким значенням: the room «кімната». 

Описовий переклад чи пояснення (тлумачення) реалії застосовується у 

випадках, коли немає іншого шляху, тобто решта способів передачі реалій не 

можлива чи заважають правильному сприйняттю. Описовий переклад 

російських реалій у досліджуваних казках – явище не частотне. 

… перепрыгнул через порог в сени …  

… bounded over the threshold to the entrance hall …  

Як відомо, в російській, так саме як і в українській картинах світу, слово 

сени позначають тип приміщення у хаті, що знаходиться між жилою частиною 

будинку та ґанком. В англомовній картині світу такої реалії немає просто тому, 

що будинки не будувалися з таким приміщенням. Перекладач передав цю реалію 

описово entrance hall. 

Традиційним відповідником передаються ономастичні реалії, що 

позначають дійсно існуючі географічні об’єкти. Такими об’єктами у казках 

виступають Русь, Киев, Черное море. В англійському перекладі маємо Russia, 

Kiev, the Black sea відповідно. 

Опущення реалій при перекладі зовсім не частотне. Всього було помічено 

1 випадок опущення реалій при перекладі.  

– Милости просим хлеба-соли откушать, заморских вин испробовать. 

“Welcome! Pray be my guest and taste my foreign wines”. 

Як бачимо, реалію хлеб-соль при перекладі на англійську мову опущено. 
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Висновки. В процесі нашого дослідження було помічено, що при передачі 

реалій у художньому творі перед перекладачем можуть виникнути наступні 

проблеми: - вибір зручного перекладу серед синонімічних варіантів; - 

збереження емоційно-експресивної конотації реалії; - збереження національно-

культурного колориту реалії, враховуючи стилістичні особливості тексту. 

Незалежно від того, який спосіб використовується при передачі реалій, 

слід зазначити, що в усіх випадках, перекладач намагався зберегти 

етнокультурну інформацію. 

У перспективи наших наукових пошуків входить подальше вивчення 

особливостей передачі реалій при перекладі. 
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Стаття виконана в руслі сучасної соціофонетики. Функціонування англійської мови в 

Шотландії характеризується взаємодією регіональної вимовної норми, діалектів скотс, а 

також гельської мови. У ситуації двомовності інтерференція цих двох мовних систем 

привела до виникнення великої кількості мішаних мовних форм. У пропонованій роботі 

зроблено спробу виявити в неформальному спонтанному  мовленні інформантів з м. Глазго, 

представників двох вікових груп просодичні маркери їх мовленнєвої поведінки. Виокремленні 

під час дослідження вікові просодичні особливості мовленнєвої поведінки шотландців виявили 

характерні відмінні риси кожної з досліджуваних вікових груп. Так, для чоловіків, 

представників шотландського розмовного діалекту м. Глазго характерним є подрібнене 

синтагматичне членування, превалювання однонаголошеної шкали та висхідного завершення 

інтонаційної групи. Для чоловіків, студентів коледжу, віком 19 і 20 років типовим в їхній 

мовленнєвій поведінці є дуже подрібнена делімітація мовленнєвого потоку і вживання 

емфатичних термінальних тонів, які на тлі вузького діапазону роблять мовлення емоційно-

нейтральним. Специфічною особливістю мовлення представників шотландського діалекту є 

використання  низького ненаголошеною передтакту в комбінації з високим ядровим складом 

і підвищуваним рівнем заядрових складів. Отже, враховуючи проведений просодичний аналіз 

можна стверджувати, що елементи міського розмовного діалекту найяскравіше 

представлені в молодіжному мовленні на тлі вживання емоційних моделей просодичного 

оформлення мовлення. Результати дослідження, отримані під час перцептивного аналізу, 

сприяють подальшому вивченню соціофонетичного варіювання мовлення шотландців. 

Ключові слова:  шотландський варіант англійської мови, розмовні діалекти, мовна система, 

просодичний аналіз, вікові групи. 

 

МЕЛОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ШОТЛАНДСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Бондарь Е.С. 
преподаватель, Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова 

ORCID 0000-0002-0096-7743 

Статья выполнена в русле современной социофонетики. Функционирование английского 

языка в Шотландии характеризуется взаимодействием региональной произносительной 

нормы, диалектов скотс, а также гельського языка. В ситуации двуязычия интерференция 

этих двух языковых систем привела к возникновению большого количества смешанных 

языковых форм. В настоящей работе сделана попытка определить в неформальной 

спонтанной речи информантов из г. Глазго, представителей двух возрастных групп, 

просодические маркеры их речевого поведения. Выделенные во время исследования 

возрастные просодические особенности речевого поведения шотландцев показали 

характерные отличительные особенности каждой из исследуемых возрастных групп. Так, 

для мужнин, представителей шотландского разговорного диалекта г. Глазго характерным 

является дробное синтагматическое членение, превалирование одноударной шкалы и 

восходящего завершения интонационной группы. Для мужнин, студентов колледжа, 

возрастом 19 и 20 лет типичным для их речевого поведения является очень дробная 

делимитация речевого потока и употребление эмфатических терминальных тонов, которые 
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на фоне узкого диапазона делают речь эмоционально-нейтральной. Специфической 

особенностью речи представителей шотландского диалекта является использования низкого 

безударного предтакта в комбинации с высоким ядерным слогом и повышенным уровнем 

заядерных слогов. Итак, учитывая проведенный просодический анализ можно утверждать, 

что элементы городского разговорного диалекта наиболее ярко представлены в молодежной 

речи на фоне употребления эмоциональных моделей просодического оформления речи. 

Результаты исследования, полученные во время перцептивного анализа, содействуют 

дальнейшему изучению социофонетического варьирования речи шотландцев. 

Ключевые слова:  шотландский вариант английского языка, разговорные диалекты, языковая 

система, просодический анализ, возрастные группы. 

 

MELODIC PECULIARITIES OF REGIONAL DIALECT 

REPRESENTATIVES’ SPEECH 

Bondar K. 
lecturer, Odessa I.I. Mechnikov National University 

The article is performed in the framework of modern sociophonetics. Functioning of English in 

Scotland is characterized by correlation of regional pronouncing norm, dialects of Scots and also 

Gaelic language. In bilingual situation, interference of language system led to appearance of the 

majority of mixed language forms. The given article deals with the attempt to reveal in Glasgo 

informants nonformal spontaneous speech of the two age group representatives prosodic markers of 

their speech behavior. Emphasized during the analysis age prosodic peculiarities of the Scots speech 

behavior revealed characteristic differentiating features of each investigated group. Differentiating 

features of the Glasgo speech dialect age group 55-65 years, male representatives are the following: 

fractional syntagmatic devision, prevalence of High Head and Rising terminal tone of the final 

intonational group. Typical speech behavior age group 19-20 years, male college students is a highly 

fractional delimitation of speech and usage of emphatic terminal tones, which on the background of 

narrow voice range create the effect of emotionally neutral speech. Specific peculiarity of Scotish 

dialect speakers is the usage of low unstressed pre head in combination with high rising nuclear 

syllable and rising level of unstressed tail. Thus, taking into account the conducted analysis we may 

state that elements of urban speech style most vividly presented in the youth speech, on the 

background of emotionally colored prosodic models usage. The results of the perceptive analyses will 

support further study of sociophonetic variation of the Scottish speech. 

Key words:  Scottish variant of English, speech dialects, language system, prosodic analysis, age 

groups. 

 

Вступ. На території Шотландії вимовною нормою є стандартний 

шотландський варіант англійської мови, який має власні регіональні відмінності 

і є маркером самоідентифікації шотландців. Результати дослідження 

британських лінгвістів Е. Лоусен, Дж. Стюарт-Сміт показали, що шотландським 

варіантом англійської мови  володіють освічені верстви населення. 

Дж. Стюарт-Сміт розглядає шотландський варіант англійської мови як 

«двополюсний мовний континуум, на одному боці якого знаходиться 

стандартний шотландський варіант англійської мови, а на іншому – розмовний 

скотс» (Stuart-Smith, 2014). Скотс, або шотландський  діалект, утворений як 

результат взаємодії англійського стандарту та шотландської національної мови 

розповсюджений у рівнинній Шотландії (південь і схід країни), звідси інша назва 

цього діалекту – рівнинний шотландський. 

У працях зарубіжних лінгвістів А. Ейткен, Р. Дуглас та ін. особливу увагу 
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приділено вимовним і лексичним особливостям шотландської англійської. 

Виділяються загальні вимовні особливості, встановлюється зв’язок між 

параметрами довготи і фонетичним оточенням голосних (Douglas, 2006). 

Дослідження розмовного діалекту скотс характеризується значними вимовними 

відмінностями, які формують його власну вимовну систему. 

Однак, просодична своєрідність шотландського діалекту скотс, його 

характерний інтонаційний контур ще не перебували в центрі уваги зарубіжних і 

вітчизняних лінгвістів. Метою дослідження є визначення просодичних маркерів 

шотландського розмовного діалекту в мовленні мешканців м. Глазго. За предмет 

дослідження обрано мелодичні особливості мовлення шотландців. Об’єктом 

дослідження є непідготовлене спонтанне монологічне мовлення мешканців 

шотландського міста Глазго. Новизна полягає в тому, що в роботі вперше у 

вітчизняній фонетиці визначено просодичну специфіку мовлення представників 

шотландського діалекту м. Глазго за наступним спектром ознак: мелодичний 

рівень шкали, напрям зміни руху тону на завершені інтоногрупи (синтагми). 

Основу фонетичного аналізу мовлення мешканців м. Глазго склав матеріал, 

отриманий самим автором статті під час проведення інтерв’ю з мешканцями м. 

Глазго. Інформантами є представники двох вікових категорій: двоє чоловіків 65 

і 55 років, і двоє студентів коледжу 19 і 20 років. Основним методом дослідження 

є перцептивний аудиторський  аналіз. Аудиторами є викладачі кафедри 

теоретичної і прикладної фонетики англійської мови Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова, які мають великий досвід аудіювання. 

Результати і обговорення. У Шотландії, як і в інших регіонах Великої 

Британії, поряд з домінантною англійською мовою існує й рідна мова 

шотландців. Володіння носієм обома мовами паралельно, тобто ситуація, коли 

немає необхідності перекладати з однієї мови на іншу, є ідеальною двомовністю 

у власне лінгвістичному аспекті. Згідно з даними отриманими в 2011 році, у 

результаті шотландського демографічного опитування, розмовною англійською 

володіє 98% мешканців країни старших за три роки, при цьому найбільша 

кількість людей, які не володіють англійською мовою, мешкає в Глазго (3%). 

Навичками мовлення, читання або письма гельською мовою володіє 1,7% 

мешканців (87 тис. людей). Розмовними формами скотс володіє 30% населення 

Шотландії (1,5 млн. людей). Найбільша кількість людей, які вживають розмовні 

форми скотс припадає на райони Абердиншир (49%), Шетландські острови 

(39%), Морей (45%) та Оркнейські острови (41%), менше всього людей 

вживають скотс на островах Зовнішні Гебриди (7%) та в м. Единбург (21%). 

Ратифікація урядом Великої Британії «Європейської хартії регіональних 

мов та мов меншин» у 2001 р. сприяла закріпленню юридичного статусу мови за 

гельською та мовою скотс, проте гельська мова, на користь якої з 1960-х років 

ефективно виступав рух активістів, отримала права на додаткову державну 

підтримку і в 2005 році актом шотландського парламенту визнана офіційною 

мовою Шотландії  (Евстафьева, 2016). У ситуації спорідненої двомовності 

англійської мови і скотс, розповсюдженої в центральній частині Шотландії з 

1707 р., широка інтерференція двох систем привела до виникнення мішаних 
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мовних форм. Як зазначає Є.А. Денисова, наявність проміжних 

соціолінгвістичних утворень стало джерелом неясності статусу скотс у ряді 

«мова – діалект» та тривалих суперечок у науковій і публіцистичній літературі 

про те, чим саме є скотс – самостійною мовою або діалектом англійської мови 

(Денисова 2008). 

У контексті сучасної ситуації в Шотландії, що усуває скотс із системи 

освіти, у ролі природного способу коригування мовлення виступає соціальна 

оцінка. Зокрема, соціальний престиж обумовлює функціонування стандартного 

шотландського варіанта як вимовної та літературної норми, що 

використовується на національному і регіональному рівнях державного 

управління, у сфері освіти, та телебаченні, а також у друкованих ЗМІ (Nihtinen, 

2012). Стандартний шотландський варіант використовується освіченими  

представниками середнього класу, у той час як скотс зустрічається здебільшого 

серед робітничого класу, сільських мешканців, а також у неформальному 

мовленні молоді. Стандартний шотландський варіант є нормою ділової 

комунікації, тоді як скотс зустрічається в неформальному спілкуванні всередині 

сім’ї і в колі друзів (Stuart-Smith, 2014). Отже, шотландський варіант англійської 

мови як основна комунікативно-мовленнєва форма, що використовується 

мешканцями країни, містить безліч полюсів англо-шотландського мовного 

континуума. У пропонованому дослідженні зроблено спробу з’ясувати 

просодичні особливості мовлення представників двох вікових категорій, 

чоловіків, які мешкають у м. Глазго та означити маркери, що ідентифікують їх 

розмовний діалект. На першому етапі дослідження аудиторам було 

запропоновано визначити рух основного тону в шкалі. Аналіз показав, що в 

мовленні інформантів категорії 55-65 років переважають однонаголошена шкала 

та подрібнене синтагматичне членування. 

Наприклад: /Today’s a \good /day. It’s\warm, which is \also un/usual 
 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Інтонограма вищенаведеної фрази в мовленні інформанта 55 років 

 

Наведена фраза складається з трьох інтоногруп: у першій інтоногрупі рух 

тону в шкалі спадний, дві наступні представлені спадним і висхідним 

завершенням. Зазначимо, що  незважаючи на спадно-висхідне завершення 

першої і третьої інтоногруп, мовлення інформанта можна схарактеризувати як 

емоційно-нейтральне. 

Glasgo ⌇  is a \great /city with /local /culture, ⌇ /museum, a⌇ \lot to /look at. 

 

 

  

 
Рис. 2. Інтонограма фрази в мовленні інформанта чоловіка, 65 років 
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Як бачимо, у фразі п’ять інтонограм, мовлення звучить подрібнено, 

уривчасто, переважають однонаголошені шкали і висхідне завершення. 

Аудитори також вказали на нейтральне, неемоційне звучання мовлення. 

У наступному прикладі інформант, віком 55 років розповідає про своє 

місце народження і про діалект на якому розмовляють мешканці: 

 I was |born in /Scotland / they, /speak very, very /strong \accent 

  

 

  

 
Рис. 3. Інтонограма вищенаведеної фрази 

Фраза складається з двох синтагм. Відмінною рисою цього висловлювання 

є той факт, що вона вимовляється у вузькому діапазоні рівним тоном.  

В англійській інтонології спадно-висхідні, висхідні тони маркують 

емфатичне мовлення. Проте у мовленні зазначених інформантів спостерігається 

протилежне явище, що на наш погляд, можна пояснити мішаниною 

різноманітних розмовних діалектів, зокрема, розмовного стилю скотс, що 

широко використовується в Шотландії, але залишається на периферії при 

прийнятті політичних рішень (Nihtinen, 2012). 

Аудитори зазначають, що мовлення представників молодого покоління, у 

нашому дослідженні – це студенти коледжу, відрізняється дуже подрібненим 

синтагматичним членуванням, відсутністю структури делімітації. Наприклад, у 

мовленні студента коледжу з Глазго фраза складається з 10 інтоногруп: 

/I ⌇speak  –different /dia\lects  ⌇ –one ⌇  I a\dopted| a/nother’s ⌇  –my n\ormal 

accent ⌇  from this /area|| 

Основу мовленнєвого потоку представленого інформанта становлять 

міжпаузальні групи різноманітної довжини, наявні також інтоногрупи з одного 

фонослова, або двох. Мовлення студента 19 років також відрізняється дуже 

уривчастим характером. Складається враження незакінченості думки, хоча за 

змістом і смислом висловлювання може функціонувати як завершене. 

Наприклад:  

1) Being in Lancaster | I speak ⌇ a little ⌇bit more⌇ a ⌇Slang in it… 

2) I use “mate”, lad instead of using a word friend 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Інтонограма наведених фраз 
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У наведених прикладах дуже подрібнене синтагматичне членування, всі 

інтонаційно незавершені синтагми вимовляються висхідною шкалою і 

завершуються висхідним термінальним тоном. Аудитори також звернули увагу 

на темп мовлення, який відрізняється варіативним характером, від помірного до 

швидкого, і дуже короткими паузами. Найчастотнішими термінальними тонами 

є висхідний, висхідно-спадний або високий спадний. При цьому діапазон тону 

вузький. Це, на наш погляд, і пояснює емоційно-нейтральний характер мовлення. 

Висновки. Шотландський варіант англійської мови складається з безлічі 

мовних форм, що містять стандартний шотландський варіант, діалект скотс, який 

є спорідненою з шотландським варіантом мовною системою, представленою 

розмовним діалектом. Проведене дослідження, метою якого є  визначення 

просодичних особливостей шотландського розмовного діалекту, проведено 

методом перцептивного аналізу. Виокремленні під час дослідження вікові 

просодичні особливості мовленнєвої поведінки шотландців виявили характерні 

відмінні риси кожної з досліджуваних вікових груп. Так, для чоловіків, 

представників шотландського розмовного діалекту м. Глазго характерним є 

подрібнене синтагматичне членування, превалювання однонаголошеної шкали 

та висхідного завершення інтонаційної групи. Для чоловіків, студентів коледжу, 

віком 19 і 20 років типовим в їхній мовленнєвій поведінці є дуже подрібнена 

делімітація мовленнєвого потоку і вживання емфатичних термінальних тонів, які 

на тлі вузького діапазону роблять мовлення емоційно-нейтральним.  

Ще однією особливістю мовлення представників шотландського діалекту 

є використання низького ненаголошеного передтакту в комбінації з високим 

ядровим складом і підвищуваним рівнем заядрових складів. 

Отже, враховуючи проведений просодичний аналіз можна стверджувати, 

що елементи міського розмовного діалекту найяскравіше представлені в 

молодіжному мовленні на тлі вживання емоційних моделей просодичного 

оформлення мовлення. Результати дослідження, отримані під час перцептивного 

аналізу, сприяють подальшому вивченню соціофонетичного варіювання 

мовлення шотландців. 
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Стаття присвячена висвітленню результатів дослідження просодичних параметрів у 

реалізації спонукальних висловлювань у текстах двох типів інституційного дискурсу, а саме 

– лекційному та проповідницькому. Виходячи з наявності загальних інтенціональних критеріїв 

лекційного і проповідницького дискурсів (передача знань і формування точки зору / вірування), 

ці дискурси в статті розглядаються як особливий вид інституційного повчаючого дискурсу з 

єдиною композиційною структурою. У реалізації операційних стратегій лектора і 

проповідника важливу роль відіграють способи спонукання аудиторії до комунікативних дій, 

які здійснюються, зокрема, спонукальними конструкціями. Робота містить опис 

результатів перцептивного фонетичного дослідження спонукальних висловлювань та їхню 

лінгвістичну інтерпретацію, в результаті чого представлено системний опис просодичної 

організації різних видів спонукальних висловлювань, що використовуються в лекційному та 

проповідницькому дискурсах, виокремлено характерні закономірності інтонаційної 

структури досліджуваних мовленнєвих реалізацій. На підставі проведеного дослідження 

констатовано, що гучність, темп, фразовий наголос та мелодійний контур є основними 

просодичними засобами здійснення спонукання у будь-яких частинах тексту лекції чи 

проповіді. Залежно від ступеня участі просодичних параметрів у реалізації спонукальних 

висловлювань були виокремленні три основні просодичні компоненти, які беруть участь у 

диференціації типу лекції або проповіді. У лекційному дискурсі просодичними параметрами, 

що диференціюють аудиторну/он-лайн лекцію є мелодія, наголос та темп вимови. У 

проповідницькому дискурсі основними просодичними маркерами диференціювання храмової/ 

дистантної проповіді є мелодія, ритм та гучність. Аудиторський аналіз уможливив 

констатацію існування певної закономірності у вживанні спонукальних висловлювань 

залежно від типу лекційного та проповідницького дискурсів і їхньої композиційної частини 

та продемонстрував концентрацію найбільшого числа диференційних інтонаційних ознак у 

вступі та найменшого – в загальній основній частині текстів. Основним результатом 

аудиторського аналізу виявилося висування певних інтонаційних параметрів як 

інформативних для реалізації та диференціації спонукальних висловлювань у різних типах 

дискурсу.  
Ключові слова: інституційний дискурс, спонукальні конструкції, лекційний дискурс, 

проповідницький дискурс, просодичні характеристики. 

 

УЧАСТИЕ ПРОСОДИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОБУЖДЕНИЯ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ 
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кандидат филологических наук, доцент, 

Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова 

Статья посвящена освещению результатов исследования просодических параметров в 

реализации побудительных высказываний в текстах двух типов институционального 

дискурса, а именно - лекционном и проповедническом. Исходя из наличия общих 

интенциональных критериев лекционного и проповеднического дискурса (передача знаний и 

формирование точки зрения / верования), эти дискурсы в статье рассматриваются как 
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особый вид институционального поучающего дискурса с единой композиционной структурой. 

В реализации операционных стратегий лектора и проповедника важную роль играют 

способы побуждения аудитории к коммуникативным действиям, которые осуществляются, 

в частности, побудительными конструкциями. Работа содержит описание результатов 

перцептивного фонетического исследования побудительных высказываний и их 

лингвистическую интерпретацию, в результате чего представлено системное описание 

просодической организации различных видов побудительных высказываний, используемых в 

лекционном и проповедническом дискурсах, выделены характерные закономерности 

интонационной структуры исследуемых речевых реализаций. На основании проведенного 

исследования констатировано, что громкость, темп, фразовое ударение и мелодичный 

контур являются основными просодическими средствами осуществления побуждения в 

любых частях текста лекции или проповеди. В зависимости от степени участия 

просодических параметров в реализации побудительных высказываний были выделены три 

основные просодические компонента, участвующие в дифференциации типа лекции или 

проповеди. В лекционном дискурсе просодическими параметрами, дифференцирующими 

аудиторную / он-лайн лекцию есть мелодия, ударение и темп. В проповедническом дискурсе 

основными просодическими маркерами дифференциации храмовой / дистантной проповеди 

является мелодия, ритм и громкость. Аудиторский анализ сделал констатацию 

существования определенной закономерности в употреблении побудительных высказываний 

в зависимости от типа лекционного и проповеднического дискурсов и их композиционной 

части и продемонстрировал концентрацию наибольшего числа дифференциальных 

интонационных признаков во вступлении и наименьшего - в общей основной части текстов. 

Основным результатом аудиторского анализа оказалось выдвижение определенных 

интонационных параметров как информативных для реализации и дифференциации 

побудительных высказываний в различных типах дискурса. 

Ключевые слова: институциональный дискурс, побудительные конструкции, лекционный 

дискурс, проповеднический дискурс, просодические характеристики. 

 

THE PROSODIC PARAMETERS IN THE IMPLEMENTATION OF 

IMPERATIVES IN THE INSTITUTIONAL DISCOURSE 

Bondarenko K.A. 
PhD in Linguistics, associate professor,  

Odesa National I. I. Mechnikov University 

The article is devoted to highlighting the results of the study of prosodic parameters in the 

implementation of the imperatives in the texts of two types of institutional discourse, namely, lecture 

and preaching. Proceeding from the presence of common intentional criteria of lecture and preaching 

discourse (transfer of knowledge and formation of point of view / belief), these discourses are 

considered in the article as a special type of institutional teaching discourse with a similar 

compositional structure. In the implementation of the operational strategies of the lecturer and the 

preacher, an important role is played by the methods of stimulating the audience to communicative 

actions, which are carried out, in particular, by imperative utterances. The work contains a 

description of the results of a phonetic study of imperative utterances and their linguistic 

interpretation, as a result of which a systematic description of the prosodic organization of various 

types of imperatives used in lecture and preaching discourses is presented, the characteristic patterns 

of the intonation structure of the studied speech realizations are highlighted. On the basis of the 

conducted research, it was stated that loudness, tempo, phrasal stress and melodic contour are the 

main prosodic means of realizing motivation in any part of the text of a lecture or a sermon. 

Depending on the degree of participation of prosodic parameters in the implementation of 

imperatives, three main prosodic components were identified that participate in the differentiation of 

the type of lecture or sermon. In lecture discourse, the prosodic parameters that differentiate the 

classroom / online lecture are melody, stress and tempo. In preaching discourse, the main prosodic 
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markers of the differentiation of temple / distant preaching are melody, rhythm and loudness. The 

audit analysis made a statement of the existence of a certain pattern in the use of imperatives, 

depending on the type of lecture and preaching discourses and their compositional part, and 

demonstrated the concentration of the largest number of differential intonation features in the 

introduction and the smallest - in the general main part of the texts. The main result of the audit 

analysis was the advancement of certain intonational parameters as informative for the 

implementation and differentiation of imperatives in various types of discourse. 

Key words: institutional discourse, imperative utterances, lecture discourse, preaching discourse, 

prosodic characteristics. 

 

Вступ. Інституційний дискурс становить собою спілкування в заданих 

рамках статусно-рольових стосунків. Щодо сучасного суспільства,  можна 

виділити такі види інституційного дискурсу: політичний, дипломатичний, 

адміністративний, юридичний, військовий, педагогічний, релігійний, містичний, 

медичний, діловий, рекламний, спортивний, науковий, сценічний та масово-

інформаційний (Карасик, 2000). Метою статті є опис результатів аудиторського 

аналізу просодичних параметрів спонукальних конструкцій у двох видах 

інституційного дискурсу – проповідницького (релігійного) і лекційного 

(академічного, аудиторного). Поставлена мета передбачає виконання таких 

завдань: розглянути і зіставити основні компоненти проповідницького дискурсу 

і дискурсу лекції, виявити основні сприйманні просодичні характеристики 

спонукальних конструкцій у досліджуваних дискурсах. 

При дослідженні усних англомовних спонукальних конструкцій у 

вищезазначених інституційних дискурсах використовувалися як 

загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження. В рамках 

функціонального методу в статті використовувалися елементи контекстуально-

інтерпретаційного аналізу, який дав можливість ідентифікувати і пояснити 

смислову динаміку виділених мовних одиниць в уже згадуваному 

дискурсивному сегменті; елементи конверсаціонного аналізу застосовувалися в 

процесі реконструкції комплексу складових досліджуваної комунікативної 

сфери в проекції на екстралінгвальну ситуацію. Серед спеціальних фонетичних 

методів перш за все використані слуховий і аудиторський аналізи, які дали 

можливість виявити суб'єктивні просодичні характеристики мови. 

Вивчення спонукальних висловлювань лекційного і проповідницького 

дискурсів проводилося на матеріалі записів і транскриптів англомовних лекцій 

та проповідей. Матеріал дослідження був розділений за способом утілення – 

безпосередній та опосередкований технічними засобами інформації.  За цим 

параметром лекції були поділено на класичні аудиторні та онлайн лекції, які були 

записані з метою дистанційного здобуття освіти. Проповіді були розподілені 

відповідно на класичні храмові та відносно новий тип проповідницької 

діяльності – дистантні (інтернет- звернення до пастви). 

Результати та обговорення. Слід зазначити, що незалежно від 

приналежності до певного виду, проповідницькому та лекційному дискурсу в 

цілому властиво проходження класичної композиційної структури риторичного 

твору: вступ, основна частина та висновок. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Відзначимо також, що основна частина лекції в свою чергу складається з 

викладу основного матеріалу і аргументації, в проповіді ж складовими 

компонентами основної частини є наррація і трактування.  

Доцільно також згадати, що, ціннісна складова лекційного дискурсу 

представлена тріадою – істина, знання, дослідження. Головною цінністю 

проповідницького дискурсу є віра (Кравченко, 2007). Звідси основною метою 

лекційного дискурсу є передача (поширення) знань у тій чи іншій галузі науки і 

формування понятійної, когнитивної точки зору на висловлюваний об’єкт. 

Проповідницький дискурс також має на меті передачу знань про основи 

віровчення, проте не тільки й не стільки знання, скільки зміцнення віри є 

основною інтенцією проповідника. Реалізація цієї інтенції здійснюється за 

допомогою роз’яснення, повчання, рекомендації належної поведінки відповідно 

до ціннісної бази релігійних постулатів. Тобто, не тільки організація сприйняття 

адресатом переданої інформації, а і спонукання його до здійснення 

посткомунікативних дій або формування готовності до певних дій є метою 

проповідницького дискурсу (Кравченко, 2002). 

Для виявлення тієї частини просодичної інформації, яка разом з 

інформацією інших мовних рівнів є достатньою для диференціації виду лекції та 

проповіді, їх емоційної й експресивної насиченості, ми відібрали спонукальні 

конструкції, що входять до різних частин лекцій та проповідей різних типів. 

Перед аудиторами (десятьма філологами-фонетистами)  були поставлені 

завдання визначити: 

— в якому з видів проповіді (традиційній храмовій  або альтернативній 

дистантній) і лекції (аудиторній  або дистантній) функціонують  прослухані ними 

фрази, що містять спонукання; 

— в якій частині проповіді або лекції  функціонують  прослухані ними 

фрази, що містять спонукання; 

— ступінь участі певних просодичних параметрів (мелодійний контур, 

фразовий наголос, гучність, темп, ритм, паузація) у створенні чи посиленні 

спонукального ефекту на різних ділянках тексту. 

— ступінь участі певних просодичних параметрів (мелодійний контур, 

фразовий наголос, гучність, темп, ритм, паузація) у диференціації типу 

спонукання у тексті  лекції та проповіді. 

Як показав аналіз відповідей аудиторів з ідентифікації належності 

спонукальних конструкцій до певного виду проповіді, з найбільшою 

вірогідністю аудиторами визначалися спонукання у частинах вступу і висновку. 

Рівень розпізнавання спонукальних конструкцій в основній частині менше (80,8 

– 86,2%). Дане явище пов’язане з тим, що в основній частині міститься зазвичай 

фактична інформація, яка не змінюється залежно від виду проповіді або лекції. З 

найбільшою вірогідністю аудиторами розпізнавалися спонукальні конструкції в 

текстах храмової проповіді (98,2%). Дані показники свідчать про уніфікованість 

спонукальних конструкцій у цьому виді проповіді, яка спрощувала завдання 

аудиторів. Подібна тенденція до розпізнавання обрамлених частин тексту 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4-%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
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зберігається і при дистантній проповіді, проте кількісні показники трохи 

знижуються (96,7 і 93,3%). 

Лекційним текстам так само властива певна структура. Як показують 

результати дослідження, аудиторам з певною вірогідністю вдалося визначити 

спонукальні конструкції у вступній та заключній частинах як аудиторної, так і 

дистантної лекції (94,2% і 91,4% у вступі та 94,7% і 96,1% у заключній частині 

відповідно).  

В середньому по тексту найбільше розпізнавання аудиторами 

спонукальних висловлювань відзначається в храмовій проповіді (92,5%), а 

найменше – в дистантній лекції (89,4%). Менше розпізнавання аудиторами 

дистантної лекції пов’язане з тим фактом, що формат організованості тексту 

класичної аудиторної лекції тісно переплітається з форматом дистантної, 

відмінності даних типів лекційних текстів полягає в основній частині викладу 

матеріалу, що пов’язано з відмінностями у взаємодії з аудиторією. Даний факт 

підтверджується кількісними показниками розпізнавання основної частини 

лекції аудиторами (86,2% в аудиторній лекції і 80,8% у дистантній). 

Схожі результати спостерігаються і при визначенні аудиторами 

належності спонукальних конструкцій до тієї чи іншої частини лекції і проповіді: 

найбільше розпізнавання у висновку (96,7%) і вступі (92,4%). Важливо 

зазначити, що спонукальні конструкції носять різний характер у різних частинах 

тексту. У вступі спостерігається заклик до уваги аудиторії, акцентування уваги 

на важливості подальшої інформації,  тому ця частина демонструє високий 

ступінь насиченості симультанними (операційними або націленими на 

спонукання до виконання ментальної / душевної дії) спонукальними 

конструкціями.  В основній частині, як правило, переважають операційні 

спонукальні конструкції, що закликають виконати конкретну команду (фізичну 

дію, що покликана оптимізувати процес викладу матеріалу/донесення змісту 

біблійної події ). Операційні конструкції загалом експліцитні. Так само можуть 

зустрічатися конструкції, які спонукають до посткомунікативних дій. Але даний 

тип спонукань є характерним для заключної частини проповіді чи лекції. В 

основній частині можуть бути спонукання, пов’язані з викладом теми лекцій:  

         Let’s take a closer look. Take your diagrams and try to see the pattern 

                                                            (John Sahnet. Universe as the beginning). 

Як правило, в реалізації спонукання на перший план виходять такі 

просодичні характеристики, як висота тону, паузація, інтонація, наголос, ритм, 

загальний мелодійний контур. 

Одним із завдань аудиторів при виконанні аудиторського аналізу було 

також визначення ступеня участі цих інтонаційних засобів у створенні чи 

посиленні спонукального ефекту на різних ділянках тексту. 

Для цього аудиторам пропонувалося відмітити із запропонованих 

параметрів (мелодійний контур, фразовий наголос, гучність, темп, ритм, 

паузація) ті, які, на їхній погляд, мають вищий ступінь виділеності на певній 

ділянці тексту. Загальна кількість відповідей по кожній частині проповіді 

бралася за 100%. Більшість аудиторів відмітили гучність, темп, фразовий 
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наголос та мелодійний контур як основні просодичні параметри, які виділяють 

спонукання у будь яких частинах тексту. 

                                                                                                  

   Таблиця 1 

Участь просодичних параметрів у реалізації спонукальних  

висловлювань у текстах лекції (у%) 
 мелодійний 

контур 

фразовий 

наголос 

 

гучність темп ритм паузація 

вступ аудиторна 

 

34,1 22,3 13,4 18,3 4,7 7,2 

дистантна 

 

32,7 27,1 13,7 17,6 4,1 4,8 

основна 

частина 

аудиторна 

 

29,8 18,4 19,6 10,3 9,6 12,3 

дистантна 

 

22,1 19,7 15,9 23,5 13,7 5,1 

заключна 

частина 

аудиторна 

 

30,5 29,8 16,3 12,8 4,7 5,9 

дистантна 

 

33,9 24,4 12,1 19,6 6,9 3,1 

всередньому 

по тексту 

аудиторна 

 

31,5 23,5 16,5 13,8 6,2 8,5 

дистантна 

 

29,6 23,7 13,9 20,2 8,3 4,3 

 

Таблиця 2 

Участь просодичних параметрів у реалізації спонукальних 

 висловлювань у текстах проповідей (у%) 
 

 мелодійний 

контур 

фразовий 

наголос 

 

гучність темп ритм паузація 

вступ храмова 

 

32,3 24,1 17,2 3,4 8,3 14,7 

дистантна 

 

37,1 22,7 14,1 14,8 3,7 7,6 

основна 

частина 

храмова 

 

28,4 19,8 12,3 19,6 10,3 9,6 

дистантна 

 

29,7 12,1 13,7 25,1 15,9 3,5 

заключна 

частина 

храмова 

 

36,8 20,5 15,9 9,3 2,8 14,7 

дистантна 

 

34,4 23,9 6,1 13,1 12,9 9,6 

всередньому 

по тексту 

храмова 

 

32,5 21,5 15,1 10,8 7,1 13 

дистантна 

 

33,7 19,6 11,3 17,7 10,8 6,9 
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Як свідчать дані таблиць, кожен із запропонованих просодичних 

параметрів по-різному бере участь у реалізації  спонукання у різних видах лекції 

та проповіді. Однак, найінформативнішим параметром для диференціації 

спонукальних конструкцій в академічній лекції є мелодійний контур (31,5%). 

Результати обробки відповідей аудиторів довели, що інформативним для 

диференціації спонукань аудиторної лекції є також параметр наголосу (23,5%) та 

гучності (16,5%). 

Параметр мелодійного контуру (29,6%) та наголосу (23,7%) при 

вимовлянні спонукальних висловлювань у дистантній лекції також (як і в 

аудиторній лекції) є найбільш інформативними, але третім провідним 

параметром актуалізації спонукання у цьому виді лекцій  аудитори вважають 

темп (20,2%). 

Відповіді аудиторів свідчать про те, що параметри мелодійного контуру, 

фразового наголосу та гучності є основними і у створенні спонукального ефекту 

у храмовій проповіді. Але показники дещо різняться: мелодійний контур (32,5%) 

відіграє більш значущу роль у реалізації спонукання в тексті проповіді  у 

порівнянні з текстами лекцій, а наголос (21,5%) та гучність(15,1%) 

характеризуються нижчими показниками досліджуваних параметрів ніж у тексті 

лекцій. Щодо дистантної проповіді, то в ній спостерігаються просодичні 

особливості,  схожі з дистантною лекцією. Це може бути пояснено однаковим 

видом презентації, тобто дистантим способом утілення. Основним параметром 

для розпізнавання дистантної проповіді є мелодія (33,7%), яка відіграє  більш 

значущу роль, ніж у диференціації дистантної лекції (29,6%). Друге місце за 

участю у диференціації посідає показник наголосу (19,6%), за котрим йде 

темпоральний показник (17,7%). Але в порівнянні з дистанційною лекцією, ці 

відсоткові показники дещо нижче. 

Останнім завданням аудиторів було виділити основні просодичні 

параметри  у диференціації  спонукальних висловлювань  у кожному типі лекції 

та проповіді. Участь мелодійного компонента інтонації в реалізації  

спонукальних висловлювань у лекції актуалізується, у першу чергу, у вступі та 

заключній частині. В основній частині виклад інтонаційні особливості 

спонукальних висловлювань   в аудиторній  лекції збігаються з інтонаційним 

малюнком у дистантній лекції, адже лектори у цій частині лекції здебільшого 

звертаються до стандартних операційних симультанних спонукань як в 

аудиторній, так й у дистантній лекціях. А відмінності двох різновидів лекцій 

були очевидні для аудиторів у тих частинах, де лектор використовує різні 

спонукальні конструкції (як операційні, так й посткомунікативні, що націлені на 

спонукання до виконання ментальної дії) – в частині пояснення та у заключній 

частині. Стосовно ступеня участі просодичних параметрів у реалізації  

спонукальних висловлювань, аудитори виокремили  три основні просодичні 

ознаки, які допомагали їм виділити аудиторний чи дистантний тип/ спосіб 

ведення лекції: 

1) мелодія (27,1 та 18,7% відповідно); 

2) наголос ( 22 та 18,1% відповідно); 
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3) темп (17,3 та 22,5% відповідно). 

Участь мелодійного компонента інтонації в реалізації  спонукальних 

висловлювань у проповідницькому дискурсі актуалізується в першу чергу в 

основній частині (пояснення). Мелодія реалізується дещо у меншій мірі у вступі 

та заключній частині завдяки клішованності цих частин. Щодо диференціації 

просодичних параметрів спонукальних конструкцій  у кожному типі   

проповідей, то аудитори також виділили мелодію (27,4 та 19,1% відповідно) як 

один із параметрів. Також аудитори виділяють ритм (17,2 і 21,8%), але при 

розпізнаванні традиційної храмової та дистантної он-лайн проповіді  яскраво 

виділяється параметр гучності: відсоткове співвідношення становить 15,7% до 

18,5% відповідно. Таким чином, можемо зробити висновок, що просодичний 

параметр гучності є характерним для спонукальних конструкцій дистантних 

проповідей. 

Стосовно ступеня участі просодичних параметрів у реалізації  

спонукальних висловлювань, аудитори виокремили  три основні просодичні 

ознаки, які допомагали їм виділити храмову чи дистантну проповіді за способом  

утілення: 

1) мелодія (27,4 та 19,1% відповідно); 

2) ритм (17,2 і 21,8%); 

3) гучність (15,7% до 18,5% відповідно). 

Висновки. На підставі здійсненого дослідження сприйманих просодичних 

характеристик спонукальних висловлювань, що використовуються у 

проповідницькому та лекційному дискурсах можна дійти висновків щодо 

існування певної закономірності у вживанні спонукальних висловлювань 

виокремлених видів залежно від типу лекційного та проповідницького дискурсів 

і їхньої композиційної частини. В статті доведено концентрацію найбільшого 

числа диференційних інтонаційних ознак у вступі та найменшого – в загальній 

основній частині текстів. Основним результатом аудиторського аналізу 

вважаємо  висування  набору певних інтонаційних параметрів як інформативних 

для реалізації та диференціації спонукальних висловлювань у різних типах 

дискурсу. Перспективними убачається подальше зіставне дослідження 

паравербальних (як фонетичних, так і кінетичних) засобів реалізації категорії 

спонукання в інших інституційних дискурсах –  релігійному, військовому, 

судовому, тощо. 
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ РУССКИХ ПЕРЕВОДОВ ПОЭМЫ 

ГЕНРИХА ГЕЙНЕ «ГЕРМАНИЯ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 

Букреева Л.Л. 
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Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова 

Никитинская И.О. 
преподаватель, Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 

      В статье рассматривается художественный уровень русских переводов поэмы 

Генриха Гейне «Deutschland. Ein Wintermärchen», выполненных Юрием Тыняновым и 

Вильгельмом Левиком в сравнении с оригиналом, и определяется степень их эквивалентности, 

которая может быть достигнута только при условии использования разнообразных 

переводческих трансформаций и соблюдения литературных норм языка перевода. 

Описываются особенности перевода поэтического текста с немецкого языка на русский. 

Поскольку силлабо-тоника объединяет системы стихосложения в данных языках, 

переводчикам этот факт позволил достичь эквиметрии. Определяется степень близости 

информации в сравниваемых текстах на денотативном, коннотативном, а особенно на 

прагматическом уровне, который требует дополнительного внимания  переводчика, потому 

что между восприятиями адресанта и адресата художественного текста существуют 

определенные различия. В данной статье рассматриваются средства достижения у 

русскоязычного читателя соответствующего психологического и эстетического еффекта, 

так как немецкому оригиналу – поэме Г. Гейне – присущи ирония и пародирование. На 

основании компаративного анализа переводов Ю. Тынянова и В. Левика определяется 

частотноcть использования Ю. Тыняновым буквализмов, просторечий и плеоназмов, 

которые нарушают литературную норму русского языка, что влияет на качество его 

перевода. Обоим переводчикам удалось воссоздать такие авторские стилистические приёмы 

как антитезы, многозначные символы, а также излюбленный прием Г. Гейне – синекдоху. Но 

передать авторскую иронию в большей степени удалось В. Левику за счет таких 

переводческих трансформаций как компрессия и развитие логической связи. К переводческим 

находкам В. Левика следует также отнести и  воспроизведение игры слов. Компаративный 

анализ позволил определить, что перевод В. Левика в большей мере соответствует 

подлиннику, чем перевод Ю. Тынянова при передаче стилистической и прагматической 

информации немецкого текста, и демонстрирует более высокий поэтический уровень, 

поскольку он отображает  формальные признаки оригинала, а также ироническую 

интонацию Г. Гейне.  

Ключевые слова: эквивалентность, адекватность, прагматика перевода, виды 

переводческих трансформаций, воссоздание подтекста в переводе, нарушения литературной 

нормы. 

 

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛIЗ РОСIЙСЬКИХ ПЕРЕКЛАДIВ ПОЕМИ 

ГЕНРIХА ГЕЙНЕ «НІМЕЧЧИНА. ЗИМOВА КАЗКА» 
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Нiкiтiнська I.О. 
викладач,  Одеський нацiональный унiверситет iменi I.I. Мечникова 

 У статті розглядається художній рівень російських перекладiв поеми Генріха Гейне 

«Deutschland. Ein Wintermärchen», виконаних Юрiєм Тиняновим і Вiльгельмом Левiком у 
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порівнянні з оригіналом, і визначається ступінь їхньої еквівалентності, яка може бути 

досягнута лише за умов використання рiзноманiтних перекладацьких трансформацiй та 

дотримання лiтературних норм мови перекладу. Описуються особливості перекладу 

поетичного тексту з німецької мови на російську. Оскiльки силлабо-тонiка об’єднує системи 

вiршування у цих мовах, це дозволило перекладачам дотриматися еквiметрiї. Визначається 

ступiнь близкостi інформації в текстах, що порiвнюються,  на денотативному, 

коннотативному  та особливо на прагматичному рiвнi, який вимагає додаткової  уваги  вiд 

перекладача, тому що мiж сприйняттям адресанта  та  адресата  художнього тексту 

iснують певнi розбiжностi. У данiй статті розглядаються засоби досягнення у 

росiйськомовного читача вiдповiдного психологiчного та естетичного ефекту, тому що 

нiмецькому оригiналу – поемi Г. Гейне – притаманнi  iронiя та парoдiювання. На пiдставi 

компаративного аналiзу перекладiв Ю. Тинянова та В. Левiка визначається частотнicть 

використання Ю. Тиняновим буквалiзмiв, просторiч та плеоназмів, якi порушують 

лiтературну норму росiйської мови, що впливає на якicть його перекладу. Обом перекладачам 

вдалося вiдтворити такi авторськi стилiстичнi прийоми як антитези, багатозначнi 

символи, а також улюблений прийом Г. Гейне – синекдоху. Проте передати авторську iронiю 

бiльшою мiрою вдалося В. Левiку за рахунок таких перекладацьких трансформацiй як 

компресiя та розвиток логiчного зв’язку. До перекладацьких знахiдок В. Левiка слiд також 

вiднести вiдтворення гри слiв. Компаративний аналiз дозволив встановити, що переклад 

В. Левiка бiльш вiдповiдає оригiналу, нiж переклад Ю. Тинянова у вiдтвореннi стилiстичної 

та прагматичної iнформацiї нiмецького тексту, та демонструє бiльш високий поетичний 

рiвень, тому що вiн вiдображає не тiльки формальнi ознаки оригiналу, але й також iронiчну 

iнтонацiю Г. Гейне.  

Ключові слова: еквівалентність, адекватність, прагматика перекладу, види перекладацьких 

трансформацій, відтворення підтексту в перекладі, порушення лiтературної норми. 
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The given article deals with the study and analysis of the artistic level of the poem «Deutschland. Ein 

Wintermärchen» by Heinrich Heine and its Russian translations by Yurii Tynyanov and Wilhelm 

Levick, compared to the original. The degree of equivalence, which can be achieved only if a variety 

of translation transformations are used and the literary norms of the language are observed, is 

determined. The article describes the features of translating a poetic text from German to Russian. 

The translators were able to reach aquametry because of the fact that the syllabic-tonic combines the 

versification of these languages. The faithfulness of the Russian translations on the denotative, 

connotative, and especially on the pragmatic level, as well as their peculiarities are discussed. The 

pragmatic level requires additional attention of the translator, because there are certain differences 

between the perception of the addresser and the addressee of a literary text. The given article deals 

with the means of achieving the corresponding psychological and aesthetic effect for the Russian-

speaking reader, as the poem «Deutschland. Ein Wintermärchen» is characterized by irony and 

parody. Based on comparative analysis of translations by Yu. Tynyanov and W. Levick, the frequency 

of Yu. Tynyanov’s use of literalisms, colloquialisms and pleonasms that violate the literary norm of 

the Russian language is determined. Both translators managed to recreate such stylistic devices as 

antitheses, polysemantic symbols and synecdoche used by H. Heine. W. Levick managed to convey 

the author’s pun and irony to a greater extent due to such translation transformations as the 

compression and the development of logical connection. The comparative analysis proved that           
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W. Levick’s translation is more consistent with the original than Yu. Tynyanov’s one. W. Levick’s 

translation demonstrates a higher poetic level, as it represents the formal characteristics of the 

original, as well as the ironic intonation of H. Heine. 

Key words: equivalence, faithfulness, translation pragmatics, types of translation transformations, 

implication reflection in the process of translation, violation of the literary norm.  

 

     Введение. Цель работы заключается в определении степени эквивалентности 

подлиннику русских переводов поэмы Г. Гейне «Германия. Зимняя сказка», 

выполненных Ю. Н. Тыняновым 1934  и В. В. Левиком в 1938 г. Задачей 

исследования является выявление особенностей передачи фактуальной, 

подтекстовой и концептуальной информации, заключенной в оригинале. 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью изучения 

проблем перевода художественного текста в жанре сатирической поэмы как 

особого жанра в мировой литературе и разнообразных подходов к его 

восприятию. Многоплановость в выборе языковых средств при переводе и во 

взглядах на передачу основной идеи произведения Генриха Гейне, диктует 

необходимость проанализировать переводы выдающихся классиков этого 

искусства, какими были Юрий Тынянов и Вильгельм Левик. Методика анализа 

рассматриваемых проблем включала литературоведческий, описательно-

логический и компаративный анализ. 

     «Германия. Зимняя сказка» не только вершина политической лирики Гейне, 

но и одно из самых значительных произведений всей немецкой литературы 

середины XIX века, в котором соединились ведущие идеи романтического и 

реалистического искусства. Поэма «Германия. Зимняя сказка» рождалась как 

глубоко современное, более того – злободневное произведение, в котором автор 

выразил необходимость исторических перемен. Г. Гейне отдавал себе отчет в 

художественном новаторстве своей поэмы. Он создавал совершенно новый жанр 

– путевые картины в стихах.  

       Трагические события немецкой истории независимо даже от воли поэта 

сделали впоследствии его творение столь актуальным, что «Германия. Зимняя 

сказка» стала уже восприниматься спустя сто лет без всяких комментариев как 

трагический прогноз. Столкновение противоположных чувств характерно для 

самоощущений поэта. «Германия» – лиро-эпическая поэма, исполненная 

сатирического пафоса.  

     Результаты и обсуждение. Русскую и немецкую систему стихосложения 

роднит силлабо-тоника, что позволило переводчикам в равной степени 

сохранить формальные признаки подлинника – ритм, 4-х стопный ямб, и 

перекрёстную рифму.  

        Сопоставление переводов Ю. Тынянова и В. Левика с оригиналом, 

позволило определить степень близости их фактуальной, подтекстовой и 

концептуальной информации.  
Текст оригинала Перевод Ю. Тынянова Перевод В. Левика 

Ein kleines Harfenmädchen 

sang. 

Арфистка девочка пела там, 

Пела с истинным чувством 

То пела арфистка –совсем 

дитя, 
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Sie sang mit wahrem 

Gefühle 

Und falscher Stimme, doch 

ward ich sehr 

Gerühret von ihrem Spiele. 

И страшной фальшью, – 

но очень я  

Был тронут её искусством   

И был ее голос 

фальшивым, 

Но чувство правдивым. Я 

слушал ее, 

Растроганный грустным 

мотивом. 

      В своей версии Ю. Н. Тынянов перевёл «Ein kleines Harfenmädchen» как 

«арфистка девочка», что является буквализмом и нарушением литературной 

нормы русского языка.  

      Для сохранения стихотворного размера произведения, Ю. Тынянов 

добавляет ещё одну вторую ямбическую стопу, усиливая эпитет, в результате 

чего возникает логическое противоречие: сложно представить, что пение со 

«страшной фальшью» смогло бы растрогать поэта, поскольку предшествующий 

плеоназм «с истинным чувством» создаёт логический диссонанс.  

       В. Левик, сохраняя антитезу подлинника «wahres Gefühl» – «falsche Stimme», 

воспроизводит фактуальную информацию, не нарушая при этом логики 

повествования, и соблюдает денотативную эквивалентность немецких и русских 

лексем: «был голос фальшивым, но чувство правдивым». И в отличие от 

Ю. Тынянова, он не наделяет эпитеты излишней эмоциональностью, 

отсутствующей в немецком тексте. 
Текст оригинала Перевод Ю. Тынянова Перевод В. Левика 

Sie sang das alte 

Entsagungslied, 

Das Eiapopeia  vom Himmel, 

Womit man einlullt, wenn es 

greint, 

Das Volk, den großen 

Lümmel. 

Старая песнь, отречения 

песнь, 

Небесное баюшки-баю; 

Её напевают, чтоб рёв 

унять, Народу, большому 

слюнтяю.  

То старая песнь отреченья 

была, 

Легенда о радостях неба, 

Которой баюкают глупый 

народ, 

Чтоб не просил он хлеба. 

       Использование Ю. Тыняновым просторечия «слюнтяй» неуместно в данном 

контексте. Эта лексема обладает уничижительным оттенком и не учитывает 

прагматику перевода.  

       В. Левик удачно воспроизводит немецкое определение «der große Lümmel» 

словосочетанием  «глупый народ», используя  литературный стиль. С помощью 

такого способа передачи информации, ему удаётся выразить высокомерный 

взгляд священников на народ. Используя прием развития логической связи, 

В. Левик воспроизводит глагол «greint» не буквально «орать, кричать, реветь», а 

фразой «чтоб не просил он хлеба», заменяя следствие причиной. Таким образом, 

он передает авторскую концепцию: голодный народ страдает от лишений и в 

этом кроется причина его возмущения. 

Текст оригинала Перевод Ю. Тынянова Перевод В. Левика 

Ich kenne die Weise, ich 

kenne den Text, 

Ich kenn auch die Herren 

Verfasser; 

Ich weiß, sie tranken heimlich 

Wein 

Мы слышали музыку, знаем 

и текст,  

И авторов знавали; 

Публично славили воду они, 

А дома вино попивали. 

Я знаю мелодию, знаю 

слова, 

Я авторов знаю отлично: 

Они без свидетелей тянут 

вино, 

Проповедуя воду публично. 
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      Переводя немецкое местоимение «ich» как «мы», Ю. Тынянов недопустимо 

искажает в переводе авторскую позицию, в то время как В. Левик сохраняет 

смелость мировоззрения немецкого поэта.   

      Обращением «die Herren Verfasser» и глаголом «predigen» Г. Гейне намекает 

на священнослужителей и иронизирует над ними с помощью избыточной 

вежливости. Используя антитезы «heimlich» – «öffentlich» и слова-символы 

«Wein» и «Wasser», Г. Гейне так же отражает лицемерную сущность 

священников. В то время как они пропагандируют народу отречение от благ, 

сами позволяют себе наслаждаться жизнью. В данном контексте «вода» является 

символом скромности и отказа от излишеств, а «вино» ассоциируется с 

вседозволенностью и излишней роскошью. Оба переводчика успешно 

воспроизвели авторские антитезы. 
Текст оригинала Перевод Ю. Тынянова Перевод В. Левика 

Ein neues Lied, ein besseres 

Lied, 

O, Freunde, will ich euch 

dichten! 

Wir wollen hier auf Erden 

schon 

Das Himmelreich errichten. 

Новую песнь, лучшую 

песнь 

Спою вам, о, други, сегодня! 

Мы на земле, на этой, 

здесь, 

Устроим царство господне. 

Я новую песнь, я лучшую 

песнь 

Теперь, друзья, начинаю: 

Мы здесь, на земле, 

устроим жизнь 

На зависть небу и раю. 

      В своей версии Ю. Тынянов неоправданно переводит обращение «O, 

Freunde» с помощью архаизма «о, други». В. Левик избегает устаревшей 

лексемы, учитывая тем самым восприятие современного читателя. В переводе 

Ю. Тынянова избыточность «Мы на земле, на этой, здесь» нарушает каноны 

поэтической нормы. В. Левику удаётся не только избежать плеоназма, но и 

дополнить образ «Мы здесь, на земле, устроим жизнь». В отличие от 

Ю. Тынянова, который буквально передает лексему «Himmelreich» как «царство 

господне», В. Левик предлагает приём переводческой генерализации. Его 

перевод этой лексемы – «жизнь» – несёт в себе более широкое информативное 

значение.   

      Фразой «Wir wollen hier auf Erden schon, Das Himmelreich errichten»        

Г. Гейне призывает соотечественников к революции, которая могла бы создать 

новое демократичное общество. В своем переводе «Устроим царство господне», 

Ю. Тынянов использует религиозное понятие, буквально воспроизводя текст 

оригинала. Однако само понятие «царство» предполагает под собой 

монархическое устройство общества. Данную аллюзию успешно избегает 

В. Левик, сохраняя индивидуальную позицию автора «Мы здесь, на земле, 

устроим жизнь На зависть небу и раю».  
Текст оригинала Перевод Ю. Тынянова Перевод В. Левика 

Wir wollen auf Erden 

glücklich sein, 

Und wollen nicht mehr 

darben; 

Хотим мы счастливыми 

быть на земле,  

Довольно в бедности жили; 

Пусть не глотает 

лентяйская пасть, 

При жизни счастье нам 

подавай! 

Довольно слез и муки! 

Отныне ленивое брюхо 

кормить 

Und predigten öffentlich 

Wasser. 
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Verschlemmen soll nicht der 

faule Bauch, 

Was fleißige Hände 

erwarben. 

Что руки трудом добыли.  Не будут прилежные руки. 

      Буквальный перевод Ю. Тынянова «auf Erden» «на земле» не позволяет 

современному русскому читателю понять истинное значение слов автора в такой 

степени как это делает В. Левик. Его вариант  «при жизни» откровеннее и 

конкретнее выражает мысль поэта, который говорит о том, что хочет лучшей 

жизни для себя и своего народа в настоящее время, тогда как религия обещает 

достигнуть блага только после смерти.   

     «Der faule Bauch» и «fleißige Hände» являются в подлиннике синекдохой, 

которая символизирует слои общества: класс трудящихся и класс потребителей, 

который не производит никаких материальных благ. И в своём переводе,                

В. Левик с большим успехом сохраняет антитезу: «ленивое брюхо» – «прилежные 

руки», воспроизводя яркий авторский образ.  

      Ю. Тынянов, создавая эту антитезу «лентяйская пасть» – «руки трудом 

добыли» неуместно использует просторечие «пасть», нарушая тем самым 

литературную норму русского языка. 
Текст оригинала Перевод Ю. Тынянова Перевод В. Левика 

Es wächst hienieden Brot 

genug 

Für alle Menschenkinder, 

Auch Rosen und Myrten, 

Schönheit und Lust, 

Und Zuckererbsen nicht 

minder. 

Достаточно хлеба растёт на 

земле, 

Хватит на всех понемножку 

И роз, и миртов, и красоты, 

И сахарного горошку. 

А хлеба хватит нам для всех, 

–  

Закатим пир на славу! 

Есть розы и мирты, 

любовь, красота 

И сладкий горошек в 

приправу. 

        Во фразе «Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust, Und Zuckererbsen» 

объединены поэтизмы и бытовое понятие. Их несовместимость порождает 

комический эффект. Следует отметить, что оба переводчика смогли сохранить 

этот авторский прием. 
Текст оригинала Перевод Ю. Тынянова Перевод В. Левика 

Ja, Zuckererbsen für 

jedermann, 

Sobald die Schoten platzen! 

Den Himmel überlassen wir 

Den Engeln und den Spatzen. 

Да, и горошек для каждого 

есть, 

Уже наливается соком! 

А небеса оставляем мы 

Ангелам и сорокам.  

Да, сладкий горошек 

найдется для всех, 

А неба нам не нужно, – 

Пусть ангелы да воробьи 

Владеют небом дружно! 

        В следующем примере авторскую зевгму «Den Engeln und den Spatzen»                

Ю. Тынянов весьма вольно воспроизводит как «Ангелам и сорокам», не создавая 

контраст. К тому же в славянском фольклоре с лексемой «сорока» связанны 

негативные коннотации, что в данном контексте способствует появлению 

неуместных ассоциаций. В. Левик в своем переводе воспроизводит контраст 

оригинала «ангелы да воробьи». Общей чертой ангелов и воробьёв являются 

крылья, но образ ангелов ассоциируется с человеческим обликом, который 

контрастирует с размером мелкой птицы.  
Текст оригинала Перевод Ю. Тынянова Перевод В. Левика 

Und wachsen uns Flügel nach 

dem Tod, 

А вырастут крылья по 

смерти у нас, 

Скончавшись, крылья мы 

обретем, 
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So wollen wir euch besuchen 

Dort oben, und wir, wir essen 

mit euch 

Die seligsten Torten und 

Kuchen. 

Мы в гости к вам слетаем, 

Туда, наверх, и можете нас 

Поить блаженным чаем.  

Тогда и взлетим в их 

селенья, 

Чтоб самых блаженных 

пирожных вкусить 

И пресвятого печенья. 

        Условное придаточное предложение в переводе Ю. Тынянова «А вырастут 

крылья по смерти у нас» выражает явную неуверенность поэта. Его вариант 

перевода ближе к подлиннику, ведь сам Г. Гейне был атеистом, а потому и жизнь 

после смерти ставил под сомнение.  

      В. Левик, говоря «Скончавшись, крылья мы обретем», убеждает нас в 

обратном, что искажает в некой степени  мировоззрения поэта. 

       Но в этой же строфе В. Левик бережно сохраняет иронию подлинника, 

переводя «Die seligsten Torten und Kuchen»  как  «Самых блаженных пирожных 

вкусить И пресвятого печенья», используя церковную лексику. В христианской 

религии существует понятие о таинстве причастия, в котором христианин, 

вкушая хлеб и вино, причащается к вечной жизни. В. Левик иронизирует над 

этим ритуалом. А в переводе Ю. Тынянова фраза «Поить блаженным чаем» не 

передаёт этот подтекст подлинника.  
Текст оригинала Перевод Ю. Тынянова Перевод В. Левика 

Ein neues Lied, ein besseres 

Lied, 

Es klingt wie Flöten und 

Geigen! 

Das Miserere ist vorbei, 

Die Sterbeglocken schweigen. 

Новая песнь, лучшая песнь! 

Флейты зазвучали! 

И панихида отошла,  

Колокола замолчали.   

Вот новая песнь, лучшая 

песнь! 

Ликуя, поют миллионы! 

Умолкнул погребальный 

звон, 

Забыты надгробные стоны! 

       В подлиннике Г. Гейне использует сравнение «…Lied… klingt wie Flöten und 

Geigen!», говоря о том, что его песнь напоминает звуки скрипок и флейт.                    

Ю. Тынянов, переводя эту фразу, не сохраняет когезию текста. Его перевод 

создаёт впечатление, будто флейты зазвучали отдельно от самой песни.   

       Имплицитное содержание подлинника не передает и фраза в переводе 

Ю. Тынянова «И панихида отошла, Колокола замолчали», поскольку 

отсутствует чёткое противопоставление жизнеутверждающей поэзии Г. Гейне и 

воспевающей страдания религии. Буквализм этого перевода не способствует 

тому, чтобы реципиент мог увидеть антитезу подлинника.  

    По сравнению с переводом Ю. Тынянова перевод В. Левика раскрывает эту 

мысль с большим успехом: «Ликуя, поют миллионы! Умолкнул погребальный 

звон» – глаголы в этих двух предложениях создают антитезу и передают контраст 

настроений.  

 
Текст оригинала Перевод Ю. Тынянова Перевод В. Левика 

Die Jungfer Europa ist verlobt 

Mit dem schönen Geniusse 

Der Freiheit, sie liegen 

einander im Arm, 

Sie schwelgen im ersten 

Kusse. 

Дева Европа обручена, 

С нею прекрасный гений, 

Гений свободы теперь 

возлежит, 

Целуются всё блаженней.  

С прекрасной Европой 

помолвлен теперь 

Свободы юный гений,  

Любовь призывает 

счастливцев на пир, 

На радостный пир 

наслаждений. 
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     Три предложения в переводе Ю. Тынянова «Дева Европа обручена, С нею 

прекрасный гений, Гений свободы теперь возлежит» объединяет одна мысль – 

обручение Европы с гением свободы, но глагол «возлежит» в единственном 

числе в последнем предложении, искажает эту мысль, нарушая, тем самым, 

причинно-следственную связь.  Лексема «блаженней» из религиозной 

терминологии также не уместна в данном контексте.  

       В. Левику удалось передать аллегоричный образ революции, охватившей 

Европу, лаконичной фразой «С прекрасной Европой помолвлен теперь Свободы 

юный гений». 
Текст оригинала Перевод Ю. Тынянова Перевод В. Левика 

Und fehlt der Pfaffensegen 

dabei, 

Die Ehe wird gültig nicht 

minder – 

Es lebe Bräutigam und Braut, 

Und ihre zukünftigen 

Kinder! 

Что нужды, что их не 

венчали попы – 

Союз их законный однако; 

Да здравствуют невест, 

жених 

И дети этого брака. 

И пусть обошлось у них без 

попа – 

Их брак мы считаем 

законным! 

Хвала невесте, и жениху, 

И детям, еще не 

рожденным! 

      Используя местоимение «мы», В. Левик отчётливо передаёт политические 

взгляды самого Г. Гейне. Он близко к тексту переводит «Und ihre zukünftigen 

Kinder!» как «И детям, еще не рожденным!», эквивалентно передавая смысл 

подлинника. Г. Гейне призывает людей к революции – союзу «свободы» и 

«Европы», и подразумевает под «их нерождёнными детьми», демократические 

перемены. Ю. Тынянов в своем переводе, к сожалению, опускает важный для 

понимания замысла Г. Гейне эпитет «zukünftig».  
Текст оригинала Перевод Ю. Тынянова Перевод В. Левика 

Begeisterte Sterne, sie lodern 

wild, 

Zerfließen in Flammenbächen 

– 

Ich fühle mich wunderbar 

erstarkt, 

Ich könnte Eichen zerbrechen! 

Живые звезды пышут 

огнем, 

Текут огневыми ручьями, 

Я чувствую странные силы 

в себе, 

Я вырвал бы дуб с корнями! 

И сонмы созвездий пылают 

кругом, 

Текут огневыми ручьями. 

В волшебном приливе сил я 

могу 

Дубы вырывать с корнями. 

      Переводя фразу «Ich fühle mich wunderbar erstarkt…», Ю. Тынянов 

необоснованно использует прилагательное «странные» (силы), которое носит 

негативный оттенок, неуместный в этом контексте, а интерпретация В. Левика 

«волшебном» (приливе сил) удачно передаёт приподнятое настроение и 

воодушевлённость поэта.  

      Одним из символов Германии является дуб, что послужило причиной для 

использования этого образа самим Г. Гейне, в строке «Ich könnte Eichen 

zerbrechen!». Поэт намекает на то, что нужно избавиться от устаревшего строя, 

и он чувствует себя достаточно сильным, для того, чтобы вырвать дерево из 

земли и посадить другое, ознаменовав этим начало новой лучшей жизни. Обоим 

переводчикам удалось воспроизвести эту мысль в равной степени. 
Текст оригинала Перевод Ю. Тынянова Перевод В. Левика 

Seit ich auf deutsche Erde trat 

Durchströmen mich 

Zaubersäfte – 

Ступил на почву немецкую 

я 

И силой пронизан земною – 

Живительный сок немецкой 

земли 

Огнем напоил мои жилы. 
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Der Riese hat wieder die 

Mutter berührt, 

Und es wuchsen ihm neu die 

Kräfte. 

Коснулся матери великан, 

И прибыло силы вдвое.  

 

Гигант, материнской 

коснувшись груди, 

Исполнился новой силы. 

      Буквально переведя немецкую фразу «auf deutsche Erde trat» как «Ступил на 

почву», Ю. Тынянов допускает стилистическую ошибку, в то время как В. Левик, 

используя переводческую трансформацию, удачно употребляет метафору 

«Живительный сок немецкой земли…напоил мои жилы». 

      Обоим переводчикам удается сохранить аллюзию подлинника: «Der Riese hat 

wieder die Mutter berührt, Und es wuchsen ihm neu die Kräfte». Г. Гейне сравнивает 

себя с мифическим Антеем, и, ощущая под ногами родную землю, находит в себе 

силы «дубы вырывать с корнями». 
Текст оригинала Перевод Ю. Тынянова Перевод В. Левика 

Während die Kleine von 

Himmelslust 

Getrillert und musizieret, 

Ward von den preußischen 

Douanièrs 

Mein Koffer visitieret. 

 

Пока малютка про небеса 

Пускала там разные трели, 

В прусской таможне у меня 

Мой чемодан осмотрели.  

Малютка все распевала 

песнь 

О светлых горних странах. 

Чиновники прусской 

таможни меж тем 

Копались в моих чемоданах. 

      Описывая ситуацию на таможне с помощью глагола высокого стиля 

«visitiret», Г. Гейне иронизирует над прусскими чиновниками. Высмеивая 

содержание песни девочки, Г. Гейне иронично употребляет глаголы «getrillert» 

и «musizieret», поэтому переводчики прибегли к использованию негативно 

окрашенных лексем: в переводе Ю. Тынянова – «пускала трели», у В. Левика – 

«распевала песнь».   
Текст оригинала Перевод Ю. Тынянов  Перевод В. Левика 

Beschnüffelten alles, 

kramten herum 
In Hemden, Hosen, 

Schnupftüchern; 

Sie suchten nach Spitzen, 

nach Bijouterien, 

Auch nach verbotenen 

Büchern. 

Обнюхали всё, перерыли 

вверх дном, 

Рубашки, штаны, манишки; 

Искали бриллианты, 

кружева 

И запретные книжки. 

Обнюхали все, раскидали 

кругом 

Белье, платки, манишки, 

Ища драгоценности, 

кружева 

И нелегальные книжки. 

     Оба переводчика успешно достигают эквивалентности в переводе негативно 

окрашенных глаголов «beschnüffelten» и «kramten herum», умело передавая 

презрительное отношение поэта к таможенникам, чересчур рьяно исполняющим 

свои обязанности. 
Текст оригинала Перевод Ю. Тынянова Перевод В. Левика 

Ihr Toren, die Ihr im Koffer 

sucht! 

Hier werdet Ihr nichts 

entdecken! 

Die Konterbande, die mit mir 

reist, 

Die hab ich im Kopfe stecken. 

Чего вы  тут ищете, дураки, 

Во всех углах, наудачу? 

Ту контрабанду, что я везу, 

–  

Я в голове её прячу. 

Глупцы, вам ничего не 

найти, 

И труд ваш безнадежен! 

Я контрабанду везу в 

голове, 

Не опасаясь таможен. 
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        В переводе Ю. Тынянова «чего вы тут ищете, дураки…» дважды допущено 

нарушение литературной нормы русского языка: используется неверный падеж 

и просторечие «дураки», неуместное в поэтическом тексте.  

      Фраза, которую Ю. Тынянов добавляет в своем переводе «Во всех углах, 

наудачу?» отсутствует в подлиннике и не отражает смысла строки  «Hier werdet 

Ihr nichts entdecken!» (буквально означает «вы здесь ничего не найдёте»). 

      В. Левик нашёл другое решение, путем развития  логической связи  

перефразировав оригинал: «И труд ваш безнадежен!». Следующая строка «Я 

контрабанду везу в голове», является компрессией двух немецких предложений 

«die Konterbande, die Ihr im Koffer sucht» и «…Die hab ich im Kopfe stecken». А 

привнесённая В. Левиком фраза «Не опасаясь таможен» не разрушает систему 

образов подлинника и соответствует имплицитному содержанию всей строфы. 
Текст оригинала Перевод Ю. Тынянова Перевод В. Левика 

Hier hab ich Spitzen, die 

feiner sind 

Als die von Brüssel und 

Mecheln, 

Und pack ich einst meine 

Spitzen aus, 

Sie werden euch sticheln und 

hecheln. 

Вот там, действительно, 

есть кружева, 

Тоньше брюссельских 

кружев, 

И если я выну их как-

нибудь, 

Они вас, пожалуй, 

закружат. 

Я там ношу кружева 

острот 

Потоньше брюссельских 

кружев – 

Они исколют, изранят вас, 

Свой острый блеск 

обнаружив. 

     Сам Г. Гейне осознаёт, что его призванием является амплуа сатирика. И как 

любой сатирик, он использует остроты, которые направлены на социальную 

несправедливость, в данном конкретном случае – на поведение таможенных 

служащих (Кияк, Огуй, Науменко, 2006).  

      В подлиннике немецкое существительное «Spitzen» обладает двумя 

значениями: «кружева» и «остроты», что представило собой для переводчиков 

особую сложность. 

      Ю. Тынянов, к сожалению, не решил эту трудную задачу, так как второе, 

главное, значение этой лексемы – «остроты» – отсутствует в его переводе.   

     В. Левик смог передать не только сложную игру слов «я там ношу кружева 

острот», но и глаголы «sticheln und hecheln», связанные со вторым значением 

существительного «Spitzen», переводя их как «... исколют, изранят вас». 
Текст оригинала Перевод Ю. Тынянова Перевод В. Левика 

Und viele Bücher trag ich im 

Kopf! 

Ich darf es euch versichern, 

Mein Kopf ist ein 

zwitscherndes Vogelnest 

Von konfiszierlichen 

Büchern. 

И много книг у меня в 

голове! 

Я смею вас уверить, 

Моя голова – это птичье 

гнездо 

Конфискованных книжных 

серий. 

 

И много книг в моей 

голове, 

Поверьте, слову поэта! 

Как птицы в гнезде, там 

щебечут стихи, 

Достойные запрета. 

       Копирование авторских приёмов должно быть оправданным и уместным 

(Кухаренко, 2002). Ю. Тынянов воспроизводит авторскую метафору поэта «Mein 

Kopf ist ein zwitscherndes Vogelnest» как «Моя голова – это птичье гнездо», но 

подобный буквализм несёт в себе неуместную иронию, направленную на самого 

автора.  
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       В. Левик употребляет сравнение «Как птицы в гнезде, там щебечут 

стихи». За счёт такого перефразирования, переводчику удаётся передать образ 

подлинника. Добавляя к глаголу «щебечут» существительное «стихи», В. Левик 

объясняет метафору – в гнезде щебечут птицы, а в голове – стихи. Общность этих 

вместилищ объясняет глагол  и таким образом исключается уничижительный 

оттенок, который возникает в переводе Ю. Тынянова, поскольку в нем 

отсутствует база сравнения.  
Текст оригинала Перевод Ю. Тынянова Перевод В. Левика 

Ein Passagier, der neben mir 

stand, 

Bemerkte mir, ich hätte 

Jetzt vor mir den preußischen 

Zollverein, 

Die große Douanenkette. 

Один пассажир, что рядом 

стоял, 

Сказал, как багаж был 

уложен, 

Что это таможенный 

прусский союз, 

Великая цепь таможен. 

Один пассажир, сосед мой, 

сказал, 

И тон его был непреложен: 

Пред вами в действии 

Прусский Союз, – Большая 

система таможен. 

      В переводе В. Левика сочетание высокого стиля «пред вами» и канцелярита 

«в действии Прусский Союз»  передаёт взгляды случайного собеседника – 

представителя мещанских консервативных кругов, воспевающего цензуру. 

Г. Гейне явно высмеивает узость его мышления и псевдопатриотизм, что удачно 

смог выразить переводчик.   Перевод Ю. Тынянова «как багаж был уложен» не 

передаёт иронии подлинника и содержит союз «как», являющийся в данном 

предложении отклонением от литературной нормы с точки зрения грамматики.  

      Корректность в научном споре не позволяет критиковать такого 

выдающегося литератора, каким был Юрий Николаевич Тынянов. Но 

сопоставительный анализ его перевода с работой не менее авторитетного 

переводчика, каким был Вильгельм Вениаминович Левик, дает возможность 

быть объективным в научном исследовании. Будучи известным поэтом, 

писателем и литературоведом, Ю. Тынянов пробовал себя и в стихотворном 

переводе. Однако, понимая, что опыта в этой области искусства у него 

недостаточно, он, придя в редакцию в 1934 году, написал на рукописи своего 

перевода произведений «Германии» Г. Гейне: «Проваленный кандидат в секцию 

переводчиков». А в 1938 году вышел в свет перевод «Германии», выполненный 

Вильгельмом Левиком, который выдержал в последствии около 30 изданий. Эта 

работа сразу получила высокую оценку как превосходящая все предыдущие 

опыты перевода этой поэмы. Высокая требовательность, с которой он относился 

к своему творчеству, выразилась в том, что в течение многих десятков лет он в 

каждое новое издание вносил удачные находки отдельных строф поэмы. В 

двадцатом издании «Германии» в его переводах нет ни единой строфы, не 

изменившейся по сравнению с первым вариантом. 

      Многие именитые литераторы отмечали, что переводы В. Левика отличаются 

высокой культурой, поэтичностью и адекватностью в передаче информации 

подлинника.  

      Искусство перевода сочеталось у В. Левика с глубоким научным знанием 

эпохи и творчества тех писателей и поэтов, чьи произведения он с таким блеском 

воссоздал на русском языке. В. Левик написал ряд теоретических работ, которые 
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посвящены как проблемам художественного перевода, так и творчеству 

наиболее известных европейских поэтов. 

      Само творчество В. Левика как художника слова открыло для переводческой 

поэзии новые возможности, и он по праву может считаться одним из 

основоположников современной школы поэтического перевода. Он защищал 

новые принципы художественного перевода стихов, противопоставляя 

«буквализму» глубокое проникновение в мысли и чувства переводимого поэта, 

создавая на русском языке адекватное талантливое произведение, без искажений 

отражавшее суть переводимой поэзии. 

    Выводы. Сравнивая переводы Ю. Тынянова и В. Левика, и отдавая должное 

литературному таланту Юрия Тынянова, стоит, однако, отметить, что его 

перевод в меньшей мере соответствует подлиннику, чем перевод 

Вильгельма Левика, в передаче стилистической и прагматической  информации 

немецкого текста. В своем переводе Юрий Тынянов часто использует 

буквализмы, просторечия и плеоназмы, что снижает качество его перевода.  

       Перевод Вильгельма Левика ближе к классическим русским традициям. Он 

сумел на высоком поэтическом уровне познакомить с творчеством Генриха 

Гейне русского читателя. В. Левик демонстрирует выдающийся переводческий 

талант. Он соблюдает эквиритмию, перекрёстную рифму подлинника и, что 

особенно важно, ироническую интонацию Г. Гейне, поэтому можно сделать 

вывод, что перевод В. Левика вызывает у русского получателя реакцию 

аналогичную реакции немецкого получателя на  оригинальный текст.  

     Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

возможности применения ее положений в курсах стилистики, интерпретации 

художественного текста, теории перевода и в переводческой практике. 
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У статті розглянуто вплив сучасного соціального контексту, пов’язаного з пандемією Covid-

19, на лінгвістичну ситуацію – появу нових елементів форми, змісту, функціонування у 

французькому медійному дискурсі. Таким чином підтверджується розроблений у 

мовознавстві метод кореляції соціальних і мовних чинників при дослідженні історичного 

розвитку суспільства шляхом аналізу змін його словника та виокремлення «слів-свідків» 

ключових понять і подій. Хронологічно робота охоплює перше півріччя 2020 року. Джерелом 

фактичного матеріалу є електронні версії французької періодичної преси: Le Monde, Le 

Figaro, Le Point, L’OBS та ін. Аналіз мовних одиниць супроводжується лінгвокраїнознавчим 

коментарем та прикладами з українських медіаресурсів. До лексичного корпусу входять 

медичні терміни та спеціальна лексика, пов’язана з освітою, засобами масової інформації та 

функціонуванням суспільства в умовах коронавірусної кризи. Висвітлюється позиція 

Французької Академії стосовно граматичних форм, семантичних ознак та функціональних 

характеристик мовних нововведень. Особливості вживання окремих ключових лексичних 

інновацій порівнюються на матеріалі періодичних видань Франції, Бельгії (Le Soir, DH.be) та 

Канади (Le Journal de Québec). Номінативна функція розглянутих лексем у медіа-дискурсі 

супроводжується стилістичним забарвленням шляхом метафоризації для посилення 

аксіологічних та прагматичних функцій публіцистичного тексу. Активність використання 

вказаної лексики підтверджується наявністю синонімічних одиниць. У досліджуваному 

матеріалі було виявлено використання англомовних запозичень, які можуть бути предметом 

окремого аналізу. Характерною ознакою виокремлених слів є їх словотвірна продуктивність, 

що призводить до їх поширеного вживання у різних мовних регістрах. Перелік лексичних 

інновацій, наведених у статті, не є вичерпним, оскільки проблеми, пов’язані з пандемією 

коронавірусу,  спонукають до активної наукової та суспільної діяльності, яка неминуче знайде 

свій відбиток у мові.  

Ключові слова: пандемія Covid-19, реалія, лексична інновація, «слова-свідки», медіа-дискурс. 
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В статье рассматривается влияние современного социального контекста, вызванного 

пандемией Covid-19, на лингвистическую ситуацию – возникновение новых элементов формы, 

содержания, функционирования во французском медийном дискурсе. Таким образом 

подтверждается применяемый в языкознании метод корелляции социальных и языковых 

факторов при исследовании исторического развития общества путем анализа изменений его 
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словаря и определения в нем «слов-свидетелей» ключевых понятий и событий. Хронологически 

работа охватывает первое полугодие 2020 года. Источником фактического материала 

являются электронные версии французской периодической прессы:  Le Monde, Le Figaro, Le 

Point, L’OBS и др. Анализ языковых единиц сопровождается лингвострановедческим 

комментарием и примерами из украинских медиаресурсов. Лексический корпус состоит из 

медицинских терминов и специальной лексики, связанной с образованием, средствами 

массовой информации и функционированием общества  в условиях коронавирусного кризиса. 

Освещается позиция Французской Академии в отношении грамматических форм, 

семантических признаков и функциональных характеристик языковых нововведений. 

Особенности употребления отдельных ключевых лексических инноваций сравниваются на 

материале периодических изданий Франции, Бельгии (Le Soir, DH.be) и Канады (Le Journal de 

Québec). Номинативная функция рассматриваемых лексем в медиа-дискурсе 

сопровождается стилистической окраской путем метафоризации для усиления 

аксиологических и прагматических функций публицистического текста. Активность 

использования указанной лексики подтверждается наличием синонимических рядов. В 

исследуемом материале было выявлено использование англоязычных заимствований, которые 

могут стать предметом отдельного анализа. Характерной особенностью указанных слов 

является их словообразовательная продуктивность, что приводит к их широкому 

употреблению в различных языковых регистрах. Перечень лексических инноваций, указанных 

в статье, не есть исчерпывающий, поскольку проблемы, связанные с пандемией коронавируса, 

побуждают к активной научной и социальной деятельности, что неизбежно найдет свое 

отражение в языке. 

Ключевые слова: пандемия Covid-19, реалия, лексическая инновация, «слова-свидетели», 

медиа-дискурс.  
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The article reveals influence of the modern social context caused by the Covid-19 pandemic on the 

linguistic situation, i.e. emergence of new elements of form, content and functioning in French media 

discourse. Thus, the method of correlation of social and linguistic factors used in linguistics is 

confirmed in the study of the historical development of society by analyzing changes in its vocabulary 

and determining the word markers («mots-témoins») of key concepts and events. Chronologically, 

the research covers the first half of the year 2020. The source of factual material is the electronic 

versions of the French periodicals: Le Monde, Le Figaro, Le Point, L'OBS, etc. The analysis of 

linguistic units is accompanied by linguistic and cultural commentary and examples from Ukrainian 

media resources. The lexical corpus consists of medical terms and specialized vocabulary units 

related to education, media and society in the context of the coronavirus crisis. The article highlights 

the position of the French Academy as for grammatical forms, semantic features and functional 

characteristics of linguistic innovations. The peculiarities of use of certain key lexical innovations 

are compared on the material of periodicals in France, Belgium (Le Soir, DH.be) and Canada (Le 

Journal de Québec). The nominative function of the investigated lexemes in the media discourse is 

accompanied by stylistic coloring through metaphorization aimed to stress out the axiological and 

pragmatic functions of the journalistic text. The active use of this specific vocabulary is confirmed by 

the presence of synonymous series. The studied material revealed the use of English-language 

borrowings, which may become the subject of a separate analysis. A characteristic feature of these 

words is their derivational productivity, which leads to their widespread use in various linguistic 
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registers. The list of the lexical innovations mentioned in the article is not exhaustive, since the 

problems associated with the coronavirus pandemic prompt active scientific and social activities that 

will inevitably be reflected in the language. 

Key words: pandemic COVID-19, culture-specific element, lexical innovation, «mots-témoins», 
media discourse. 

 

Вступ. Дослідження особливостей виникнення інновацій у мові є 

надзвичайно актуальним завданням. Всі інноваційні явища соціального і 

політичного життя суспільства знаходять своє втілення у нових словах. В 

лінгвістичній літературі, присвяченій проблемам неології, особлива увага 

приділяється питанням утворення та вживання нових лексичних одиниць або 

нових значень уже існуючих у мові лексем. Проте слід зазначити, що в області 

неологіі є безліч невирішених як у теоретичному, так і у практичному плані 

проблем, серед яких можна назвати проблему віднесення новоутворення до 

неологізму, визначення зв’язку між окказіоналізмом і неологізмом тощо. 

Відсутність чіткої термінологічної бази теж відноситься до дискусійних питань. 

Так для позначення нового слова існує декілька термінів, наприклад: новотвір, 

новація, інновація, нова номінація, неологізм та ін. Деякі з них широко відомі, 

інші з’явилися недавно. Ми будемо послуговуватися терміном «інновація» для 

позначення лексико-семантичних нововведень у широкому плані. Окремо 

зупинимося на точці зору французького лінгвіста Ж. Маторе, який, застосовуючи 

метод кореляції соціальних і лінгвістичних чинників, дійшов висновку, що 

порівняння словника певного народу різних історичних періодів відображає його 

соціальний розвиток. На його думку кожна епоха характеризується появою 

суспільно значущих неологізмів за формою та змістом. Зміни в лексиці стають 

своєрідним символом змін у суспільстві. Такі слова Ж. Маторе називає словами-

свідками («mots-témoins»), які є орієнтирами, ознаками часу, «реперними 

точками» конкретних явищ і подій. В окремих випадках ці слова виходять за 

межі національних кордонів і стають надбанням більш широкої спільноти –  

різних країн і навіть континентів. Вони засвідчують появу глобальних змін 

(Matoré, 1973). 

Наша стаття це початок лінгвістичного дослідження лексичних інновацій, 

які активно використовуються у повсякденному мовленні у період 

коронавірусної кризи, яка охопила світ.  На матеріалі франкомовної преси, 

послуговуючись описовим методом, контекстуальним та елементами 

словотвірного аналізу, були схарактеризовані деякі особливості досліджуваних 

лексичних одиниць. 

Результати та обговорення. Вже декілька місяців поспіль світ перебуває 

у жахливій реальності, пов’язаній з появою і швидким розповсюдженням нового 

небезпечного коронавірусу (le сoronavirus SARS-CoV-2), що призвело до 

оголошення  коронавірусної пандемії (la pandémie de сoronavirus). 

Так, з грудня 2019 року найбільш актуальною стала медична тема з 

ключовим поняттям «коронавірус», «коронавірусна хвороба» або COVID-19. 

«Слово-свідок» реалії з китайського міста Ухань згодом стає самим поширеним 

в світі. Науковий термін, що мав обмежене фахове використання, враз опинився 
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у центрі міжнародної суспільної свідомості та заполонив медіа-дискурс. З 11 

березня 2020 року до обігу входить термін «пандемія COVID-19»  як 

розповсюдження нового небезпечного захворювання, що має масовий характер і 

вражає значну кількість населення (на початок серпня 2020 року 188 країн і 

територій).  

Смертоносна хвороба Covid-19 (le/la Covid-19) вплинула на всі сфери 

життя. За короткий час термінологічна, переважно медична, лексика стала 

загальновживаною: надзвичайний санітарний стан/ситуація (l’état/la situation 

d’urgence sanitaire), карантин, самоізоляція (le confinement), дотримання 

санітарних норм (les gestes-barrières), ПЛР-тести (le testing, le test PCR, réaction 

de polymerization en chaîne), захисні маски (le masque barrière), дистанційна 

робота, навчання (le télétravail, l’enseignement/l’école à distance), тимчасове 

безробіття (le chômage temporaire, partiel), економічний спад, криза, рецесія (le 

recul, le choc, la récession, la crise, l’effondrement économique) та ін., а також, що є 

неминучим у цій ситуації, фейкова інформація, фейки (fake news, fausses 

nouvelles, infox,  intox – сучасний неологізм від info (information) та intox 

(intoxication), французький еквівалент fake news). Генеральний директор ВООЗ 

доктор Тедрос Гебрейесус зауважує, що водночас з боротьбою проти пандемії 

доводиться боротися з «інфодемією» («infodémie») – розповсюдженням 

недостовірної інформації, чуток та фейкових новин (Le Figaro, 04.08.2020).  

Медійні матеріали насичені численними графіками, схемами, таблицями, 

картами та статистикою, які фіксують перебіг захворювання. В кінці квітня 2020 

року у Франції з’являються  епідеміологічні карти, що презентують території з 

високим, середнім і низьким рівнем  розповсюдження коронавірусної хвороби – 

«червоні», «помаранчеві», «зелені» зони (32 департаменти опиняються в 

«червоному», 69 – в «зеленому» на 30.04.20: les cartes de suivi de l’épidémie  en 

France devenues célèbres avec leurs trois couleurs – vert, orange (couleur aujourd’hui 

disparue) et rouge (Le Figaro, 26.05.2020). Згодом ці карти стають 

двокольоровими: червоними та зеленими, «les cartes rouges et vertes de 

l’épidémie» (Le Figaro, 26.05.20). На аналогічних картах в Україні до зазначених 

кольорів додається ще «жовтий». Символіка кольоропозначень в контексті 

Covid-19 стає актуальною, окрім карт з’являються «червоні» списки країн («la 

liste rouge»), які вказують на їх епідеміологічну активність. Таким чином, через 

колірну ознаку позначається характерне явище, поняття, мотивоване цим 

кольором. В результаті виникає семантична єдність закріпленого у свідомості 

мовців кольоросприймання і додаткового соціально оцінного смислу. Така 

символічна стереотипізація та відповідний оцінний корелят простежується у 

мовленні: «Vous êtes dangereux, vous   êtes en zone «rouge» (« Ви – небезпечні, ви 

з червоної зони»); «Nous ne sommes pas des pestiférés» («Ми не чумні») (Le Figaro, 

29.07.2020). У статті йдеться про місцевий туризм і страхи Covid-19, «le tourisme 

local plombé par la peur du Covid-19» (Le Figaro, 29.07.2020). Коронавірусна криза 

значно вплинула на міжнародні подорожі, але внутрішній національний туризм 

в «зеленій» безпечній зоні активізувався після карантину: «Profitant du regain 

d’intérêt pour des vacances tricolores [«трикольорові канікули» – символіка 
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французького прапора], au vert et au calme [«в зеленому і у спокої»], les hôteliers, 

campings, restaurateurs du départements espéraient vivre une saison presque 

équivalente à celle de l’an dernier» (Le Figaro, 29. 07.2020). 

У лексико-семантичному полі «коронавірусна криза, коронaкриза» (la crise 

de la COVID-19, la crise Covid-19) серед ключових слів поточного моменту 

виокремлюється лексична домінанта COVID, акронім з англійської «coronavirus 

disease» (коронавірусна хвороба). Незважаючи на те, що основним елементом тут 

є ЛО жіночого роду «la maladie» (хвороба), більш поширеним з початку 

«пандемії Ковід» є вживання слова з маркером чоловічого роду le Covid замість 

la Covid жіночого роду, навіть у контексті де фігурують обидва слова «le Covid-

19, une maladie multicible» (Le Monde, 27.04.2020). Наразі маємо вплив на 

граматичну форму лексеми чоловічого роду «virus». Спостерігаємо метонімічну 

заміну – вірус, що спричиняє захворювання, стає назвою самої хвороби: la lutte 

contre le Covid-19 (Le Monde, 15.05.2020), terrasser le Covid-19, pas de vaccin 

contre le Covid-19 (L’OBS, 16.05.2020) та ін. Зазначимо, що у франкомовних 

виданнях Канади все ж переважає жіноча форма la Covid: «Vous avez vaincu la 

Covid-19?» (Le Journal de Québec, 16.05.2020). Визначилася у цьому питанні і 

Французька Академія: «L’Académie française a tranché: C’est LA Covid» 

(Francetvinfo, 13.05.2020). Отже, інституція, яка з 1635 року опікується нормою 

французької літературної мови наполягає на жіночому роді слова Сovid. Проте, 

як уточнюють лінгвісти: «l’usage fait loi» – «узус визначає закон». У газетному 

тексті трапляються випадки вживання лексеми COVID навіть без артиклю, який 

вказує на рід іменника: une centaine de personnes malades  Covid-19 (Le Figaro, 

29.07.2020) або la maladie Covid-19 (Le Figaro, 01.08.2020). Наразі маємо 

надлишкову форму: хвороба коронавірусна хвороба, оскільки скорочення 

COVID вже має у своєму складі лексему «хвороба» – англ. Disease. 

Ще одне зауваження Французької Академії стосується терміну «соціальна 

дистанція» (англ. «social distancing»), щодо попередження інфікування 

коронавірусом. На думку мовознавців більш коректним є «фізична дистанція» 

(la distanciation physique), оскільки необхідно «тримати безпечну відстань» 1,5-

2м між людьми для запобігання захворювання, тоді як fr. «la distanciation sociale» 

у первинному значенні може сприйматися, як «відсторонення від певного 

соціального класу», особливо, коли обидві ЛО вживаються в одному контексті: 

«la  distanciation sociale et physique» (Le Figaro, 24.04.2020). Найбільш точним є 

«безпечна відстань» «le respect de la distance de sécurité» (Gala, 27.04.2020). За 

нашими спостереженнями лексема «physique» переважає ЛО «social» у значенні 

безпекової відстані здебільшого у офіційних і фахових текстах. Наприклад: 

«Ceux qui respectent tous les gestes barrières, la distanciation physique et qui s’isolent 

... protègent donc les autres» (Le Monde, 24.07.2020) – з офіційних коментарів 

Міністерства охорони здоров’я; «avoir la distanciation physique», з заяви лікаря, 

голови організації «Association des médecins urgentistes». В українському тексті 

більш поширено «дотримання безпечної дистанції». Проте, можна припустити, 

що на противагу певним семантичним акцентам серед визначень «фізична або 

соціальна дистанція», найточнішим у ситуації поширення вірусу є все ж 
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«безпечна дистанція». Це слововживання знаходимо у заяві президента  Франції 

від 06.08.20.: «Je recommande … quand on ne peut pas tenir les distances de sécurité,  

de mettre un masque» (Le Monde, 07.08.2020). 

 Французька Академія також підтримала відсутню в словниках нову форму 

«déconfinement» (зняття карантину, ізоляції, як антонім до «confinement»): le 

«déconfinement» économique (Challenge, 15.05.2020), «cettes étrange peur du 

déconfinement» (Le Point, 13.05.2020). 

До ключових «слів-свідків» треба також віднести лексичну одиницю 

«захисна маска»  – masque barrière; masque de protection; masque coronavirus; 

masque anticoronavirus; masque en tissu lavable (grand public); masque chirurgical 

jetable; masque, un bouclier anti-postillon efficace; FFP1, FFP2, FFP3 (Le Figaro, 

16.07.2020; Le Journal des Femmes, 03.08.2020). Маска є обов’язковим засобом 

захисту (штраф від 35 до 135 євро за порушення маскового режиму), вона стає 

атрибутом повсякденного життя, модним аксесуаром і навіть подарунком на 

вищому міжнародному рівні під час зустрічі європейських лідерів у Брюсселі: 

«Le Premier ministre portugais s’est fendu de cadeaux plutôt étonnants mais de 

circonstances: un kit Covid-19 personnalisé avec  des masques de différentes 

couleurs…» (Gala, 26.07.2020) – «дивний, але доречний подарунок: 

персоналізований комплект Covid-19 різнокольорових масок». Нещодавно у 

багатьох містах Франції почав ширитися «антимасочний» протест. У 

соцмережах створено десяток груп «анти-маска», які розповсюджують селфі 

користувачів без масок в магазинах та ініціюють інші форми «спротиву проти 

намордників»: Conspirationnisme, défiance… Les anti-masque français refusent «la 

muselière» (Le Figaro, 10.08.2020). Лексема «masque» входить до складу 

лексичної інновації «anti-masque» на позначення протестувальників та отримує 

негативні зневажливі конотації в оказіональному синонімі «la muselière».  

У французькому газетному тексті нерідко вживається англійська лексема 

«cluster» поряд з французьким еквівалентом «le foyer» (осередок): «25 nouveaux 

clusters identifiés en France», «un nouveau foyer de contamination» (Franceinfo, 

17.05.2020). 

Повертаючись до ключового слова Covid, наведемо декілька прикладів 

інновацій, журналістських метафор. Підступність вірусу підкреслюється його 

порівнянням з людожером, який «з’їдає, наводить жах, вбиває»: «Le coronavirus 

a toutes les caractéristiques de l’ogre qui mange, qui fait peur et qui tue» (L’OBS, 

16.05.2020). 

  Заголовок на обкладинці ParisMatch: «COVID-19. L’amour au temps du 

corona» - «кохання під час корони». Заголовок у Le Monde: «Coronavirus: 

Allocovid, l’agent virtuel «intelligent» qui va orienter les patients par téléphone» – 

«Allocovid, телефонний роботизований відповідач» (Le Monde, 18.05.2020): 

«Assurance-maladie, remplir un fichier informatique, baptisé «ContactCovid» –

«назва файлу для медичного страхування».  

В окремих контекстах ЛО COVID супроводжується синонімічними 

формами, які підкреслюють місце походження вірусу – «la grippe chinoise», «le 
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coronavirus chinois», «le coronavirus de Wuhan» (Le Soir, 15.05.2020) – 

«китайський грип, коронавірус, коронавірус з Уханю».  

Пандемічна криза стала віхою в житті людей і країн, поділивши реальність 

на «до» і «після». Тому в медіа-дискурсі цього півріччя активно вживаються 

слова з префіксальним компонентом avant-, après-, що позначають певний період 

відносно пандемії: Voyage et vacances de l’après coronavirus» (DH.be, 15.05.2020); 

L’Elysée se projette dans l’après-coronavirus (Franceinfo, 18.06.2020);  Pour l’après-

Covid, Emmanuel Macron prône une nouvelle étape sans changement de cap (Le 

Monde, 11.06.2020); l’après-Covid, sujet d’après-crise, construire l’après (Le Figaro, 

03.06.2020). Нерідко маємо самостійне вживання прийменника: «le monde 

d’après» (L’OBS, 16.05.2020) – світ після, «la vie d’avant» (Voici, 24.04.2020) – 

життя до.  

З початком коронавірусної пандемії було призупинено роботу в класах та 

запроваджено дистанційне навчання.  Незважаючи на це, у Франції зафіксовано 

високий відсоток (95, 7 %) успішності випускників середньої освіти, яких 

називають «покоління Covid» – génération Covid. Однак, викладачі університетів 

стурбовані рівнем підготовки майбутніх студентів: «Parcoursup: les universités se 

préparent à l’arrivée de la «génération Covid» avec inquiétude.» (Le Monde, 

18.05.2020) – «університети з хвилюванням готуються до прибуття «покоління 

Covid»; «Génération Covid: avez-vouz trouvé votre place dans l’enseignement 

supérieur sur Parcoursup?» (Le Monde, 14.07.2020). Окремо треба підкреслити, що 

нові реалії життя, пов’язані з пандемією, дали поштовх для формування нових 

лексичних конструкцій, своєрідних найменувань, слоганів, які узагальнюють 

основні етапи протидії коронавірусу. Це – тестування, виявлення контактних 

осіб та їх ізоляція: tester – tracer – isoler. В окремих випадках ще додаються 

дієслово protéger  (захищати) та traiter (лікувати). Ця формула набула 

популярності і може виступати як самостійна одиниця чоловічого роду замість 

слів «система, програма заходів боротьби з Covid»:  Coronavirus. Les fragilités du 

tester – tracer – isoler. (Ouest-France, 12.05.2020). 

Висновки. Отже, медійний дискурс активно реагує на сучасні виклики, 

негативні соціальні і психологічні наслідки пандемії, що свідчить про 

динамічний розвиток мови, яка, на відміну від економічного спаду, постійно 

оновлюється і прогресує.  
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ТЕМПОРАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОДІЇ МОВЛЕННЯ НОСІЇВ 
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Пропоноване дослідження присвячено вивченню темпоральних характеристик мовлення 

носіїв діалекту скауз, або ліверпульскої англійської, що є поширеною на території графства 

Мерсісайд у Північно-Західній Англії. Діалект скауз виник у ХІХ столітті, коли велика 

кількість ірландських іммігрантів, а також неабияка кількість валлійців оселилися в цьому 

регіоні Англії. Для  ліверпульської англійської характерними є акцентованість мовлення, 

широкий діапазон тональних підйомів та спадів, а також висхідна інтонація у 

стверджувальних реченнях. У південній частині Ліверпуля діалект є більш м'яким та 

ліричним. Ця різниця є найбільш суттєвою у вимовлянні голосних. Промінантною вокалічною 

рисою діалекту скауз є відсутність дифтонга [ɛə] та заміна його довгим монофтонгом [ɛ:]. 

Метою дослідження є визначення просодичних темпоральних особливостей мовлення 

жителів Ліверпуля з урахуванням їх гендерної та вікової належності. Матеріалом 

дослідження є аудіозаписи спонтанного мовлення 16 мешканців Ліверпуля. Загальна 

тривалість аудіозаписів складає 43 хвилини. Дослідження проводилось із урахуванням 

гендерного та вікового факторів. Інформантів було поділено на 2 гендерні та 2 вікові групи, 

а саме: «20 – 40 років» і «старші за 40 років». Інструментальний аналіз уможливив 

визначення таких темпоральних параметрів, як швидкість мовлення та швидкість 

артикуляції, коефіцієнт паузації та середня тривалість пауз, а також дистрибуція різних за 

тривалістю видів пауз у мовленні носіїв діалекту скауз. Встановлено, що темпоральними 

маркерами ліверпульської англійської є збільшення швидкості артикуляції жіночого мовлення 

порівняно з чоловічим, більша паузальна насиченість жіночого мовлення у віковій групі 

«20 – 40 років» та чоловічого мовлення в групі «старші за 40 років», превалювання коротких 

пауз, пауз середньої тривалості та тривалих пауз. 

Ключові слова: діалект скауз, перцептивний аналіз, інструментальний аналіз, швидкість 

мовлення, швидкість артикуляції. 

 

ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОСОДИИ РЕЧИ НОСИТЕЛЕЙ  

ДИАЛЕКТА СКАУЗ 

Григораш В. С. 
кандидат филологических наук, доцент 

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова 

Данное исследование посвящено изучению темпоральных характеристик речи носителей 

диалекта скауз, или ливерпульского английского, который распространен на территории 

графства Мерсисайд в Северо-Западной Англии. Диалект скауз возник в XIX веке, когда 

большое количество ирландских иммигрантов, а также валлийцев поселились в этом регионе 

Англии. Ливерпульский английский характеризуется акцентированностью речи, широким 

диапазоном тональных подъемов и спадов, а также восходящей интонацией в утверждениях. 

В южной части Ливерпуля диалект более мягкий и лиричный. Эта разница наиболее сильно 

проявляется в произношении гласных. Проминантной вокалической чертой диалекта скауз 

является отсутствие дифтонга [ɛə] и замена его длинным монофтонгом [ɛ:]. Целью 

исследования является определение просодических темпоральных особенностей речи 

жителей Ливерпуля с учетом их гендерной и возрастной принадлежности. Материалом 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F
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исследования являются аудиозаписи спонтанной речи 16 жителей Ливерпуля. Длительность 

аудиозаписей составляет 43 минуты. Исследование проводилось с учетом гендерного и 

возрастного факторов. Информанты были разделены на 2 гендерные и 2 возрастные группы, 

а именно: «20 – 40 лет» и «старше 40 лет». С помощью инструментального анализа 

определены такие параметры, как скорость речи и скорость артикуляции, коэффициент 

паузации и средняя продолжительность пауз, а также дистрибуция различных по 

продолжительности видов пауз в речи носителей диалекта скауз. Установлено, что 

темпоральными маркерами ливерпульского английского являются увеличение скорости 

артикуляции женской речи по сравнению с мужской, большая паузальная насыщенность 

женской речи в возрастной группе «20 – 40 лет» и мужской речи в группе «старше 40 лет», 

превалирование коротких пауз, пауз средней продолжительности и длительных пауз. 

Ключевые слова: диалект скауз, перцептивный анализ, инструментальный анализ, скорость 

речи, скорость артикуляции. 

 

TEMPORAL PROSODIC PECULIARITIES OF  

DIALECT SCOUSE SPEAKERS 

Hryhorash V. 
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The article investigates temporal characteristics of Scouse dialect speech, or Liverpool English, 

which is spread in the county of Merseyside in the North West of England. Scouse originated in the 

19th century when a large number of Irish immigrants, as well as a fair number of Welshmen, settled 

in this region of England. Scouse is characterized by the accentuation of speech, a wide range of 

tonal rises and falls and rising intonation in declarative sentences. In southern Liverpool, the dialect 

is softer and more lyrical. This difference is most significant in the pronunciation of vowels. The 

prominent vocal feature of the Scouse dialect is the absence of a diphthong [ɛə] and its replacement 

by a long monophthong [ɛ:]. The aim of the study is to determine the prosodic temporal features of 

the speech of the residents of Liverpool, taking into account their gender and age. The material of 

the study is audio recordings of spontaneous speech of 16 Liverpool residents. The total duration of 

audio recordings is 43 minutes. The study has been conducted taking into account gender and age 

factors. The interviewees have been divided into 2 gender and 2 age groups, namely: "20 – 40 years" 

and "over 40 years". The instrumental analysis has made it possible to determine such temporal 

parameters as speech rate and articulation rate, pausation coefficient and average duration of 

pauses, as well as the distribution of different types of pauses in the Scouse speech. It has been 

suggested that the temporal markers of Liverpool English are an increase in the articulation rate of 

female speech compared to male one, greater pause saturation of female speech in the age group "20 

– 40 years" and male speech in the group "over 40 years", the prevalence of short pauses, pauses of 

medium duration and long pauses. 

Key words: Scouse, perceptual analysis, instrumental analysis, speech rate, articulation rate. 

 

Вступ. Сучасна англійська мова розглядається як складний комплекс 

національних варіантів і діалектів, кожен з яких виділяється не тільки 

специфічними лексико-граматичними і фонетико-фонологічниими засобами, але 

й роллю, яку він відіграє у формуванні національної ідентичності. 

Діалект скауз (Scouse), відомий також як ліверпульска англійська 

(Liverpool English), поширений на території графства Мерсісайд у Північно-

Західній Англії. Територія розповсюдження діалекту скауз простягається до 

Флінтширу в Уельсі на півдні, Ранкорна в Чеширі на сході та Скельмерсдейла в 

Західному Ланкаширі на півночі (Trudgill, 2000). Вважається, що діалект скауз 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F


Записки з романо-германської філології. Випуск 1 (44). 2020. 
 

92 
 

виник у ХІХ столітті, коли велика кількість ірландських іммігрантів, а також 

неабияка кількість валлійців оселилися в цьому регіоні Англії (Wells, 2000). 

Діалект скауз є дуже виразним та має мало спільного з акцентами сусідніх 

регіонів, а саме ланкаширським діалектом англійської мови, діалектами 

Манчестеру та Чеширу (Grant, 2007: 106). Назва діалекту походить від назви 

супу-рагу з баранини та картоплі, улюбленої страви моряків та бідних верств 

населення Ліверпуля й околиць. 

Британський лінгвіст Джеральд Ноулз вперше провів усебічне та повне 

дослідження ліверпульської англійської і згодом створив основу для всіх 

майбутніх досліджень діалекту (Knowles, 1973). Дж. Ноулз присвятив розділи 

свого дослідження порівняльному аналізу інтонації ліверпульскої англійської та 

RP (Received Pronunciation), а також сегментним особливостям мовлення. 

Вивченням різних аспектів діалекту скауз займалася низка зарубіжних 

дослідників, а саме А. Грант та К. Грей (2007), М. Пейс-Сидж (2003), К. Ненс, 

С. Кіркем та Е. Гроарк (2015), К. Вотсон (2007). 

На думку британського дослідника П. Традгіла (2000: 71), скауз 

відрізняється значною швидкістю та акцентованістю мовлення, широким 

діапазоном тональних підйомів та спадів, що є нетиповим для більшості 

діалектів Північної Англії. У південній частині Ліверпуля діалект є більш м'яким 

та ліричним. Ця різниця є найбільш суттєвою у вимовлянні голосних. Певні 

особливості консонантизму, притаманні діалекту на сегментному рівні, а саме: 

1) TH-fronting (використання губно-зубних фрикативних [f] та [v] замість зубних 

[θ] та [ð]); 2) T-глоталізація (глотальний змичний використовується в якості 

алофона до приголосного [t]); 3) відсутність ротичності ([r] вимовляється в 

ініціальній та медіальній позиціях у словах, однак, не вимовляється у фінальній 

позиції). Згідно з дослідженнями, проведеними К. Вотсоном (2007), вокалічна 

система ліверпульської англійської характеризується наступною системою 

монофтонгів та дифтонгів: 1) монофтонги: [i:], [ɪ], [u:], [ʊ], [ə], [a], [a:], [ɒ], [ͻ:], 

[ɛ:], [ɛ];  2) дифтонги: [iɛ], [ͻɪ], [aɪ], [aʊ]. Дистинктивною вокалічною рисою 

діалекту скауз є відсутність дифтонга [ɛə] та заміна його довгим монофтонгом 

[ɛ:], на кшталт у лексемі square [skwɛː] (Wells, 2000). Дослідження, проведене 

корпорацією "McGowan transcriptions” показало, що найприємнішими на слух є 

акценти RP (Received Pronunciation), південно-ірландський і уельський, а 

найнеприємнішими – бруммі, скауз та манчестерські акценти (McGowan, 2019). 

Стосовно мелодійних характеристик ліверпульскої англійської, дослідниками 

було виявлено, що діалект скауз, як й інші північні діалекти 

(Beal, 2008;  Crystal, 2011), характеризується висхідною інтонацією у 

стверджувальних реченнях (Wells, 2000). Ще однією особливістю діалекту скауз 

є вузький тональний діапазон (Nance, 2015: 4). Незважаючи на системні розвідки, 

присвячені вивченню просодичних особливостей ліверпульскої англійської, 

деякі її характеристики залишаються недостатньо вивченими. 

Об’єктом дослідження є мовлення мешканців Ліверпуля. Предметом 

дослідження є темпоральні особливості мовлення мешканців Ліверпуля. 
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Мета дослідження полягає у визначенні просодичних темпоральних 

особливостей мовлення жителів Ліверпуля з урахуванням їх гендерної та вікової 

належності. Для реалізації дослідження поставлено такі завдання: 

1. Опрацювати вилучений звуковий матеріал, дослівно записати текст 

монологічних висловлювань. 

2. Визначити темпоральні характеристики мовлення носіїв діалекту скауз: 

1) кількість складів у фразах; 2) швидкість мовлення та швидкість артикуляції; 

3) тривалість усіх пауз (в мс); 4) середньопаузальну тривалість (в мс); 

5) тривалість міжпаузальної ділянки мовлення; 6) коефіцієнт паузаціїї. 

Матеріалом дослідження слугували аудіозаписи спонтанного мовлення 16 

мешканців Ліверпуля (записи International Dialects of English Archive та 

Millennium Memory Bank).  Загальна тривалість аудіозаписів склала 43 хвилини. 

Загальна кількість реалізацій у корпусі дослідження – 16 фрагментів текстів 

запису. Основними методами дослідження є перцептивний аналіз мовленнєвих 

відрізків та інструментальний аналіз з використанням програмного пакета 

PRAAT 6.1.05 (Boersma 2019). 

Результати та обговорення. Результати попередніх досліджень доводять, 

що темп мовлення є змінним не лише в мовленні окремих людей, але й у 

регіональних варіантах тієї самої мови. У літературі з фонетики терміни 

“speaking rate”, “speech rate” та “articulation rate”, зазвичай, використовуються 

для позначення темпу мовлення як взаємозамінні. У роботі використано два 

способи вимірювання темпу мовлення: включаючи паузи (за визначенням 

Дж. Лейвера (Laver, 1994) – швидкість мовлення (speaking/speech rate) та 

виключаючи паузи (швидкість артикуляції – articulation rate). Одиницею 

вимірювання обрано кількість складів за секунду. Швидкість мовлення 

підраховувалась шляхом ділення кількості складів на загальний час звучання 

фрагменту. Дослідження проводилось із урахуванням гендерного та вікового 

факторів. Інформантів поділено на 2 вікові групи таким чином: «20 – 40 років» 

та «старші за 40 років».  Основний критерій відбору інформантів  –  проживання 

на території Ліверпуля протягом усього життя. У таблиці 1 представлено 

результати підрахунку швидкості мовлення та швидкості артикуляції мовлення 

носіїв діалекту скауз. 

Таблиця 1 

Темп мовлення носіїв ліверпульскої англійської 
 

Інформанти 

 

Швидкість мовлення 

(speaking rate) 

(скл/с) 

 

 

Швидкість артикуляції 

(articulation rate) 

(скл/с) 

 

20 – 40 

років 

чоловіки 3,9 4,8 

жінки 3,5 5,2 

старші за 

40 років 

чоловіки 3,2 4,5 

жінки 3,6 4,7 
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Дистинктивною особливістю мовлення носіїв діалекту скауз є більша 

швидкість мовлення чоловіків, ніж жінок у віковій групі «20 – 40 років» 

(чоловіки – 3,9 скл/с та жінки – 3,5 скл/с), тоді як швидкість артикуляції 

мовлення чоловіків цієї ж вікової групи є меншою проти швидкості артикуляції 

жіночого мовлення (чоловіки – 4,8 скл/с, жінки – 5,2 скл/с). Це пояснюється 

більшою паузальною насиченістю жіночого мовлення. У чоловіків вікової групи 

«старші за 40 років» швидкість мовлення та швидкість артикуляції є меншою, 

порівнюючи з жіночим мовленням. 

Важливими складовими темпорального оформлення носіїв ліверпульської 

англійської є паузальна насиченість. У таблиці 2 представлено результати 

аналізу паузальної насиченості шляхом підрахунку коефіцієнта паузації та 

середньої тривалості пауз. 

Під час визначення коефіцієнта паузації Kp оперуємо двома величинами: 

сумарною тривалістю звучання, включаючи паузи – tΣ, і сумарною тривалістю 

звучання, виключаючи паузи – tk.  Коефіцієнт паузації розраховуємо за 

формулою:  

                                                           Kp = 
kt

t
                                                      (1) 

Таблиця 2 

Темпоральні характеристики мовлення носіїв ліверпульскої англійської 
 

Інформанти 
Коефіцієнт паузації 

(у відносних одиницях) 

Середня тривалість пауз  

(мс) 

20 – 40 

років 

чоловіки 1,35 618 

жінки 1,45 625 

старші за 

40 років 

чоловіки 1,57 680 

жінки 1,32 645 

 

Аналіз результатів, наведених у таблиці 2, показує, що найбільш паузально 

насиченим є мовлення чоловіків вікової групи «старші за 40 років» (Kp = 1,57). 

Мовлення чоловіків цієї вікової групи також марковано більшою середньою 

тривалістю пауз, порівнюючи з іншими інформантами (680 мс). Найменш 

паузально насиченим є мовлення жінок, що належать до вікової групи «старші 

за 40 років» (Kp = 1,32). Зауважимо, що у віковій групі «20 – 40 років» мовлення 

жінок є більш паузально насиченим, тоді як у групі «старші за 40 років», 

навпаки, чоловіче мовлення характеризується більшою кількістю пауз.  

Значна варіативність проявляється в характері розподілу пауз у мовленні 

носіїв діалекту скауз (табл. 3). Усі досліджувані в мовленні мешканців Ліверпуля 

паузи класифіковано в такий спосіб: 1) надкоротка пауза – до 200 мс; 2) коротка 

пауза – від 201 до 500 мс; 3) середня пауза – від 501 до 800 мс; 4) тривала пауза 

– від 801 до 1200 мс; 5) надтривала пауза – більше 1200 мс. 

Для просодичного оформлення мовлення жителів Ліверпуля характерним 

є превалювання коротких пауз, пауз середньої тривалості та тривалих, тоді як 
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надкороткі та надтривалі паузи є менш вживаними. Дистрибуцію пауз за їх 

тривалістю представлено в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Види пауз у мовленні носіїв ліверпульскої англійської 
 

Інформанти 
Види пауз (%) 

Надкоротка Коротка Середня Тривала Надтривала 

20 – 40 

років 

чоловіки 14 28 32 20 6 

жінки 12 33 27 26 2 

старші за  

40 років 

чоловіки 13 27 35 17 8 

жінки 18 24 31 21 6 

 

Отримані в результаті дослідження дані вказують на те, що в жіночому 

мовленні представниць обох вікових груп превалюють тривалі паузи (26 % у 

віковій групі «20 – 40 років» та 21 % у групі «старші за 40 років»), тоді як в 

чоловічому мовленні превалюють паузи середньої тривалості (32 % у віковій 

групі «20 – 40 років» та 35 % у групі «старші за 40 років»). Короткі паузи є більш 

частотними в мовленні жінок «20 – 40 років» та в мовленні чоловіків у віковій 

групі «старші за 40 років». Відзначимо також велику частотність заповнених 

пауз, що є дистинктивною особливістю монологічного мовлення. 

Наведені нижче осцилограми уривків мовлення носіїв діалекту скауз 

ілюструють вищезазначені темпоральні особливості.  На рис. 1 представлено 

осцилограму фрагменту мовлення мешканки Ліверпуля (21 рік):  

I’m from Liverpool (445 мс) Eh –(677мс) ‘ve got a cat called Lupin. (899 мс) 

Ehm, (900 мс) my family is originally (394 мс) from Scotland, (435) years 

back… 

 
               Рис. 1. Осцилограма вищенаведеного фрагменту 

 У наведеному 10 секундному фрагменті мовлення зафіксовано короткі 

паузи (445 мс, 394 мс та 435 мс), одну паузу середньої тривалості (677 мс) та дві 

тривалі паузи (899 мс та 900 мс), одна з яких є заповненою, а інша – 

незаповненою. Коефіцієнт паузації становить 1,6, а середня тривалість пауз 

625 мс. 

445 677 899 900 394 435

Time (s)

145 155

145 155

Track_1
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На рис. 2 представлено осцилограму фрагменту мовлення чоловіка 

(41 рік): 

Aramark,(435 мс) which is a big company in the United States.(828 мс) It’s um, 

a catering company, contract catering company.(626 мс) Erm,(1040 мс) it’s not very 

big in England,(818 мс) but it’s the, it’s… 

 
Рис. 2. Осцилограма вищенаведеного фрагменту 

У наведеному фрагменті мовлення коефіцієнт паузації становить 1,59, а 

середня тривалість пауз 749 мс. Три паузи є тривалими (828 мс, 1040 мс та 

818 мс), одна є короткою (435 мс) та одна середньої тривалості (626 мс). 

Висновки. На підставі проведеного аналізу темпоральних характеристик 

можна констатувати, що темп та паузація відіграють важливу роль у 

просодичному оформленні мовлення носіїв діалекту скауз. Для темпоральної 

організації ліверпульської англійської характерними є збільшення швидкості 

артикуляції жіночого мовлення порівняно з чоловічим, більша паузальна 

насиченість жіночого мовлення у віковій групі «20 – 40 років» та чоловічого 

мовлення у групі «старші за 40 років», превалювання коротких пауз, пауз 

середньої тривалості та тривалих. 

Перспективним напрямком подальшого наукового пошуку вважаємо 

проведення порівняльного аналізу темпоральних особливостей діалекту скауз з 

іншими північними діалектами Англії. 
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Статья посвящена исследованию зависимости в использовании форм наклонений Subjuntivo, 

Indicativo, Potencial испанского языка в придаточной части в случае, если глагол модуса или 

аналогичная ему глагольная конструкция в главной части сложного предложения, 

выражающие вероятность, употреблены в отрицательной форме. В последнее время 

наметилась тенденция в грамматической науке и в методике преподавания испанского языка 

закрепить использование форм определенных наклонений  в заданных синтаксических 

конструкциях и избегать их варьирования, особенно при изложении тем, связанных с 

subjuntivo. С глаголами dudar, suponer и конструкциями me parece que, es posible, es probable, 

puede que в отрицательной форме использование наклонений не вызывает вопросов и 

представляется нам вполне логичным из-за переключения модальных значений с 

неуверенности на уверенность, возможности на невозможность, ирреальность. Мы 

отмечаем нарушение в узусе установленных нормой предписаний, когда речь идет об 

использовании глаголов мыслительной деятельности creer и pensar в главной части 

сложноподчиненного предложения как с отрицанием, так и без него. Эти нарушения нормы, 

на наш взгляд, имеют систематический, неслучайный характер и не связаны с попытками 

говорящего уменьшить или увеличить степень вероятности того или иного события. По 

нашему мнению, они проявляют некоторые категории модуса, имплицитно присутствующие 

в контексте. Рассмотрение взаимодействия категории вероятности с категорией 

отрицания в рамках теории модуса и диктума, позволяет нам вскрыть более глубинные 

семантические связи, извлечь дополнительную информацию, зачастую присутствующую в 

контексте лишь имплицитно. С другой стороны, в статье осуществляется попытка создать 

модусную анкету категорий и средств их реализации при отрицании модуса в структуре 

сложного предложения, в котором, благодаря выбору того или иного наклонения, 

достигается реализация значений модальной категории вероятности. 

Ключевые слова: модус, диктум, модусная анкета, вероятность, невероятность, отрицание 

модуса. 
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Стаття присвячена дослідженню залежності у використанні форм модальних способів 

Subjuntivo, Indicativo, Potencial іспанської мови в підрядній частині в разі, якщо дієслово 

модусу або аналогічна йому дієслівна конструкція в головній частині складного речення, що 

виражають вірогідність, вжиті в заперечній формі. Останнім часом намітилася тенденція 

в граматичній науці і в методиці викладання іспанської мови закріпити використання форм 

певних модальних способів у заданих синтаксичних конструкціях і уникати їх варіювання, 

особливо при викладанні тем, пов'язаних з subjuntivo. З дієсловами dudar, suponer і 

конструкціями me parece que, es posible, es probable, puede que в заперечній формі 

використання способу не викликає питань і представляється нам цілком логічним через 

переключення модальних значень з невпевненості на впевненість, можливості на 

нереальність. Ми відзначаємо порушення встановлених приписів в узусі, коли мова йде про 

використання дієслів розумової діяльності creer і pensar у головній частині складнопідрядного 

речення як з запереченням, так і без нього. Ці порушення норми, на наш погляд, мають 

систематичний, невипадковий характер і не пов'язані зі спробами зменшити або збільшити 

ступінь ймовірності тієї чи іншої події. На нашу думку, вони виявляють деякі категорії 

модусу, імпліцитно присутні в контексті. Розгляд взаємодії категорії вірогідности із 

категорією заперечення в рамках теорії модусу і диктуму, дозволяє нам розкрити більш 

глибинні семантичні зв'язки, отримати додаткову інформацію, часто присутню в контексті 

лише імпліцитно. З іншого боку, в статті здійснюється спроба створити модусну анкету 

категорій і засобів їх реалізації при запереченні модусу у структурі складного речення, в 

якому, завдяки вибору того чи іншого способу, досягається реалізація значень категорії 

вірогідності. 

Ключові слова: модус, диктум, модусна анкета,  категорія вірогідності, невірогідність,  

негація модусу . 
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The article is dedicated to  the study of the correlation in the use of the mood forms Subjuntivo, 

Indicativo, Potencial of the Spanish language in the subordinate clause if the modus verb or a similar 

verb construction in the main part of a complex sentence, expressing the probability, is used in a 

negative form. Recently, there has been a tendency in grammar and in the methodology of teaching 

Spanish to consolidate the use of forms of certain moods and to avoid their variation, especially when 

presenting subjuntivo. With the verbs dudar, suponer and constructions me parece que, es posible, 

es probable, puede que in a negative form, the use of moods seems to us quite logical because of the 

changing of modal meanings from uncertainty to confidence, possibility to unreality. We note a 

violation of the established precepts in usus when it comes to the use of the mental verbs creer and 

pensar in the main part of a complex sentence, both with and without negation. These violations of 

the norm are of a systematic, non-random nature and are not associated with the speaker's attempts 
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to reduce or increase the degree of probability of this or that event. They manifest certain categories 

of mode, which are implicitly present in the context. The interaction of the category of probability 

with the category of negation within the theory of modus and dictum allows us to reveal deeper 

semantic connections, to extract additional information that is often present in the context only 

implicitly. The article also attempts to create a modus questionnaire of categories and means of their 

implementation while negating the modus in the structure of a complex sentence, in which, due to the 

choice of one mood or another, realize the values of the modal category of probability. 

Key words: modus, dictum, modus questionnaire, presumptive probability, improbability, denial 

modus. 

 

Введение. В  грамматической науке последнего времени и, особенно в 

методике преподавания испанского языка как иностранного, наметилась 

тенденция закрепить использование форм определенных наклонений  в  

определенных синтаксических структурах и избегать их варьирования. Мы же 

отмечаем систематическое нарушение в узусе установленных нормой 

предписаний, когда речь идет об использовании глаголов мыслительной 

деятельности creer и pensar в главной части сложного предложения как с 

отрицанием, так и без него. Эти нарушения нормы, на наш взгляд, имеют 

неслучайный характер.   

Болгарская исследовательница С. Димитрова справедливо отмечает, что 

«современная наука не располагает достаточно разработанной грамматической 

теорией для наблюдения исключений» (Димитрова, 1994: 241). Она их называет 

“второстепенным правилом” (Димитрова,1994: 14) и, как и мы, не считает 

грамматической ошибкой. Аномалиями их называет Н.Д. Арутюнова, 

посвятившая большинство своих научных трудов логическому анализу языка, 

сосредоточив свое особое внимание на проблемах, касающихся грамматического 

строя языка, а именно на структуре утвердительных и отрицательных 

высказываний (Арутюнова, 1987; 1988; 2009). В частности, ее интересовало 

взаимодействие ассерции и негации с категорией модальности и истинностным 

значением высказывания (Арутюнова, 2009). В одном из последних изданий 

учебника по грамматике Королевской Академии Испании в пунктах 3а и 3в 

параграфа 48.7 уделяется внимание нарушению правил использования 

наклонений при отрицании глаголов мыслительной деятельности (Real Academia 

Española, 2010: 941). Методы исследования. На наш взгляд, представляется 

перспективным рассмотреть вопрос взаимодействия категории вероятности с 

категорией отрицания в свете теории модуса и диктума.   

Исходя из неопределенного, неточного представления модуса, из его 

относительности и его обслуживающего характера, в качестве основных 

приемов его исследования нами были выбраны перифраза и экспликация, 

дающие возможность сделать более достоверными трудно дифференцируемые 

данные плана выражения модуса. Цель исследования. В статье будет 

предпринята попытка, исследовав семантическую насыщенность  выбранных 

нами синтаксических структур сложноподчиненного предложения с глаголами 

или соотвествующими им конструкциями со значением вероятности в 

отрицательной форме во взаимодействии с  разными формами наклонений в 
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придаточной части,  составить соответствующую «модусную анкету», в которую 

будет  входить комплекс компонентов, состоящих «из объективной 

семантической константы и субъективной переменной» (Петрова, 2017: 151). 

Результаты и обсуждение.  Мысль о том, что в содержании предложения 

соединены значения объективные, отражающие действительность, и 

субъективные, отражающие отношение мыслящего субъекта к действительности 

была заимствована швейцарским ученым Ш. Балли у средневековых схоластов. 

Он предложил для двух слагаемых значения предложения названия диктум 

(объективное содержание) и модус (выражение позиции мыслящего субъекта по 

отношению к этому содержанию) (Балли, 2001: 43-48). Занимаясь логическим 

анализом предложения, учёный приходит к заключению о том, что мыслить 

«значит реагировать на представление, констатируя его наличие, оценивая его 

или желая» (Балли, 2001: 43). 

 Эта теория получила развитие в трудах многих авторов (Арутюнова, 1988; 

Касимова, 1989; Петрова, 2017; Черемысина, 1988; Шинкарук, 1998, 2014; 

Шмелева, 1984).  

М.И. Черемисина и Т.А. Колосова отмечают, что «в форме модуса 

выражается оценка диктумного события под разными углами зрения: 

модальным, эмоциональным, истинным, этическим, интеллектуальным» 

(Черемисина, Колосова, 2010: 13). 

Стремясь составить представление об устройстве предложения вообще, и 

обобщая наблюдения над разными типами предложений, Т.В. Шмелева 

предлагает говорить о модусе «как комплексе таких субъективных смыслов, 

который может и должен выражать говорящий, вступая в тот или иной вид 

общения и становясь автором высказываний, построенных по законам данного 

языка» (Шмелева, 1984: 80). 

При этом практически все авторы отмечают, что модус по сравнению с 

диктумом, гораздо менее изучен  как в плане содержания, так и в плане 

выражения. Модус имеет склонность проявляться имплицитно. Большой и 

неоднородный набор средств модуса (особые лексемы, грамматические формы, 

ряд конструкций) приводит к размытости  плана его эксплицитного выражения. 

Одни модусные показатели имеют комплексный характер, т.е. выражают сразу 

несколько модусных значений; другие же в разных условиях выражают разные 

модусные значения.  

Особый интерес  представляет исследование взаимодействия категории 

отрицания и предположительной вероятности в рамках эксплицитной формы 

модальности. Логично предположить,  что характер взаимодействия предикатов 

пропозиции и пропозиционального отношения зависит от формального фактора 

– грамматической  структуры предложения-высказывания. 

Как показал материал исследования, различные модусные единицы по- 

разному взаимодействуют с категорией отрицания. Безличные обороты es 

posible, es probable и глаголы dudar, poder в отрицательной форме изменяют 

свое значение на противоположное. Если безличные обороты es posible, es 

probable  в утвердительной форме могут выражать различную степень 
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вероятности (от самой малой до максимальной), то в отрицательной форме они 

выражают невероятность, по сути ирреальность. В придаточной части после 

отрицания безличных конструкций  всегда употребляется субхунтив : No era 

posible que le dejaran morir así cuando era inocente. - Было невозможно,  чтобы 

он вот  так погиб, будучи невинным. 

То же значение невероятности, ирреальности развивается при 

употреблении безличного глагола poder с отрицанием. В придаточной части 

закономерно употребляется subjuntivo: No puede que resista mucho tiempo. 

Переключение  модального значения сомнения на уверенность можно 

проследить при употреблении модального глагола dudar в отрицательной 

форме. Утвердительная форма этого глагола в силу своего лексического 

значения выражает отсутствие утверждения факта действительности (dudo=no 

estoy seguro). Поэтому отрицательная форма глагола poder дает 

противоположное сомнению значение уверенности: no dudo= estoy seguro= 

estoy convencido, полностью нейтрализуя семантику сомнения и, на шкале 

вероятности приблиближая его к максимальной степени вероятности 

совершаемого действия: No dudo que Dios está a favor de Alemania. Употребление 

индикативных форм в придаточном изъяснительном становится в таких случаях 

вполне обоснованным. 

Категория отрицания по-разному взаимодействует с глаголами 

мыслительной деятельности creer и pensar. Эти глаголы обладают следующей 

семантикой: “составить/иметь  мнение, представление”.  Большинство 

испанских грамматистов считают, что их использование в качестве модусных 

глаголов сопровождается употреблением индикативных форм, если нет 

отрицания. Однако, наше исследование показало, что, будучи синонимами, эти 

глаголы обладают  небольшим семантическим различием. Глагол creer в первом 

лице единственного числа  прошедшего времени сreía и особенно настоящего 

времени  creo, может обретать семантику вероятности или сомнения и 

становиться синонимом глаголов dudar и suponer и, как следствие, 

сопровождаться  использованием форм subjuntivo и форм potencial в 

придаточном предложении:. A veces creo yo que el gobierno tenga cosas que no 

puede decirnos y deberíamos aceptarlo.-  Я считаю, что иногда у правительства 

есть что нам сказать и нам надо бы это принять. 

Семантическое различие между синонимичными в целом глаголами creer 

и pensar состоит в маленьком нюансе: creer обозначает “полагать, 

представлять”, pensar в своей семантике содержит сему “мыслить”, т.е. 

“затрачивать мыслительную энергию”. Creer более субъективен и имеет 

большее отношению к говорящему, как субъекту сомневающемуся. Pensar более 

объективен и имеет большее отношение к говорящему, как мыслящему субъекту, 

в отличие от тех субъектов, которые в принципе мыслить не могут. 

Возможно, этими отличиями объясняется гораздо более частотное 

использование глагола мысли creer, чем pensar в положительной форме в 

модальном значении предположительной вероятности.  

Обязательным правилом испанскими грамматиками прописано 
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использование форм субхунтива при употреблении отрицательной формы 

глаголов pensar и creer в аналогичных синтаксических структурах: Eso no creo 

que sea lo más importante. [lo dudo]. - Я не считаю, что именно это и есть самое 

важное [я в этом сомневаюсь]. В предложении присутствует модусная оценка  

сомнения с точки зрения говорящего, т.е. отсутствие утверждения реальности, 

что и требует использования формы subjuntivo. 

 Тем не менее,  и при использовании этих глаголов мысли  в  

отрицательной форме (как и при их использовании без отрицания),  мы 

наблюдаем нарушение обозначенных грамматической традицией правил и 

возможность использования форм индикатива, но только в случае, если мнение 

говорящего не совпадает с неким существующим  мнением: No creo 

que existen los extraterrestres.[Dicen que existen los extraterrestres, pero eso yo no 

lo creo] - Я не считаю, что инопланетяне существуют [Говорят, что 

инопланетяне существуют, однако я так не считаю]. 

 Появление формы indicativo existen после первого лица глагола creer в 

отрицательной форме no creo может объясняться намерением говорящего 

высказать свое несогласие, опровергнуть то, что в эксплицитной форме было 

выражено или на что имплицитной форме намекалось в контексте.  

 Это проявление модуса некоторые испанские авторы называют rechazo 

contextual, т.е. опровержение (непринятие) контекста (Real Academia Española, 

2010: 941). Сравним два предложения: No creo que está bien escrito sin 

coma. [como tú escribiste]. - Я не считаю, что запятая здесь стоит правильно 

[ты ее не поставил]. No creo que esté bien escrito sin coma. [tengo mis dudas]. - Я 

не считаю, что без запятой здесь написано правильно [я в этом сомневаюсь]. 

При этом мнение говорящего противопоставляется либо 

общесущетвующему мнению, либо мнению отдельных участников 

коммуникации. Используя no creo que + indicativo, говорящий как бы 

дистанцируется от некоего утверждения или убеждения, которое присутствует 

в контексте и может быть выражено как эксплицитно, так и имплицитно. Как 

показало наше исследование, чаще имплицитно, чем эксплицитно, что 

собственно и свойственно категории модуса. В данных примерах использование 

no creo que + indicativo проявляет имплицитно присутствующее еще одно 

авторство: либо нотариуса, либо правительства, либо прессы: Yo no creo 

que tengo que firmar el documento. [como dice el notario] – Я не считаю, что я 

должен подписывать этот документ [как говорит нотариус];  No creo 

que vamos a salir pronto de la crisis. [como afirma el Gobierno] – Я не 

придерживаюсь того мнения, что мы скоро выйдем из кризиса [как 

утверждает правительство]; No creo que es el mejor futbolista del mundo. [como 

escribe la prensa] – Я не считаю, что он самый лучший футболист [как пишет 

пресса]. 

    В нашей модусной анкете приведенные примеры с их возможной 

экспликацией могут рассматриваться как способ реализации актуализационной 

модусной категории авторизации. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что в осмыслении модуса 
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действует некий стандарт, который воспринимается как не требующий 

специального обсуждения, и только отклонения от него вызывают появление в 

высказывании метапоказателей (в данном случае в нарушение нормы 

используется no creo que + indicativo).  

    Это становится еще более очевидным в случае если при глаголе creer 

употребляется эмфатическое возвратное местоимение me: Yo no me creo que los 

americanos aterrizaron en la Luna. [Eso de que los americanos aterrizaron en la Luna 

es algo que yo no me lo creo; lo que vimos en la televisión fue rodado seguro en 

Hollywood] – Я не верю (не считаю), что американцы высадились на Луне. 

[Лично я не доверяю тому факту, что американцы высадились на Луне; то, что 

нам показывали по телевидению, наверняка, было отснято в Голливуде]. 

 В испанской грамматической традиции использование такого модусного 

показателя как отрицательная частица no при глаголах creer и pensar в главной 

части сложного предложения называют negación anticipada (забежавшее вперед 

отрицание) (Real Academia Española, 2010: 941), так, как и синтаксически, и 

семантически она функционирует так, как если бы она находилась в 

придаточном предложении. Такая транспозиция отрицания из главной в 

придаточную часть легко осуществима.  

 Иногда методисты рекомендуют изучающим испанский язык как 

иностранный, в случае возникновения сомнений с выбором наклонений в 

придаточной части, не использовать отрицательную частицу в главном 

предложении, а использовать ее в придаточной части. На начальном этапе 

освоения такого сложного явления испанской грамматики, возможно, с этим 

можно было бы согласиться. Однако, на продвинутых этапах, на наш взгляд, 

следует избегать подобной трансформации по двум причинам. Первая причина: 

и при неиспользовании отрицания при глаголе модуса в главной части 

допустимо варьирование наклонений с аналогичным модусным проявлением 

(опровергается некое существующее мнение и возникает импликация, что 

данные факты реальны).  

Вторая причина состоит в том, что при трансформации транспозиции 

отрицания в придаточное, происходит модификация модального значения. 

Например, в приведенном ниже примере значительно усиливается степень 

уверенности говорящего в реальности события: No creo que ella asista. -- -  Creo 

que ella no asistirá. [Ср.: Я не думаю, что она будет присутствовать. – Я думаю, 

что она присутствовать не будет]. 

 Кроме того, хотя и редко, такая транспозиция отрицания невозможна без 

частичной потери смысла: Yo no me creo que Julio ha muerto. - Я не могу 

поверить в то, что Хулио умер. [Говорящий знает, что Хулио умер, это 

реальный факт, однако он не может принять для себя сам факт его смерти]. 

Закрытый временной период, обозначенный использованием одного из 

прошедших времен индикатива, а именно pretérito perfecto compuesto de 

indicativo ha muerto, делает невозможной трактовку этого действия как 

предположительного. 
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Выводы.   Отклонения от стандарта, а именно использование no creo que + 

indicativo и creo que + subjuntivo, проявляют имплицитно присутствующее 

дополнительное (кроме говорящего) авторство, и, если коммуникативные 

установки авторов расходятся, говорящий, нарушением стандарта в 

использовании наклонений, отклоняет имплицитно присутствующее мнение 

иного автора. В нашу модусную анкету категории вероятности во 

взаимодействии с категорией отрицания следует внести, по нашему мнению, 

категорию “лицо” (авторство),  “модальность” (наклонение)  и  “время”.   
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Стаття присвячена порівнянню комунікативних феноменів ввічливості та мітігації в 

художній зображеній комунікації. Встановлено, що мітігація функціонує в комунікації як 

різновид негативної ввічливості, вона визначається як «ввічливість віддалення», яка 

допомагає зберегти дистанцію між мовцем і слухачем. Стратегії негативної ввічливості 

орієнтовані на мінімізацію збитку негативному обличчю співрозмовника і вживаються, якщо 

має місце певна влада мовця над слухачем і / або соціальна дистанція між ними. Негативна 

ввічливість видається значно ширшим поняттям. Іншою відмінністю мітігаціі від 

негативної ввічливості є те, що мовець, який прагне не зачепити співрозмовника, в той же 

час піклується про те, щоб зберегти власне «обличчя». Таким чином, встановлено, що 

терміни негативна ввічливість та мітігація гіперо-гіпонімічно співвідносяться один з одним, 

мітігація визначається як різновид негативної ввічливості. Крім того, в статті 

запропоновано власну класифікацію мітігативних стратегій, яка включає пом’якшення 

незгоди з думкою співрозмовника, пом’якшення негативної оцінки адресата або його вчинків, 

пом’якшення відмови, пом’якшення поганої новини, пом’якшення прохання, пом’якшення 

поради, пом’якшення промісиву та пом’якшення ухилення. Також виокремлено 

комунікативні тактики, які реалізують окреслені мітігативні стратегії: тактики 

вибачення, подяки, позитивної оцінки, часткової згоди та зниження категоричності 

висловлювання. Простежено та проаналізовано реалізацію виокремлених мітігативних 

стратегій і тактик у спілкуванні персонажів англомовного художнього дискурсу. 
Перспективою проведеного дослідження є залучення інших дискурсів для вивчення феномену 

мітігації в різних соціальних та етнокультурних спільнотах. 

Ключові слова: ввічливість, мітігація, художній дискурс, комунікативна стратегія, 

комунікативна тактика. 

 

МИТИГАЦИЯ VS НЕГАТИВНАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ (НА 

МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГ ДИСКУРСА) 

Деде Ю.В. 
преподаватель, Международный гуманитарный университет 

Статья посвящена сравнению коммуникативных феноменов вежливости и митигации в 

художественной изображенной коммуникации. Установлено, что митигация функционирует 

в коммуникации как разновидность негативной вежливости, она определяется как 

«вежливость отдаления», которая помогает сохранить дистанцию между говорящим и 

слушающим. Стратегии негативной вежливости ориентированы на минимизацию ущерба 

негативному лицу собеседника и используются, если имеет место определенная власть 

говорящего над слушателем и / или социальная дистанция между ними. Негативная 

вежливость представляется значительно более широким понятием. Другим отличием 

митигации от негативной вежливости является то, что говорящий, который стремится не 

задеть собеседника, в то же время заботится о том, чтобы сохранить собственное «лицо». 

Таким образом, установлено, что понятия негативная вежливость и митигация гиперо-

гипонимически соотносятся друг с другом, митигация определяется как разновидность 

негативной вежливости. Кроме того, в статье предложена собственная классификация 

митигативных стратегий, которая включает смягчение несогласия с мнением собеседника, 
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смягчение негативной оценки адресата или его поступков, смягчение отказа, смягчение 

плохой новости, смягчение просьбы, смягчение совета, смягчение промисива и смягчение 

уклонения. Также выделены коммуникативные тактики, которые реализуют указанные 

митигативные стратегии: тактики извинения, благодарности, положительной оценки, 

частичного согласия и снижения категоричности высказывания. Выявлена и анализируется 

реализация выделенных митигативных стратегий и тактик в общении персонажей 

англоязычного художественного дискурса. Перспективой проведенного исследования 

является привлечение других дискурсов для изучения феномена митигации в различных 

социальных и этнокультурных сообществах. 

Ключевые слова: вежливость, митигация, художественный дискурс, коммуникативная 

стратегия, коммуникативная тактика. 

 

MITIGATION VS NEGATIVE POLITENESS (ON THE SAMPLES 

FROM ENGLISH FICTIONAL DISCOURCE) 

Dede Yu.V. 
lecturer, International Humanitarian University 

The article is focused on the comparison of communicative phenomena of politeness and mitigation 

in fictional communication. It has been established that mitigation functions in communication as a 

kind of negative politeness; it has been defined as “distance politeness”, which helps to maintain the 

distance between the speaker and the listener. Negative politeness strategies are aimed at minimizing 

the threat to the negative face of the interlocutor and are used if the speaker has a certain power 

upon the listener and / or a social distance is observed between them. Negative politeness seems to 

be a much broader concept. Another difference between mitigation and negative politeness is that the 

speaker, trying not to offend the interlocutor, at the same time, sees to keeping his/her own "face". 

Thus, it has been established that the terms negative politeness and mitigation are related to each 

other as a hypernym and a hyperonym, mitigation is defined as a type of negative politeness. Besides, 

the article offers our own classification of mitigation strategies, which includes mitigation of 

disagreement of the interlocutor’s opinion, mitigation of the addressee’s negative opinion or actions, 

mitigation of refusal, mitigation of breaking bad news, mitigation of request, mitigation of advice, 

mitigation of promise, and mitigation of topic avoidance. The article also offers a number of 

communication tactics that realize the mitigation strategies: apology tactics, gratitude tactics, 

approval tactics, praise tactics, partial agreement tactics and the tactics of categoricalness reduction. 

The implementation of the outlined strategies and tactics has been followed up in the personage 

speech in English fictional discourse. The prospect of the study is to involve other discourses into 

study of the phenomenon of mitigation in different social and ethno-cultural communities. 

Key words: politeness, mitigation, fictional discourse, communication strategy, communication 

tactics. 

 

Вступ. Звернення мовців до мітігативних форм репрезентації інтенцій 

мовців обумовлено правилами ввічливості, які забезпечують скорочення 

можливих комунікативних ризиків за рахунок створення позитивної емоційної 

атмосфери спілкування. Як слушно зазначає В.І. Карасик, мета ввічливої 

поведінки полягає в тому, щоб «переконати партнера в доброму ставленні до 

нього і викликати у відповідь добре ставлення» (Карасик, 2002; 83). Цілком 

виправданим є інтерес до ввічливості, який лінгвістика виявляє протягом 

останніх десятиліть, про що свідчить чимало досліджень, присвячених вивченню 

цього явища (Волкова, 1998; Земська, 2004; Карабань, 2006; Крилова, 2006; 

Кузьменкова, 2005; Ларина, 2003; Федорова, 2004; Формановская , 2005; 
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Шамьенова, 2000; Fraser, Nolen, 1981; Janney, Arndt, 1992; Kasper, 1990; Watts, 

1992; Luger, 2002 та ін.). 

Проте, слід зазначити, що в сучасній лінгвістиці не існує єдиного погляду 

на категорію ввічливості. Г.Р. Власян виділяє наступні підходи і концепції 

ввічливості: ввічливість як мовленнєві максими, правила (Г.П. Грайс, 1975; Р. 

Лакофф,1973,1995; Дж. Ліч, 2014); ввічливість як етична категорія (Л. Кастлер, 

2004;  Н.І. Формановская,1984; С.А. Рісінзон, 2010); ввічливість як оцінка 

статусу людини (В. E. Гольдін, 1983;  В.І. Карасик,1991); ввічливість як 

збереження обличчя (Е.Гоффман, 1972; П. Браун, 1987; С Левінсон, 1987; Р. 

Сколлон, 2001).  

У свою чергу, комунікативна стратегія мітігаціі, яку співвідносять з 

категорією ввічливості, потрапила до кола інтересів лінгвістики в 1980 році, 

перш за все, завдяки роботам Б. Фрейзера (Fraser, 1980); потім мітігацію 

досліджували Дж. Флауердью (Flowerdew, 1991), М. Лангнер (Langner, 1994); 

Дж. Елвуд (Allwood, 1996); К. Каффі, (Caffi, 1999); Б. Мартиновський 

(Martinovski, 2006); О.О.Селіванова (2010); С.С. Тахтарова (2010). 

Наголошуючи на нерозривному зв’язку ввічливості та мітігації, вчені, між 

тим, досі не диференціювали їх між собою, що становить лінгвістичну лакуну, 

яку ми пропонуємо заповнити. Отже, актуальність пропонованої розвідки 

зумовлена необхідністю відмежування мітігації від ввічливості. 

Метою дослідження є порівняння комунікативних феноменів ввічливості 

та мітігації в художній зображеній комунікації. 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

 проаналізувати та порівняти існуючі визначення ввічливості та мітігації; 

 визначити особливий статус мітігації як комунікативної стратегії; 

 визначити мітігацію як різновид негативної ввічливості; 

 надати власну класифікацію мітігативних стратегій і тактик та 

прослідкувати їх реалізацію в спілкуванні персонажів англомовного 

художнього дискурсу. 

Матеріалом дослідження слугувала вибірка із 250 епізодів пом’якшення 

мовлення, виокремлених  методом суцільної вибірки з сучасних англомовних 

романів. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано 

описовий метод – для планомірної інвентаризації та виокремлення ознак 

аналізованого фактичного матеріалу, а також функціональний метод, який 

застосовано для дослідження мовних одиниць у процессі функціонування.  

Результати та обговорення.  Норми ввічливості, які складають етичний 

аспект комунікативного акту, послідовно систематизовані у вигляді максим, 

постулатів, принципів спілкування; досить інтенсивно досліджуються 

дискурсивні характеристики ввічливості, ситуативна обумовленість важливих 

стратегій. 

У роботах Г.П. Грайса (Grice, 1975), Р. Лакоффа (Lakoff, 1973, 1995) і Дж. 

Ліча (Leech, 2014 року) ввічливість формулюється як постулати мовленнєвого 

спілкування. Принцип кооперації Г.П. Грайса складається з чотирьох постулатів, 
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або максим: 1) Максима якості: не говори того, що є неправдивим; не говори 

того, для чого немає достатніх підстав; 2) Максима кількості: говори 

інформативно; не говори більше, ніж потрібно; 3) Максима релевантністі: говори 

по суті; не відхиляйся від теми; 4) Максима манери: будь послідовним; уникай 

двозначності; викладай думки (Grice, 1975).                 

Р. Лакофф пропонує розширити принцип кооперації Г.П. Грайса правилами 

ввічливості, які вказують задовольняти потреби адресата: 1) не будь нав'язливим (Don't 

impose); 2) надавай вибір (Give option); 3) будь доброзичливим, щоб твій 

співрозмовник добре себе почував, спілкуючись з тобою (Make A feel good – be 

friendly) (Lakoff, 1973; 298). Залежно від того, яка максима реалізується в тій чи 

іншій ситуації, Р. Лакофф пропонує диференціювати формальну (Formal 

Politeness), неформальну (Informal Politeness) і інтимну ввічливість (Intimate 

Politeness) відповідно (Lakoff, 1973). 

Ще одним засновником теорії ввічливості є Дж. Ліч (Leech, 2014). У 

розумінні Дж. Ліча ввічливість є стратегічним запобіганням конфліктів і проявом 

поваги до інших. Дж. Ліч вказує, що ввічливість забезпечує довіру і добру волю, 

які необхідні для духу співробітництва, який лежить в основі принципу 

співробітництва Г.П. Грайса (Grice, 1975). Трактування ввічливості Дж. Ліча 

відрізняється від трактування Р. Лакофф в тому, що він не бачить опозиції між 

принципом кооперації і ввічливістю. Дж. Ліч заявляє, що в спілкуванні принцип 

кооперації і принципи ввічливості взаємодіють один з одним. Більш того, він 

вважає ввічливість основою, що створює передумови для функціонування 

принципу кооперації (Leech, 2014). 

Найбільший інтерес в плані реалізації мітігаціі представляють наступні 

максими ввічливості:  

1) максима такту («Не надавай надмірної ваги своїм бажанням»), 

керуючись якою мовець пом'якшує директивні інтенції, залишаючи адресату 

можливість вибору. Російська дослідниця ввічливості Т.В. Ларіна розуміє цю 

максиму як безконфліктне спілкування, яке відповідає очікуванням партнерів; 

зведення до мінімуму прямого впливу на адресата в тих мовних актах, де цей 

вплив доводиться надавати, тобто дотримання комунікативної недоторканності 

(Ларина, 2007: 11). 

2) максима схвалення (Давай високу оцінку якостям інших), яка 

зобов'язує мовця уникати в спілкуванні негативних характеристик адресата або 

об'єктів, з ним пов'язаних. Якщо ж вираження негативної оцінки становить 

іллокутивну силу даного висловлювання, то, слідуючи вказаній максимі, суб'єкт 

висловлювання прагне пом'якшити категоричність своїх оцінок. 

3) максима скромності (Не переоцінюй свої власні риси), що 

реалізується, перш за все, в мовленнєвих актах, які містять позитивну оцінку 

мовця самому собі, так як вона зобов'язує адресанта бути стриманим у вираженні 

похвал на свою адресу. 

4) максима згоди (Давай високу оцінку думок інших, зводь до мінімуму 

незгоду між собою і співрозмовником), яка детермінує, зокрема, пом'якшення 

ассертивної іллокуціі, залишаючи можливість іншої думки (Leech, 2014). 
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На думку Н.І. Формановської, ввічливість є проявом шанобливого 

ставлення до адресата, соціально-культурним компонентом спілкування, 

пов'язаний з мовленням, моральною рисою, яка характеризує поведінку людини. 

Вербалізацією ввічливості є мовленнєвий етикет (Формановская, 1984; 2008). 

Більшість лінгвістів, що аналізують ввічливість як концепт, категорію або 

стратегію відзначають дві основні цільові характеристики мовленнєвих засобів 

ввічливості – служити захисту «обличчя» комунікантів і забезпечити 

безконфліктний перебіг мовленнєвого контакту, що проявляється, зокрема, в 

толерантністі, тактовністі комунікативної поведінки мовців. 

Е. Гоффман (Goffman, 1972), а також П. Браун і С. Левінсон (Brown & 

Levinson, 1987), засновники теорії «обличчя», розглядають «обличчя» як 

основну складову теорії ввічливості.  

«Обличчя», за Е. Гоффманом, є позитивною соціальною цінністю, 

суспільно безпечним засобом, за допомогою якого кожен член суспільства хоче 

заявити про себе. «Обличчя» складається з двох пов'язаних аспектів: 

позитивного і негативного.  Позитивне обличчя є позитивним образом, який 

прагнуть створити учасники комунікації, бажанням отримати позитивну оцінку 

і схвалення з боку учасників комунікації. Негативне обличчя є бажанням 

учасників комунікації мати свободу дій і неприпустимість втручання з боку 

інших. Негативне обличчя позначає особистий простір мовця, сукупність його 

думок, почуттів, інформації (Goffman, 1972).  

Учасники комунікації повинні бути зацікавлені в збереженні свого 

обличчя і обличчя інших учасників комунікації. Відповідно розрізняють 

позитивну і негативну ввічливість. Перша заснована на зближенні, друга на 

дистанціюванні (Brown & Levinson, 1987). Позитивна ввічливість полягає в 

вираженні ставлення мовця до подій (вітання, подяка, оцінка, комплімент та ін.). 

Позитивна ввічливість означає бути люб'язним і великодушним. Це «ввічливість 

зближення», яка орієнтована на виявлення засобів, що вказують на спільність 

поглядів, солідарність, демонстрацію близькості, дружби, взаємності. 

Метою негативної ввічливості є в демонстрація поваги особистній 

автономії адресата і пов'язана із спонукальними мовленнєвими актами. 

Негативна ввічливість мінімізує примушування. Це «ввічливість віддалення», 

яка допомагає зберегти дистанцію між мовцем і слухачем. Стратегії негативної 

ввічливості орієнтовані на мінімізацію збитку негативному обличчю 

співрозмовника і вживаються, якщо має місце певна влада мовця над слухачем і 

/ або соціальна дистанція між ними (Brown & Levinson, 1987; 176).  

На нашу думку, стратегії негативної ввічливості дуже близькі до стратегій 

мітігаціі. Саме тому вважаємо за необхідне зупинитися на них докладніше. 

Згідно з В.І. Карасиком, стратегії негативної ввічливості полягають у наданні 

свободи дій слухачеві, що в традиціях західної культури зазвичай і розуміється 

як ввічливість (Карасик, 1991, 50). 

 Що стосується стратегії мітігаціі, то цей термін був введений в 1980 році 

Б.Фрейзером, який визначив її як процес модифікації мовленнєвого акту, 

спрямований на зменшення можливих небажаних ефектів (unwelcome effects) в 
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тих ситуаціях, коли мовленнєва поведінка мовця може привести до 

комунікативного збою або навіть конфлікту (Fraser, 1980: 341). 

На думку М. Лангнер, мітігація є комунікативною стратегією, за 

допомогою якої учасники інтеракції намагаються мінімізувати порушення 

території партнера по комунікації, тобто вона є окремим випадком негативної 

ввічливості (Langner, 1994: 22). 

К. Каффі визначає мітігацію як зонтичну категорію в прагматиці, що 

включає широкий набір стратегій, за допомогою яких мовець пом'якшує 

інтеракційний аспекти своїй промові, з метою зменшити можливі комунікативні 

ризики (Caffi, 2007: 40). 

Згідно С.С. Тахтаровою, мітігація є «комунікативною категорією, 

основним змістом якої є прескрипції, установки і правила, детерміновані 

максимами ввічливості і спрямовані на мінімізацію комунікативних ризиків в 

інтеракції» (Тахтарова, 2009:  90).  

Б. Фрейзер зазначає, що мітігація не є ввічливістю, оскільки мітігація 

передбачає зменшення небажаного ефекту від того, що зроблено, в той час як 

ввічливість залежить від того, наскільки правильно оратор діяв в цьому контексті 

(Fraser, 1980: 343). 

 Ми вважаємо, що мітігація тісно пов'язана з ввічливістю, причому саме з її 

негативною формою, адже негативна ввічливість передбачає формулювання 

висловлювань в пом'якшувальній модальній упаковці. Негативна ввічливість є, 

по-перше, значно ширшим поняттям. По-друге, відмінність мітігаціі від 

негативної ввічливості бачимо в тому, що мовець, який прагне не зачепити 

співрозмовника, в той же час піклується про те, щоб зберегти власне «обличчя». 

Таким чином, вважаємо, що терміни негативна ввічливість та мітігація гіперо-

гіпонімічно співвідносяться один з одним. Інакше кажучи, мітігація є 

різновидом негативної ввічливості. 

Ми пропонуємо власну класифікацію мітігативних стратегій та  

виокремлюємо такі стратегії:  

1. пом’якшення незгоди з думкою співрозмовника,  

2. пом’якшення негативної оцінки адресата або його вчинків,  

3. пом’якшення відмови,  

4. пом’якшення поганої новини,  

5. пом’якшення прохання,  

6. пом’якшення поради,  

7. пом’якшення промісиву (обіцянки виповнити певну дію),  

8. пом’якшення ухилення (перебивання та зміни теми).  

 Названі мітігативні стратегії реалізують певні комунікативні тактики, до 

яких ми відносимо тактику вибачення, тактику подяки, тактику 

позитивної оцінки, тактику часткової згоди та тактику зниження 

категоричності висловлювання. 

Розглянемо вживання окреслених мітігативних стратегій, які є частковим 

випадком стратегій негативної ввічливості. Використання мітігаційної стратегії 

пом’якшення незгоди з думкою співрозмовника зумовлено бажанням мовця 
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«зберегти обличчя» співрозмовника. Наведемо епізод з англомовного 

художнього дискурсу, в якому незгода із співрозмовником пом’якшена вставним 

реченням I’m afraid,  яке мовці активно вживають як тактику зниження 

категоричності висловлювання: 

“Tell these daft biddies to go away,” said Iain. “They are after saying I cannot 

bulldoze that ruin because there are bats in it. Haff you ever heard the like?” 

“I’m afraid they are right,” said Hamish. “Bats are protected, Iain, and you’ll 

need to leave that ruin alone” (Beaton, 2011: 27). 

Використання мітігаційної стратегії пом’якшення негативної оцінки 

адресата або його вчинків теж зумовлено бажанням мовця «зберегти обличчя» 

співрозмовника. Наведемо епізод, в якому критика одягу співрозмовника 

пом’якшується схваленням: одяг, який Агата вважає непридатним для села, 

проте, на її думку, підійшов би для Лондона: 

“You’d better wear something more conservative. She and her partner are a 

couple of bitches.” 

“I think I look rather smart in a sinister way.” 

Agatha looked at Roy’s rather weak face topped with its crop of gelled dyed-

black hair. “Very nice for London,” said Agatha with rare tact. “But a bit too exotic 

for down here” (Beaton, 2007: 33). 

Пом’якшення поганої новини зазвичай відбувається шляхом використання 

тактики зниження категоричності висловлювання (вставне речення I’m afraid):  

“Who would attack him? James didn’t have any enemies.” 

“I am afraid the police are going to be concentrating on you for a bit.” 

“Why me?” 

“You’ve been heard threatening him.” (Beaton, 2009: 27). 

Пом’якшення прохання, як і інші стратегії негативної ввічливості, 

передбачають приниження власного положення мовця. Наприклад, Тріксі, яка 

намагається випросити у поліцейського щось з його меблів для свого 

майбутнього хостелу, спочатку каже, що не хоче бути докучливою: 

 When they stood up to go, Trixie said, “I don’t want to be a pest, but if you’ve 

any little thing in the way of furniture…? I mean, it’s all paid for by the government 

anyway.” (Beaton, 2011: 86).  

Крім того, у наведеному прикладі пом’якшення прохання досягається 

вживанням непрямого мовленнєвого акту, у даному разі, квеситиву, а також 

увиразнюється умовним реченням з апозіопезісом. Нагадаємо, що стратегії 

негативної ввічливості обов’язково передбачають уникнення прямих прохань та 

використання непрямих мовленнєвих актів. 

У іншому прикладі вживання стратегії мітігації для пом’якшення поганої 

новини та промісиву спостерігаємо позитивну оцінку мовця, яку вважаємо 

лестощами, а також знову вставну конструкцію I am afraid: 

He called on the dentist, a Mr Jones, who was justifiably annoyed at his call, 

having already been interviewed by the Inverness police. Hamish was not surprised. 

He knew Blair had sent him to Inverness to get him out of the way. 
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“You are such an important witness, Mr Jones,” he said, “that I am afraid you 

have to be questioned all over again. I will not be taking up much of your time.” 

“Oh, well,” said the dentist, mollified (Beaton, 2011: 38).  

Як бачимо з реакції адресата, лестощі були ефективними: поліцейський 

може приступати до повторного опитування свідка. 

Щодо пом’якшення зміни теми, то воно, як правило,  досягається 

висловленням позитивної оцінки, наприклад схвалення: 

“She was here when I started.” He smiled. “I really liked her.” 

“That’s sweet, Mr. D, really, but there’s a girl missing” (Coben, 2007: 303). 

Висновки. Дослідивши сутність таких комунікативних явищ, як негативна 

ввічливість та мітігація, доходимо висновку про те, що вони гіперо-гіпонімічно 

співвідносяться один з одним: мітігація є різновидом негативної ввічливості, 

оскільки вона є «ввічливістю віддалення», яка допомагає зберегти дистанцію між 

мовцем і слухачем. Перспективою проведеного дослідження вважаємо 

залучення інших дискурсів для вивчення феномену мітігація в різних 

соціальних та етно-культурних спільнотах.   
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Стаття присвячена аналізу засобів репрезентації концепту ПОРУШЕННЯ ХАРЧОВОЇ 

ПОВЕДІНКИ. Матеріалом дослідження були чотири феміністських есе, що розглядають 

взаємозв’язок порушень харчування у жінок з політикою західного патріархарного 

суспільства по відношенню до стандартизації жіночого тіла стосовно канонів краси. У 

феміністських есе наголошується, що поняття жіночої краси перестало бути естетичним 

явищем, а стандартизація, що насаджується індустрією краси, призводить до появи 

захворювань ХХ-ХХІ століть, пов’язаних з психічними розладами, – порушень харчової 

поведінки. Концепт ПОРУШЕННЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ є складним за своєю 

структурою, його безпосередніми складниками є такі гіпонімічні мікроконцепти як: 

АНОРЕКСІЯ, БУЛІМІЯ та КОМПУЛЬСИВНЕ ПЕРЕЇДАННЯ. Кожен мікроконцепт 

формується за польовою моделлю, згідно з якою він містить ядро та периферію. Ядро 

мікроконцептів репрезентується лексичними одиницями, що мають узуальне значення 

симптомів різновидів порушень харчування: «відмова від їжі», «переїдання». Їх периферія 

вербалізується лексикою, що реалізує ці значення оказіонально. У феміністських есе 

знаходимо вербалізацію всіх трьох мікроконцептів. Найбільш широко репрезентованим є 

мікроконцепт АНОРЕКСІЯ, а найменш – КОМПУЛЬСИВНЕ ПЕРЕЇДАННЯ. Ці 

мікроконцепти в аналізованих текстах репрезентуються експліцитними маркерами. 

Концепт  ПОРУШЕННЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ вербалізується у ракурсах соціального та 

психологічного обумовлення появи цієї хвороби. Соціальне обумовлення полягає в еталоні 

краси сучасного суспільства, яким є молода надмірно худа жінка (анорексія, булімія). 

Психологічне обумовлення полягає у тому, що  людина «заїдає» проблеми, тобто для неї їжа 

– це засіб психологічно відволіктись від чогось неприємного (булімія, компульсативне 

переїдання). Таким чином, проблема порушень харчової поведінки є важливою у 

феміністському публіцистичному дискурсі. 

Ключові слова: концепт, порушення харчової поведінки, анорексія, булемія, компульсивне 

переїдання.  
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Статья посвящена анализу средств репрезентации концепта НАРУШЕНИЕ ПИЩЕВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ. Материалом исследования были четыре феминистических эссе, 
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рассматривающие взаимосвязь нарушений питания у женщин с политикой западного 

патриархарного общества по отношению к стандартизации женского тела относительно 

канонов красоты. В феминистических эссе отмечается, что понятие женской красоты 

перестало быть эстетическим явлением, а стандартизация, насаждаемая индустрией 

красоты, приводит к появлению болезней ХХ-ХХI веков, связанных с психическими 

расстройствами, - нарушений пищевого поведения. Концепт НАРУШЕНИЕ ПИЩЕВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ является сложным по своей структуре, его непосредственными 

составляющими являются такие гипонимичные микроконцепты как АНОРЕКСИЯ, 

БУЛИМИЯ и КОМПУЛЬСИВНОЕ ПЕРЕЕДАНИЕ. Каждый микроконцепт формируется 

полевой моделью, согласно которой он содержит ядро и периферию. Ядро микроконцептов 

представляется лексическими единицами, которые имеют узуальное значение симптомов 

разновидностей нарушений питания «отказ от пищи», «переедания». Их периферия 

вербализируется лексикой, реализующей эти значения окказионально. В феминистических 

эссе находим вербализацию всех трех микроконцептов. Наиболее широко представленным 

является микроконцепт АНОРЕКСИЯ, а наименее - КОМПУЛЬСИВНОЕ ПЕРЕЕДАНИЕ. 

Эти микроконцепты в анализируемых текстах представляются эксплицитными маркерами. 

Концепт НАРУШЕНИЕ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ вербализируется в ракурсах социальной 

и психологической обусловленности появления этой болезни. Социальная обусловленность 

заключается в идеале красоты современного общества, которым является молодая, 

чрезмерно худая женщина (анорексия, булимия). Психологическая обусловленность 

заключается в том, что человек «заедает» проблемы, то есть для него еда - это средство 

психологически отвлечься от чего-то неприятного (булимия, компульсивное переедание). 

Таким образом, проблема нарушений пищевого поведения является важной в 

феминистическом публицистическом дискурсе. 

Ключевые слова: концепт, нарушения пищевого поведения, анорексия, булемия, 

компульсивное переедание.  
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The article is devoted to the analysis of the means representing the concept of EATING DISORDER. 

The material of the investigation consists in four feminist essays that examine the relationship 

between eating disorders and the policy of the Western patriarchal society in relation to the 

standardization of the female body and the canons of beauty. Feminist essays point out that the 

concept of feminine beauty has ceased to be an aesthetic phenomenon, and the standardization that 

is being imposed by the beauty industry leads to the emergence of diseases of the XX-XXI centuries 

associated with mental disorders - eating disorders. The concept of EATING DISORDER is complex 

in its structure, its immediate components are such hyponymic microconcepts as ANOREXIA, 

BULIMIA and BINGE EATING DISORDER. Each micro-concept is formed by a field model, 

according to which it contains the core and the periphery. The core of the microconcept is represented 

by lexical units that have the usual meaning of the symptoms of the varieties of eating disorders, such 

as "refusal to eat", "overeating". Their periphery is verbalized by vocabulary, realizing these 

meanings occasionally. In the feminist essays we analyze the verbalization of all three microconcepts. 

The most widely represented is the micro-concept ANOREXIA, and the least is BINGE EATING 

DISORDER. These microconcepts in the texts are actualized explicitly. The concept EATING 

DISORDERS is verbalized in terms of social and psychological causes of this disease. Social cause 
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is revealed in the ideal of the beauty of modern society, which is a young extremely thin woman 

(anorexia, bulimia). Psychological cause lies in the fact that a person "eats" problems, that is, food 

becomes a means of psychological distraction from something unpleasant (bulimia, compulsive 

overeating). Thus, the problem of eating disorders is important in feminist publicistic discourse. 

Key words: concept, eating disorders, anorexia, bulimia, binge eating disorder. 

 

Вступ. Переосмислення проблеми жіночого тіла – його стереотипізації, 

девіації та об’єктифікації – є одним з важливих завдань сучасного феміністського 

дискурсу. У патріархатному суспільстві жіноче тіло підлягало більший 

стандартизації, ніж чоловіче, що підтримувалося так званими естетичними 

канонами жіночої вроди. Ілюзорність цих канонів простежується їх постійною 

зміною протягом віків та у різних людських суспільствах. Єдине, що залишалося 

незмінним, – це «краса» як атрибут жіночого, тоді як атрибутом чоловічого була 

«сила».  

Канони жіночої вроди здобули масовий характер у пост-індустріальному 

суспільстві, а глобалізація розширила їх межі за національні традиційні 

уявлення. Краса стала індустрією, яка спонукає жінок витрачати кошти на 

продукцію, завдяки закріпленню в уявленні певного образу «ідеального» 

жіночого тіла, далекого від тіла середньостатистичної жінки. У феміністських 

есе наголошується, що поняття жіночої вроди перестало бути естетичним 

явищем, якщо воно взагалі ним було, та перейшло в ранг явища політичного. 

Саме це вважається головним фактором, що привів до появи захворювань ХХ-

ХХІ століть, пов’язаних з психічними розладами, – різноманітних порушень 

харчової поведінки.  

Мета статті полягає у висвітленні засобів репрезентації концепту 

ПОРУШЕННЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ та його складових у феміністських 

текстах публіцистичного стилю. 

Результати та обговорення. Дослідження вербалізації цих порушень – є 

актуальним завданням гендерної лінгвістики загалом і феміністської лінгвістики 

зокрема. Поява феміністського руху вплинула на дослідження в усіх сферах 

гуманітарної науки, де з’явився такий новий напрям, як ґендерні студії. Гендерна 

лінгвістика, або лінгвістична гендерологія, почала розвиватися з кінця 1960-х 

років на Заході, де були зроблені перші компаративні аналізи чоловічого та 

жіночого мовлення. В Україні перші дослідження в гендерології були зроблені 

на початку 1990-х років. 

Термін «гендер» (gender) був впроваджений як протиставлення терміна 

«стать» (sex), що розглядається на сьогодення як категорія суто біологічна. 

Таким чином, гендер підкреслює не природну, а соціокультурну причину 

міжстатевих відносин (Кирилина 2000: 19). З позиції лінгвістики А.П. Мартинюк 

визначає «гендер як перформативну, плюративну та інтерактивну 

соціокультурну категорію, що створюється/відтворюється в структурах мовної 

свідомості в соціально-психологічному просторі дискурсу лінгвокультурної 

спільноти у процесі інституалізованої й ритуалізованої міжсуб’єктної взаємодії, 

обумовленої метаконтекстом концептуальної картини світу лінгвокультури і 

макроконтекстом соціокультурних норм» (Мартинюк 2005: 108). Лінгвістичні 
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принципи аналізу гендеру передбачають динамічність і змінність цієї категорії в 

мові й комунікативних ситуаціях: вона виявляється з різною інтенсивністю й 

нерідко взагалі зникає в деяких дискурсах (Селіванова 2008: 243). У 

феміністському ж дискурсі, категорія гендеру набуває найважливішого 

значення. 

Феміністський дискурс є об’єктом вивчення феміністської лінгвістики, 

інакше кажучи, феміністської критики мови, яка розглядає взаємини статей з 

позиції влади, підпорядкування і панування. Феміністський дискурс 

сконцентрувався на дослідженні домінування чоловіка та пригніченні жінки, 

обумовленими асиметричним розподілом соціальної влади. У цьому ракурсі, 

поняття краси та її кореляції з жіночим тілом розглядається з позиції владних 

відношень між чоловіками і жінками у патріархатному суспільстві. Так, у 

відомому есе Наомі Вулф “The Beauty Myth” («Міф про красу») наголошується 

на тому, що жіноча врода не є універсальним поняттям, а є лише соціальним 

конструктом, єдиним стандартом та еталоном. Отже, таке розуміння краси – є 

міфом, завдяки якому патріархатне суспільство контролює жінку (Wolf, 1991). 

Саме так виникає явище «індустрія краси», яка використовує бізнес-технології 

задля здобуття прибутків, а поняття «краса» втрачає естетичну та морально-

етичну цінність та набуває статусу об’єкту купівлі-продажу (Долусова, 2009: 

309). Одним із наслідків цього міфу є порушення харчування серед жінок. 

У цьому дослідженні ПОРУШЕННЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ 

розглядаємо як концепт – ментальне утворення, здатне вербалізуватися мовними 

засобами. Під «концептом», услід за О.О. Селовановою, розуміємо інформаційну 

структуру свідомості, різносубстрактну, певним чином організовану одиницю 

пам’яті, яка містить сукупність вербальних і невербальних знань про об’єкт 

пізнання, набутих шляхом взаємодії п’яти психічних функцій свідомості й 

позасвідомості (Селіванова 2008: 256). Концепт ПОРУШЕННЯ ХАРЧОВОЇ 

ПОВЕДІНКИ у феміністському дискурсі представлений достатньо широко, 

оскільки одне із завдань фемінізму полягає у дослідженні соціальних процесів 

формування естетичних підходів до визначення форми жіночого тіла та вплив 

цих процесів на психологічний та соціальний стан жінки. Матеріалом 

дослідження були чотири феміністських есе, що розглядають взаємозв’язок 

порушень харчування у жінок з політикою західного патріархарного суспільства 

по відношенню до стандартизації жіночого тіла стосовно канонів краси. Іменем 

концепту ПОРУШЕННЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ є словосполучення eating 

disorder, яке зустрічається в проаналізованих творах 55 разів. За визначенням 

Американської Психіатричної Асоціації, порушення харчової поведінки (eating 

disorder) – це психічні захворювання, які характеризуються вживанням їжі поза 

нормою, що впливає негативним чином на фізичне чи психічне здоров’я 

(American Psychiatry Association, 2013). У США ці порушення спостерігаються у 

5-7% жінок, при цьому, співвідношення жінок до чоловіків становить 6:1, чи 

навіть 10:1. Найбільш розповсюдженими типами харчового порушення є 

анорексія (anorexia nervosa), булімія (bulimia nervosa) та саме порушення 

харчової поведінки –компульсивне переїдання, ненажерність (binge eating). 
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Отже, концепт ПОРУШЕННЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ є складним за 

своєю структурою. Його безпосередніми складниками є такі гіпонімічні 

мікроконцепти як: АНОРЕКСІЯ, БУЛІМІЯ та КОМПУЛЬСИВНЕ 

ПЕРЕЇДАННЯ.  

Кожен мікроконцепт формується за польовою моделлю, згідно з якою він 

містить ядро та периферію. Ядро мікроконцептів репрезентується лексичними 

одиницями, що мають узуальне значення симптомів різновидів порушень 

харчування: «відмова від їжі», «переїдання». Їх периферія вербалізується 

лексикою, що реалізує ці значення оказіонально. В феміністських есе знаходимо 

вербалізацію всіх трьох мікроконцептів. Найбільш широко репрезентованим є 

мікроконцепт АНОРЕКСІЯ. Його ядро у проаналізованих творах 

репрезентується 4-ма лексичними одиницями, вжитими 48 разів. Периферію 

вербалізують 20 слів та словосполучень, використані в текстах есе 181 раз. 

Анорексія – це порушення харчової поведінки, що характеризується анормально 

низкою вагою тіла, страхом набрати вагу та стати гладкою, відмовою від їжі: 

People who eat very little food or stop eating altogether suffer from anorexia 

nervosa (Alkon, 2002). 

В есе “Anorexia Nation” («Анорексична нація») П. Кампос зауважує, що 

існуючий ідеал жіночої вроди є дівчина хвора на анорексію, а боротьба із зайвою 

вагою стає культом сучасної жінки: 

… war <оп fat> is driven by what can be termed "anorexic ideation." This 

refers to the sort of distorted thinking that leads people (mostly women) who are not 

"overweight" … to see themselves as fat, on the verge of becoming fat or at least in 

serious danger of becoming fat (Campos, 2005). 

Виділенні словосполучення вербалізують існуючий в англомовному 

суспільстві стереотип: бути надмірно худою, хоча й може означати бути хворою, 

але це добре, це ідеал, тоді як бути гладкою – це жах, ще гірше, ніж бути хворою. 

Мікроконцепт БУЛІМІЯ репрезентований менше, ніж мікроконцепт 

АНОРЕКСІЯ, що свідчить про головну роль останнього в феміністських есе. 

Булімія – патологічно підвищене відчуття голоду, яке супроводжується 

переїданням, після якого вдаються до активного контролю ваги, тобто 

викликають блювоту або використовують проносні засоби: 

Those who make themselves throw up after eating a lot of food have bulimia 

(Alkon, 2002). 

Іменем мікроконцепту БУЛІМІЯ є іменник bulimia. В нього є також 

дериват bulimic, який в аналізованих статтях використовується як іменник, що 

утворився методом конверсії з відповідного прикметника: 

In anorexics, food consumption can be monitored and controlled, while bulimics 

see purging as "a form of cleansing, getting the bad out," says Leslie (Alkon, 2002). 

Головною рисою людини, хворої на булімію, є використання засобів 

очищення організму від їжі, тому іменник purging стає вербальним маркером 

ядра цього мікроконцепту, тоді як словосполучення form of cleansing, to get the 

bad out, що імплікують психологічну реакцію на процес примусового очищення, 

вербалізують периферію цього мікроконцепту. 
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Як і з розвитком захворювання на анорексію, захворювання на булімію має 

ті ж самі причини – страх стати гладкою: 

American women … freely admit to being terrified of becoming or remaining 

fat, and of feeling “fat” even when they are, by historical and cross-cultural standards, 

fairly or even very thin (Campos, 2005).  

З цитати випливає, що прикметник fat (гладкий) набуває негативної 

контекстуальної конотації. Його синоніми overweight та obese теж негативно 

контекстуально конотовані завдяки прикметнику wrong: 

To call people “overweight” (BMI 25) or “obese” (BMI 30) is to claim they 

have something wrong with them (Campos, 2005).  

Автор есе відверто наголошує, що іменники overweight та obesity стають 

синонімічними словосполученню pathological conditions, тобто занадта вага 

вважається патологією, з якою треба боротися: 

Consider the very terms “overweight” and “obesity.” Although in theory these 

could be merely descriptive terms, in practice they have become synonyms for 

pathological conditions (Campos, 2005).  

Оскільки, причини появи булемії схожі з анорексією, то авторки 

аналізованих есе більш концентруються на описі анорексії, ніж булімії, тому 

мікроконцепт БУЛІМІЯ менш вербалізований у текстах феміністських есе. Тим 

паче, що іноді, булімія та анорексія не є взаємовиключними станами і можуть 

поєднуватися: 

Christi suffered from both anorexia nervosa and bulimia (Alkon, 2002). 

У даному контексті обидві назви розладів харчування стають 

контекстуальними синонімами, що свідчить про взаємопов’язаність 

мікроконцептів БУЛІМІЯ та АНОРЕКСІЯ. 

Ядро мікроконцепту БУЛІМІЯ репрезентується 4-ма лексичними 

одиницями, вжитими 14 разів. Периферію вербалізують 9 слів та 

словосполучення, використані в текстах есе 64 рази. Найменше репрезентованим 

в аналізованих текстах публіцистичного стилю є мікроконцепт 

КОМПУЛЬСИВНЕ ПЕРЕЇДАННЯ. Компульсивне переїдання чи обжерливість 

(binge eating) – це тип порушення харчування, яке складається з приступів 

неконтрольованої обжерливості, після яких людина відчуває сором за таку 

поведінку і намагається приховати її від інших. Іменем мікроконцепту 

КОМПУЛЬСИВНЕ ПЕРЕЇДАННЯ є словосполучення compulsive overeating: 

And when she stuffs herself with food all the time, she suffers from compulsive 

overeating (Alkon, 2002). 

Крім нього, ядро даного мікроконцепту репрезентується 

словосполученням compulsive eater, яке позначає людину, що надмірно споживає 

їжу: 

Jennifer is considered a compulsive eater (Alkon, 2002). 

Обжерливість характеризується неконтрольованим поїданням надмірної 

їжі, а потім почуттям сорому і провини. На відміну від тих, хто страждає на  

булімію, люди, з симптомами розладу обжерливості, як правило, не викликають 

блювоту та не використовують проносні засоби. Крім того, ці люди, як правило, 
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частіше використовують дієти, контролюють вагу і мають історію ожиріння 

родини: 

This syndrome is characterized primarily by periods of compulsive gorging or 

continuous eating. While there is no purging, there may be fasts (not eating anything 

for several days) or repetitive diets. Body weight may vary from normal to mild, 

moderate or severe obesity (Alkon, 2002). 

Словосполучення compulsive gorging, continuous eating позначають головні 

симптоми компульсивного переїдання, тому вони репрезентують ядро даного 

мікроконцепту. Тоді як іменник fast та словосполучення not eating anything for 

several days, repetitive diets позначають побічні симптоми і, у такий спосіб, 

маркують периферію мікроконцепту. Людина із компульсивним переїданням 

«заїдає» проблеми, тобто для неї їжа – це засіб психологічно відволіктись від 

чогось неприємного: 

Compulsive eaters, Leslie says, stuff their problems down along with bowls of 

ice cream. "Food becomes your way of handling problems," she added (Alkon, 2002). 

Словосполучення to stuff their problems down along with bowls of ice cream 

та way of handling problems репрезентують психологічні причини обжерливості. 

Загалом, мікроконцепт КОМПУЛЬСИВНЕ ПЕРЕЇДАННЯ є найменш 

репрезентованим в аналізованих текстах феміністських есе. Ядро мікроконцепту 

репрезентується 4-ма лексичними одиницями, вжитими 7 разів. Периферію 

вербалізують 5 слів та словосполучень, використаних у текстах 5 разів. 

Кількісний аналіз підтвердив, що даний мікроконцепт репрезентований 

найменше, оскільки цей синдром не вважається захворюванням та не має тяжких 

наслідків, як анорексія. 

Висновки. Отже, у феміністських текстах концепт ПОРУШЕННЯ 

ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ репрезентується експліцитними маркерами. Цей 

концепт репрезентується з позиції: а) соціального обумовлення цієї хвороби, а 

саме ідеалом краси у сучасному суспільстві є молода надмірно худа жінка 

(анорексія, булімія); б) психологічного обумовлення, а саме людина «заїдає» 

проблеми, тобто для неї їжа – це засіб психологічно відволіктись від чогось 

неприємного (булімія, компульсативне переїдання). Таким чином, проблема 

порушень харчової поведінки є важливою у феміністському публіцистичному 

дискурсі. 
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ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ  

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

Єрьоменко С.В. 
кандидат філологічних наук, доцент, 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Пропонована стаття присвячена дослідженню особливостей перекладу українських 

фразеологізмів англійською мовою у художньому тексті. Матеріалом дослідження слугував 

роман Володимира Яворівського «Марія з полином у кінці століття». Оповідь у романі 

ведеться від імені автора, проте переважає діалогічне мовлення персонажів, яке насичене 

сталими зворотами, прислів’ями, передача яких і стала предметом нашого дослідження. 

Переклад роману був виконаний групою перекладачів на чолі з Максимом Тарнавським у 1988 

році і опублікований у пресі. Ми виокремлюємо такі способи передачі українських 

фразеологізмів в англійському перекладі роману: переклад з використанням еквіваленту, 

аналогу, описовий переклад, калькування та опущення вихідної фразеологічної одиниці. 

Аналогова фразеологічна одиниця у мові перекладу відтворює значення, образність, сталість 

вихідного фразеологізму, відрізняючись лише лексико-граматичним наповненням. Описовий 

переклад має свої особливості у перекладі аналізованого роману, оскільки перекладачі, 

описуючи певну фразеологічну одиницю, намагаються компенсувати її, передаючи 

нефразеологічне українське сполучення фразеологізмом в англійській мові. Застосування 

калькування спостерігається у випадках передачі компаративних фразеологізмів та 

прислів’їв і є можливим лише у тих випадках, коли значення вихідного фразеологізму 

вмотивовано значенням його складових компонентів. Еквівалентний переклад є ідеальним 

перекладацьким рішенням, оскільки при його застосуванні у перекладі зберігаються всі 

характеристики вихідного фразеологізму: сталість, значення, образність, лексико-

граматичне вираження. Невеликий відсоток фразеологізмів втрачається у процесі перекладу.  

Ключові слова: фразеологізм, переклад, способи перекладу, еквівалент, аналог, калькування, 

описовий переклад, опущення.   
 

ПЕРЕВОД УКРАИНСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Еременко С.В. 
кандидат филологических наук, доцент, 

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 

Предлагаемая статья посвящена исследованию особенностей перевода украинских 

фразеологизмов в английском языке в художественном тексте. Материалом исследования 

послужил роман Владимира Яворивского «Мария с полынью в конце столетия». 

Повествование в романе ведется от имени автора, но доминирует диалогическая речь 

персонажей, которая насыщена устойчивыми оборотами, пословицами, передача которых и 

стала предметом нашего исследования. Перевод романа был осуществлен группой 

переводчиков во главе с Максимом Тарнавским и опубликован в прессе. Мы выделяем такие 

способы передачи украинских фразеологизмов в английском переводе романа: перевод при 

помощи эквивалента, аналога, описательный перевод, калькирование и опущение исходной 

фразеологической единицы. Аналоговая фразеологическая единица в языке перевода 

отображает значение, образность, устойчивость исходного фразеологизма, отличаясь 

только лексико-грамматическим наполнением. Описательный перевод имеет свои 

особенности в переводе анализируемого романа, поскольку переводчики, описывая 

определенную фразеологическую единицу, пытаются компенсировать ее, передавая 
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нефразеологическое украинское сочетание фразеологизмом в английском языке. 

Использование калькирования наблюдается при передачи компаративных фразеологизмов и 

пословиц и становится возможным только в тех случаях, когда значение исходного 

фразеологизма обусловлено значением его составляющих компонентов. Эквивалентный 

перевод является идеальным переводческим решением, поскольку при его использовании в 

переводе сохраняются все характеристики исходного фразеологизма: устойчивость, 

значение, образность, лексико-грамматическое наполнение. Небольшой процент 

фразеологизмов утрачивается при переводе.      

Ключевые слова: фразеологизм, перевод, способы перевода, эквивалент, аналог, 

калькирование, описательный перевод, опущение.   

 

TRANSLATION OF UKRAINIAN PHRASEOLOGICAL UNITS  

INTO ENGLISH 

Yeromenko Svitlana  
candidate of philological sciences, associate professor, 

Odesa I.I. Mechnikov National University 

The given article outlines the ways of the translation of phraseological units in the belles-lettres text. 

Our research has been done on the basis of the novel “Maria and Wormwood at the end of the 

century” by Volodymyr Iavorivskyi and its English translation performed by a group of translators 

headed by Maxim Tarnawsky. The final aim of the given article is to define, describe, and analyse the 

main ways of the translation of phraseological units in the belles-lettres text. Phraseological units 

are structurally, lexically and semantically fixed phrases or sentences having mostly the meaning, 

which is not made up by the sum of meanings of their component parts. An indispensable feature of 

phraseological units is their figurative or metaphorical nature and usage. The following ways of 

translating phraseological units in the belles-lettres text were defined: translation by choosing 

analogue, for example – «бути як штик» - be on the dot; «бути на носі» - round the corner; 

«голови летять» - there’s hell to be paid for; explicatory (descriptive) translation, for example – 

«доля її щербата» - hers isn’t a simple fate; «бідному женитися і ніч мала» - an unlucky man has 

no luck even on his wedding night; loan translation, for example - «затремтiли  колiна» - knees 

began to tremble; «земля пiшла обертом»  - she felt the ground giving way under her; translation 

by choosing equivalent,  for example – «змиритися з долею» - reconcile to fate;  «подати урок» - 

teach a lesson; omission of the phraseological unit. The following phraseological units were not 

translated into English - «з дурної голови», «комар носа не підточить», «дочка на віддані», «з 

нього ікони писати», «гостра коса швидше щербиться», «мішок полови». 

Key words: phraseological unit, translation, ways of translation, equivalent, analogue, loan 

translation, explicatory translation, omission.  

 

Вступ. До питань перекладу фразеологізмів зверталася ціла низка вчених-

перекладознавців. У своїх роботах вчені торкаються питань визначення 

фразеологізмів, їх основних характеристик, типів та способів перекладу. 

Зазначимо, що в основному всі дослідники збігаються у визначенні відповідних 

способів передачі фразеологізмів мовою перекладу, вони лише послуговуються 

різними термінами для позначення цих способів, хоча розуміють під цим подібні 

явища. Так, не викликає заперечення переклад з використанням еквіваленту та 

аналогу (А.В. Кунін (Кунин, 1980), Т.О. Казакова (Казакова, 2000),                                    

В.Н. Комісаров (Комиссаров, 1990), Ж.А. Голікова (Голикова, 2003). Проте у 

класифікаціях В.І. Карабана (Карабан, 2003), С.С. Кузьміна (Кузьмин, 2004), 

А.В. Федорова (Федоров, 1990) вони мають назву повний еквівалент та 

відносний (частковий) еквівалент, який відповідає аналогу в інших 
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класифікаціях. Ще далі йдуть  С.П. Романова та А.Л. Коралова (Романова, 

Кораллова, 2004), І.В. Корунець (Корунець, 2003), розрізняючи повні та часткові 

еквіваленти (які відрізняються граматичними незбігами) та аналоги. Стосовно ж 

інших способів передачі фразеологічних одиниць, то тут у дослідників немає 

значних термінологічних розбіжностей, і переважно всі з них ведуть мову про 

калькування, описовий переклад,  лексичний переклад та вибірковий переклад. 

Актуальність дослідження визначається посиленою увагою дослідників 

до проблеми перекладу фразеологізмів, загальним спрямуванням лінгвістичних 

досліджень у галузі фразеології на поглиблене вивчення фразеологізмів, 

необхідністю вироблення уніфікованої класифікації способів передачі 

українських фразеологізмів англійською мовою.  

Метою дослідження є опис основних способів передачі фразеологізмів з 

української мови на англійську у художньому тексті.      

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети у роботі 

застосовуються такі загальнонаукові методи: аналіз і синтез теоретичного 

матеріалу, описовий метод; та власне лінгвістичні методи: зіставний, 

контекстуально-інтерпретаційний та метод компонентного аналізу. 

 Матеріалом дослідження є роман Володимира Яворівського «Марія з 

полином у кінці століття» та його переклад англійською мовою, виконаний 

групою перекладачів (Тамара Заліте, Іван Чулакі) на чолі з Максимом 

Тарнавським. Для визначення правильності та доцільності застосування того чи 

іншого способу перекладу українського фразеологізму англійською мовою ми 

зверталися до англо-українського фразеологічного словника за редакцією         
К.Т. Баранцева (Баранцев, 2005). 

Результати дослідження. У пропонованій статті ми виокремлюємо 

еквівалентний переклад, переклад з використанням аналогу, калькування, 

описовий переклад та опущення фразеологізму. Звернемося до прикладів та 

проілюструємо наші твердження.  

Вже й змирилася з долею, запрягла себе в тяжку роботу й мовчечки, як 

худобина, тягла її, щоб упасти i заснути на кiлька годин i починати знову (46). 

I’d reconciled myself to my fate, I took on a job, it was hard work, and I plodded on 

and on, dumbly, like a beast of burden, I’d drop down for a few hours, in dead sleep, and 

go back again (54). 

У вищенаведеному прикладі представлено декілька фразеологізмів 

українською мовою, перший з яких передається в англійському перекладі за 

допомогою використання еквівалентного перекладу: «змиритися з долею» - to 

reconcile to fate. Як ми бачимо у перекладі зберігається сталість словосполучення 

(воно є зафіксованим у фразеологічних словниках англійської мови), зберігається 

значення вихідного фразеологізму, його образність та лексико-граматичне 

вираження. Якщо звернутися до англо-українського фразеологічного словника      

К.Т. Баранцева, то він також пропонує еквівалентний переклад даного англійського 

фразеологізму саме таким українським, як «примиритися з долею». Стосовно ж 

другої фразеологічної одиниці, вжитої у даному реченні – «запрягти в роботу», то ми 

вважаємо, що вона передається за допомогою описового перекладу, який включає 
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використання фразового дієслова take on, яке позначає «розпочинати певну роботу» 

та пояснення it was hard work. 

Суть в тому, щоб не йти на компромiси. Такий урок подав вам усiм ювiляр 

(89). 

This is manifested in his behavior: never, in any circumstances does he accept 

compromise. This is the lesson our host has taught us (96). 

У вищенаведеному прикладі також пропонуються дві фразеологічні одиниці, 

одна з яких передається за допомогою еквівалентного перекладу, а інша з 

використанням аналогу при перекладі. Еквівалент ми спостерігаємо при передачі 

українського фразеологізму «подав урок» - teach a lesson. В даному випадку 

зберігається значення, сталість, образність та лексико-граматичне вираження 

вихідного фразеологізму у перекладі. Якщо звернутися до згадуваного нами 

словника К.Т. Баранцева, то ми бачимо, що і в цьому довідковому виданні 

пропонується еквівалентний переклад англійському виразу teach a lesson – «дати 

урок». У другому ж випадку перекладач пропонує нам переклад з використанням 

аналогу: «йти на компроміси» - accept compromise. Переклад з використанням 

аналогу відрізняється від перекладу з використанням еквіваленту тим, що у випадку 

аналогу збігається значення, образність, сталість фразеологізмів, відмінними є лише 

лексико-граматичні наповнення фразеологізмів. Так, у даному випадку ми маємо 

розбіжність – «йти» - accept. 

Не суши собi голови, Архипе, моїми статками (34). 

Don’t eat your heart out over my money. I’m not asking you for a loan (42). 

У вищенаведеному прикладі українському фразеологізму «не суши собі 

голови», який позначає «прагнення осмислити щось важке, розв’язати складне 

завдання», пропонується англійський аналог not to eat one’s heart out, який має 

подібне значення. Як бачимо, у перекладі зберігається саме стале словосполучення 

слів, його значення та образність, що є зрозумілими читачу тексту перекладу. 

Відрізняється лише лексичне наповнення фразеологізму у перекладі, де ми маємо 

незбіг «суши голови» - eat heart out. У словнику К.Т. Баранцева англійський 

фразеологізм також зафіксований, але там пропонується лише одне зі значень цього 

фразеологізму, власне «мучитися, журитися, страждати», в той час як друге 

«осмислення, обдумування», не є зафіксованим. 

Сiвба на носi, а я день, вважай, згаяв (38). 

The sowing campaign is round the corner, and here I am, wasting all day (45). 

Також як і в попередніх прикладах перекладач пропонує нам відповідний 

аналог українському фразеологізму. Словосполучення «на носі» позначає, що щось 

має відбутися досить скоро, і у людини немає достатньо часу, щоб впоратися з усіма 

справами вчасно. Англійське словосполучення round the corner також має подібне 

значення, зафіксовано у словниках, де пропонуються такі варіанти його перекладу 

українською мовою, як «за рогом, на порозі», що дає нам підстави стверджувати, що 

в перекладі використано аналог, який передає значення, зберігає сталість та 

образність, відрізняючись лексичним вираженням. 

А нашi, мiсцевi, думали, що це шило в мішку (111). 

Here they must have thought you could keep it a secret forever (118). 
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Всім відомий вираз в українській мові «шило в мішку», який позначає 

приховати щось. В англійському перекладі роману Володимира Яворівського цей 

вираз передається за допомогою аналогу keep a secret. Використання саме такого 

аналогу є доцільним перекладацьким рішенням, оскільки англійський вираз має 

подібне значення «тримати в секреті, зберігати таємницю, не розголошувати». 

… умiй прощати, умiй змiнити гнiв на ласку, жiнко! (62). 

… learn to forgive, learn how to change anger into tenderness, it’s a woman’s 

weapon—to forgive (69).  

У даному реченні український фразеологізм «змінити гнів на ласку» 

передається за допомогою калькування в англійському перекладі. Дослівний 

переклад є можливим, оскільки значення сталого словосполучення є вмотивованим 

значенням його лексичних компонентів. Але такий переклад вважається нами 

дослівним, оскільки перекладні та фразеологічні словники не фіксують даного 

виразу як сталого в англійській мові. 

На темно-синього, як вороняче крило (12). 

Dark blue, like a raven’s wing (17). 

У них грошей як гною (56). 

Money’s like manure to them (62). 

Чистi й чеснi, як сльоза, грошi, Миколо... (71). 

Honest money, Mykola, as pure as a tear… (75). 

Вищенаведені фразеологічні одиниці є компаративними за своєю структурою і 

передаються в англійському перекладі роману за допомогою калькування, тобто 

дослівного перекладу, що є цілком традиційним способом передачі компаративних 

фразеологізмів, про це ведуть мову різні перекладознавці. 

Як треба – дiстану, звертайся, – значущо стрельнула оком  

Людмила i зняла з голови чорну муарову стрiчку, спалене хiмiєю волосся її 

розсипалося, i вона навiть споганiла (39). 

If you’re hard put to it just turn to me. And Liudmyla gave him a meaningful wink 

with one eye, removing her black silk band. Her hair, scorched by chemistry, came tumbling 

down, and she at once lost her good looks (44). 

У вищенаведеному реченні для передачі українського фразеологізму 

«стрельнути оком», який позначає «кинути короткий швидкий погляд; кокетливо 

поглянути на кого-небудь», перекладач застосовує описовий переклад – give a 

meaningful wink with one eye. Цікавим є той факт, що до складу цього опису входить 

фразеологічне сполучення to give a wink, яке є сталим та зафіксованим у словниках. 

Тобто перекладач не відмовляється від застосування раціонального перекладацького 

рішення – аналогу, але супроводжує його ще додатковими лексичними одиницями 

для того, щоб якомога повніше відтворити значення вихідного фразеологізму та 

зберегти всі його конотації у перекладі. 

Бiдному женитися нiч мала (144). 

An unlucky man has no luck even on his wedding night, as our ancestors wisely put 

it… (151). 

У даному випадку українське прислів’я передається в англійському перекладі 

за допомогою описового перекладу. Перекладач додає as our ancestors widely put it 
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для того, щоб показати, що в українській мові цей сталий вираз є поширеним 

прислів’ям, яке вживається часто у розмовному мовленні. Перекладач зберігає у 

перекладі структуру вихідного прислів’я, оформлюючи переклад також у речення. 

Для мене вiн вiдрiзана скибка (11). 

For me he’s a slice cut off the loaf (17). 

Подібне можна сказати і про даний приклад, де у перекладі йде образне 

порівняння людини, її відірваності від родини з кусочком відрізаного хліба. 

Перекладач використовує описовий переклад для того, щоб правильно пояснити, що 

мала на увазі мати, говорячи про свого сина.  

Також констатуємо, що нажаль у низці випадків перекладачу не вдалося 

уникнути втрат при перекладі. Це відбулося у тих випадках, коли фразеологічні 

одиниці в англійському перекладі не були передані зовсім, тобто були опущені. Так, 

залишилися без перекладу такі українські сталі словосполучення, як «з дурної 

голови», «комар носа не підточить», «дочка на віддані», «з нього ікони писати», 

«гостра коса швидше щербиться», «мішок полови» тощо. Таке опущення можливо 

можна пояснити індивідуальними перекладацькими рішеннями, коли перекладач 

вважав за доцільне опустити вихідні сталі звороти, хоча їх опущення веде до втрати 

образності тексту, що є зовсім небажаним при перекладі художнього тексту. Також 

це веде до втрати стилістичного забарвлення мовлення персонажів, яке є досить 

насиченим фразеологізмами в оригіналі, та до втрати індивідуальної своєрідності 

персонажного мовлення. Проілюструємо такі опущення прикладом.          

Хай сплять - менше мороки, бо як прокинуться чи й встежиш за всiма? (147). 

Let them sleep, she thought. When they wake up I’ll have the devil of a time looking 

after them all (153). 

Висновки. При перекладі фразеологізмів з української мови на англійську у 

романі Володимира Яворівського «Марія з полином у кінці століття» нами були 

зафіксовані такі способи передачі фразеологізмів, як еквівалент, аналог, калькування, 

описовий переклад, опущення. З фразеологічних способів перекладу значно 

представлений переклад з використанням аналогу. З нефразеологічних способів 

переважає описовий переклад, який разом з калькуванням компенсувався при 

перекладі за допомогою застосування англійського фразеологізму для передачі 

нефразеологічного українського уривку. 
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ЗАРОДЖЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ 

ГРАМАТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ЧИСЛА ІМЕННИКІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 
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            кандидат філологічних наук, старший викладач, 

               Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

У дослідженні запропоновано комплексний підхід до вивчення зародження, розвитку і 

функціонування граматичної категорії числа в різні періоди історії німецької мови. В основі 

вивчення числа іменника в даному дослідженні знаходиться синхронно-діахронічний підхід. 

Для вирішення поставлених завдань було використано порівняльно-історичний метод, метод 

лінгвістичної реконструкції та дескриптивний аналіз. Аналіз здійснено на матеріалі давньо-, 

середньо- та ранньонововерхньонімецьких текстів і даних лексикографічних джерел 

німецької мови. В ході дослідження вдалося простежити хронологію зародження і генетичні 

витоки граматичної категорії числа в німецькій мові. Нами були визначені і розкриті 

особливості зародження та розвитку досліджуваних одиниць у діахронічному зрізі. Також 

проведена лінгвістична реконструкція праформ і виявлена первинна мотивація 

досліджуваних лексем. Висловлено припущення, що зародження і розвиток поняття числа 

йшло від опозиції 'ціле / частина', що стало джерелом поняття 'одиничність / подвійність 

(множинність)', до появи власне граматичних формативів категорії числа в індоєвропейській 

прамові. Матеріал проаналізованих стародавніх текстів дозволив виділити в іменах іменників 

чітку реалізацію однини і множини, і виявити сліди подвійного, функціонування якого 

відноситься до дописемних часів. Найдревнішим, як показав аналіз літературних пам'яток 

всіх періодів розвитку німецької мови, є безфлективний тип, що відноситься до лексичного 

типу множинності, інші засоби вираження числа свідчать про перехід на граматичний рівень 

і одночасно про зародження граматичних маркерів числа. Результати дослідження 

граматичної категорії числа в німецькій мові дали змогу встановити фонетико-граматичні 

маркери множини, які прийшли на зміну семантичним, і тим самим висловити думку про зміну 

синтетичних засобів вираження аналітичними. 

Ключові слова: граматична категорія числа, давні німецькі тексти, множина, однина, 

фонетико-граматичні маркери. 

 

ЗАРОЖДЕНИЕ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ ЧИСЛА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Иваницкая Ю.В. 
кандидат филологических наук, старший преподаватель, 

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 

В исследовании предложен комплексный подход к изучению зарождения, развития и 

функционирования грамматической категории числа в различные периоды истории немецкого 

языка. В основе изучения числа имени существительного в данном исследовании находится 

синхронно-диахронический подход. Для решения поставленных задач были использованы 

сравнительно-исторический метод, метод лингвистической реконструкции и 

дескриптивный анализ. Исследование выполнено на материале древневерхненемецких, 

средневерхненемецких и ранненововерхненемецких текстов и данных лексикографических 

источников немецкого языка. В ходе исследования удалось проследить хронологию 

зарождения и генетические истоки грамматической категории числа в немецком языке. 

Нами были определены и раскрыты особенности зарождения и развития исследуемых единиц 

в диахроническом срезе. Также проведена лингвистическая реконструкция праформ и 
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выявлена первичная мотивация исследуемых лексем. Высказано предположение, что 

зарождение и развитие понятие числа шло от оппозиции 'целое/часть', послужившего 

истоком понятия 'единичность/двойственность (множественность)', к появлению 

собственно грамматических формативов категории числа в индоевропейском праязыке. 

Материал проанализированных древних текстов позволил выделить в именах 

существительных четкую реализацию единственного и множественного числа и 

обнаружить следы двойственного, функционирование которого относится к дописьменному 

времени. Наиболее древним, как показал анализ литературных памятников всех периодов 

развития немецкого языка, является бесфлективный тип, относящийся к лексическому типу 

множественности, другие средства выражения числа свидетельствуют о переходе на 

грамматический уровень и одновременно о зарождении грамматических маркеров числа. 

Результаты исследования грамматической категории числа в немецком языке позволили 

определить фонетико-грамматические маркеры множественности, которые пришли на 

смену семантическим, и тем самым высказать мысль о смене синтетических средств 

выражения аналитическими. 

Ключевые слова: грамматическая категория числа, древние немецкие тексты, 

множественное число, единственное число, фонетико-грамматические маркеры. 

 

ORIGIN, DEVELOPMENT AND FUNCTIONING OF GRAMMAR 

CATEGORY OF NUMBER IN THE GERMAN LANGUAGE 

Ivanitska Yu.V. 
candidate of philological sciences, senior lecturer, 

Odessa  I.I. Mechnikov National University 

The thesis suggests the comprehensive approach towards the study of the origin, development and 

functioning of grammar category of number in different historic periods of the German language. 

The investigation of the number of a noun in this study is based on a synchronic-diachronic approach. 

To solve the tasks, the comparative historical method, the method of linguistic reconstruction and 

descriptive analysis were used. The analysis is based on Old-, Middle- and Early High German texts 

as well as the data from lexicographic sources of the German language. In the course of the study, 

the chronology of the origin and genetic origins of the grammatical category of number in the 

German language were traced. We have identified and disclosed the features of the origin and 

development of the studied units in the diachronic aspect. The linguistic reconstruction of the 

preforms was also carried out and the primary motivation of the lexemes under study was revealed. 

It is suggested that the origin and development of the concept of number came from the opposition 

'whole / part', which served as the source of the concept of 'singularity / duality (plurality)', to the 

emergence of proper grammatical formatives of the category of number in the Indo-European proto-

language. The material of the analyzed ancient texts made it possible to single out a clear realization 

of the singular and plural in the nouns and to find traces of the dual, the functioning of which belongs 

to the preliterate time. As shown by the analysis of literary texts of all periods of the development of 

the German language, the most ancient one is the non-reflective type, which belongs to the lexical 

type of plurality, other means of expressing the number indicate the transition to the grammatical 

level and at the same time the emergence of grammatical markers of number. The research results of 

grammar category of number allowed defining the grammar-phonetic markers of plurality which 

replaced the semantic ones. Thus, we may suggest the idea about the substitution of the synthetic 

expression means by the analytic ones. 

Key words: grammar category of number, ancient German texts, plural, singular, grammar-phonetic 

markers. 

 

Вступ. Категорія числа іменників, на думку В.В.Виноградова (Виноградов 

1978), становить складний предметно-смисловий вузол, у якому сплітаються їх 
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різноманітні граматичні та лексико-семантичні особливості. Граматична 

категорія числа пройшла тривалий шлях розвитку, перш ніж з’явилася в мовах у 

сучасному вигляді. Очевидно, що її зародження ґрунтується на особливостях 

існуючого з давніх часів поняття загального числа, розвиток якого (поняття) 

спричинив появу граматичних форм вираження кількісних значень. Сама 

природа існування та розвитку мовних одиниць і систем, які перебувають у 

безперервній зміні та русі, на думку Г.А.Залізняк (Зализняк 2006: 14), потребує 

зміни наукової парадигми, що полягає в застосуванні діахронічного і 

синхронічного методів при вивченні одиниць мови. Тому в основу аналізу 

категорії числа іменників у німецькій мові в даному дослідженні покладено 

синхронно-діахронічний підхід, який дає змогу простежити аналізоване 

граматичне явище у становленні й динаміці та з’ясувати умови зародження, 

функціонування і шляхи розвитку особливостей і тенденцій еволюції числа. 

У дослідженні розглянуто три мовні зрізи – давньоверхньонімецький, 

середньоверхньонімецький, ранньонововерхньонімецький, кожний з яких 

характеризується синхронічним підходом до аналізу граматичної категорії 

числа, що в цілому уможливлює використання комплексного синхронно-

діахронічного метода при вивченні природи названого явища. 

Актуальність роботи полягає в тому, що в ній вивчено зародження, 

функціонування і шляхи розвитку граматичної категорії числа іменників у 

німецькій мові, а також визначено граматичні формативи множинності та їх 

місце в мовній системі в різні періоди її розвитку. 

Результати і обговорення. Граматичні категорії утворюють структурну 

основу мови, визначають зміст її граматичної будови, виявляють характер 

мовних – граматичних абстракцій. Зародження і розвиток граматичних 

категорій, відбитих в історичних фактах мови або реконструйованих за 

допомогою порівняльно-історичного аналізу, є показниками абстрагувальної 

діяльності свідомості, генетичного зв’язку та взаємодії мовних і логічних 

категорій.  

Згідно з існуючим філософським баченням логічна будова розумового 

процесу є однаковою для всіх людей і не залежить від типу мови. Про це писав 

ще О.О.Потебня (Потебня 1982: 69). Серед інших учених, які підтримують цю 

ідею, необхідно назвати зокрема В.З.Панфілова (Панфилов 1982:39), 

П.В.Чеснокова (Чесноков 1992: 11-13). Виходячи з того, що різномовні народи 

оперують єдиними логічними категоріями і шляхи розвитку мислення є 

подібними незалежно від мовного типу, розглянуті праці в галузі вивчення 

категорії числа уможливлюють прийняття концепції, згідно з якою категорія 

числа пройшла такі основні етапи розвитку: 

1) період існування збірних іменників, коли в одній формі збігались 

одиничність та двоїна (множинність); 

2) час зародження поняття парціальності, коли частина (одиниця) 

відділилася від цілого (двоїна, множинність); 
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3)   етап існування безкінечної лічильної множинності, коли 

відокремлюються одиниця та двійка, які протиставляються більшій 

множинності. 

Індоєвропейська прамова перед своїм розпадом на різні мови свідчить про 

наявність у ній трьох парадигм числа: однини, двоїни та множини. Спочатку 

число виражалося лексично, його граматичні ознаки з’являються пізніше, проте 

зародження останніх відбувалося поступово, слідом за лексичними 

перетвореннями. Під час розвитку складних словесних утворень у мові-основі 

один із коренів змінював своє лексичне значення, все більше й більше 

абстрагуючись. Як результат окремі морфеми в складі слова з часом втрачали 

своє початкове лексичне значення та набували функцій суто граматичних. У 

процесі делексикалізації семантичних елементів та перетворення їх на 

морфологічні показники відбувалася трансформація мови в новий, флективний 

тип. Звідси випливає, що граматичні значення вийшли з лексичних, 

граматикалізація останніх і привела поступово до утворення граматичних 

форм і значень. Ця точка зору знаходить підтвердження та розвиток у 

численних дослідженнях генезису граматичних одиниць  (Калиущенко 2016; 

Клычков 1975; Курилович 1965; Курманбаев 1981; Левицкий 2004; Пауль 1960; 

Таранец 2000).   

Виокремлення прагерманської мови з індоєвропейської спільноти 

відбувалося поступово й охопило низку століть. У системі германських мов, 

окрім успадкованих граматичних форм, наявні специфічні риси, що привели до 

корінного перетворення всієї системи. 

Аналіз текстів двн.мови висвітлив, з одного боку, шляхи зародження та 

становлення граматичних маркерів числа і, з іншого, наявність слідів, які 

передували граматичним формам однини/множини. Форми множини іменників 

реалізують різні варіанти словоформ, оскільки на той час ще не існувала писемна 

традиція, і слова передавалися на письмі фонетично. Незважаючи на це, фонеми 

та морфеми як одиниці мови становили єдину систему, спільну для різних 

діалектів німецької мови у двн. період. 

Проведений аналіз дає змогу тлумачити безфлективні форми в розглянутих 

лексемах як первинні у всіх відмінках множини, тобто в однині та множині 

іменники вживались у тій самій формі. Двн. тексти розрізняють число за 

допомогою контексту, тобто семантично, але входження до відповідного 

семантичного контексту відбувається завдяки наявності в аналізованих 

словоформах імпліцитно прихованих сем кількості. Аналіз форм множини у двн. 

мові уможливив виокремлення наступних типів множини: безфлективний 

(ситуативний) iar  «рік», man «людина», консонантний із суфіксами   -ar, -er, -on, 

-un: jungaron «апостоли», erđun «землі», dohter «дочки»,  fingar  «пальці» , 

вокалічний із кінцевим голосним /-і, -а, -u/: burgi «міста», daga  «дні», goda 

«боги», mano «люди», умлаут ний (а>е в корені): gast-geste «гість-гості»,  hant-

henti «рука-руки». Лексико-граматичні показники числа беруть початок від 

прагерманського часу і пов’язані із суфіксами *-đer/*-þer,  *-đen/*-þen (та їх 

редукованими формами  *-đe/*-þe), із семантикою «одиничності (цілісності)» та 
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«двоїни (множинності)». Зазначений форматив двоїни чітко спостерігається в 

іменниках, що позначають ступінь сімейної спорідненості.  

Аналіз реалізації ознак множини у двн. мові засвідчив, з одного боку, 

наявність слідів лексем числа у вигляді форм двоїни і, з іншого, зародження та 

розвиток граматичних формативів числа, серед яких найяскравіше представлено 

умлаутний тип, що становить собою перехід від лексичного до граматичного 

способу вираження. 

Розгляд текстів початкового свн. періоду уможливив узагальнення й 

висновки щодо розвитку категорії множинності порівняно з двн. періодом 

німецької мови. До найчастотнішого нормативу множини належить суфікс    -en, 

який зафіксовано у 50,9% випадках. Цей суфікс протиставляється суфіксу -e в 

однині іменників, а також безфлективним формам. Наприклад: лексема katze 

(наз. відм., одн.) -  katzen «кішки» (наз. відм., мн.), ouge (наз.відм., одн.) -  

ougen(наз. відм., мн.) «очі»,  tôt (наз. відм., одн.) -  toten (наз.відм.,мн.) «мертві», 

tât  - tatin «вчинки». Досить часто (28,1%) у множині трапляються іменники із 

суфіксом  -e, які утворюють опозицію іменникам у безфлективній формі. 

Наприклад: die steine «каміння», die berge «гори»,  die gebeine «тіла». На третьому 

місці за частотою (15,9%) знаходяться безфлективні форми. Ці лексеми є 

однокореневими та реалізуються тією самою формою в обох числах. Тут 

протиставлення однина/множина виявляється лексично, тобто найдавнішим 

способом вираження множини іменників: viel iar «багато років»,  all ding «всі 

речі». 

Аналіз форм множини свідчить про те, що в ранній період існування свн. 

мови діяло дві тенденції в реалізації ознак множинності: морфологічна, 

представлена в основному суфіксами -en, -e, та лексична (контекст). У цілому 

превалює лексико-граматична множина, до якої потрібно віднести реалізації 

множинності у вигляді слова-означення з іменником. Такі аналітичні засоби 

трапляються в 78,97% випадків (sine wunden «його рани», siben stunde «сім 

годин»,  unseriu ougen «наші очі»). Слова-означення належать до різних лексико-

граматичних класів слів, а саме: займенників, числівників, прикметників, 

дієслівних форм. Отже, ранній період свн. мови свідчить про домінування 

аналітичних засобів вираження числа над синтетичними (суфіксальними 

формами) (Іваницька 2007: 23).  

У текстах пізнього свн. періоду найчастотнішим виступає форматив 

множини -en (51,8%), друге місце посідає -e (15,9%), часто представлені в 

текстах однокореневі іменники (12,7%), множина яких виражається ситуативно 

(swaz flozen unde grat het «де були плавники та рибні кістки», swaz vettech unde 

chle hat «що мав крила та кігті»).  

Значне місце посідають у вираженні множини іменників слова-означення, 

загальне число реалізації яких досягає 65,69%. Якщо порівняти цю цифру з 

аналогічною в ранній період свн. мови (78,97%), то очевидним стає зменшення 

ролі слів-означень у пізніший період розвитку свн. мови, що пояснюємо 

превалюванням морфологічних  (суфіксальних) засобів вираження множини 
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іменників. Безсумнівним є також деяке коливання в застосуванні аналітичних і 

синтетичних одиниць реалізації множини іменника.  

Нетиповим для множини іменників є форматив -s, представлений у 2 

лексемах. Пояснюється, очевидно, це тим, що він функціонує в основному в 

запозичених словах, кількість яких невелика в загальному лексиконі німецьких 

слів (Officiers «офіцери», Uhus «сови»). Цьому сприяло також те,що в окремих 

випадках давнє –s перейшло внаслідок ротацизму в приголосний -r, наприклад, 

у суфіксі двн. -ir , який у свн. період вже мав вигляд -er. 

 У розглянутих свн. текстах домінують граматичні показники множини в 

порівнянні з лексичними, а також аналітичний спосіб вираження. 

У рнвн. період на фоні орфографічного розмаїття продовжує закріплятися 

граматична категорія числа іменників, яка бере свій початок з раннього періоду 

німецької мови. Формативи множини іменників зароджуються в боротьбі з 

показниками відмінкової та родової категорій протягом століть і тільки в рнвн. 

мові вони закріплюються в морфологічній системі мови. 

Аналіз форм множини іменників у текстах рнвн. мови дає підстави для 

певних узагальнень щодо їх реалізації. Розподіл маркерів числа не закріплено за 

якимись відмінками, що уможливлює припущення про відсутність кореляції між 

показниками числа та відмінка. Це не стосується попередніх періодів розвитку 

німецької мови. З іншого боку, дистрибуція суфіксів -(e)n, -e, -er 

характеризується їх вживанням фактично у всіх відмінках множини.  Це 

засвідчує, що розглянуті суфікси виступають саме як граматичні маркери 

множини. До показників множини необхідно уналежити також реалізацію в 

іменниках умлаута, який протиставляється безумлаутним словоформам в однині. 

Досить часто (10,5%) в значенні множини вживаються безфлективні форми, 

значення яких розкривається контекстом. Частота цих форм помітно нижче, ніж 

у попередній свн. період, що свідчить про переважне вживання в рнвн. мові 

граматичного показника в порівнянні із семантичним у категорії числа.  

Розглянутий матеріал дає змогу зробити деякі узагальнення стосовно місця 

граматичних формантів у різні періоди німецької мови та тенденцій їх зміни. 

Як зазначалося, вокалічний маркер множини іменників у вигляді суфікса -

e реалізувався в текстах з наступною частотою: двн. період – 47,6%, свн.(ранній) 

– 28,1%, свн. (пізній) – 15,9% та рнвн. – 8,9%. Наведені показники наочно 

демонструють варіаційний ряд частки вживання вказаного суфікса в різні 

періоди розвитку німецької мови і тим самим свідчать про зменшення його 

функціонального навантаження у вираженні множини іменників. З іншого боку, 

починаючи із свн. періоду, деяку стабільність у цьому відношенні проявляє 

реалізація іншого маркера – консонантного – у вигляді суфікса –(e)n, який має 

показники: свн.(ранній) – 53,7%, свн. (пізній) – 54,3% та рнвн. – 56,6%. 

Необхідно відзначити, що у двн. період частотність цього маркера становила 

38,1%, що ілюструє суттєве збільшення його функціонального навантаження в 

наступні періоди розвитку граматичної категорії числа. Останнє доводить також 

й інший консонантний формант у вигляді суфікса -er, частота якого має такий 

вигляд: двн. – 0%, свн.(ранній) – 1,4%, свн. (пізній) – 3,4% та рнвн. – 18,9%. 
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Безфлективні форми числа, реалізовані в різні періоди, як і раніше, 

посідають значне місце та свідчать про важливість контексту для вираження 

множини іменників. Їх частка в процесі розвитку німецької мови має наступні 

показники: двн. період – 6,4%, свн.(ранній) – 15,9%, свн. (пізній) – 12,7% та рнвн. 

– 10,5%. Очевидно є тенденція до зменшення ролі семантичного фактора в 

реалізації множини іменників, замість нього на перше місце висуваються 

граматичні маркери числа, зокрема суфікси -(e)n,    -e, -er. 

Висновки. Результати дослідження граматичної категорії числа в 

німецькій мові уможливили визначення особливостей її зародження, 

функціонування та шляхів розвитку, а також опис фонетико-граматичних 

маркерів множини, які прийшли на зміну семантичним. Еволюція категорії числа 

іменників свідчить про перехід синтетичних засобів вираження в аналітичні. В 

цілому розвиток граматичних показників числа іменників у німецькій мові 

становить собою дивергентний процес, характерний для багатьох одиниць 

мови. Подальші дослідження отриманих діахронічних констант в інших мовах 

поглиблюватимуть уявлення про типологічні риси германських мов і 

увиразнюватимуть наукові перспективи отриманих результатів. 
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Статья посвящена исследованию основых этапов становления и развития 

анималистического дискурса как одного из широко представленных нестандартных 

направлений художественного нарратива, его антропоморфический аспект, а также его 

связь с когнитивной зоологией. Анималистический дискурс представляет собой уникальное 

явление, т.к. обнаруживается во всех стилях, во всех жанрах, в устной (фольклорной) и 

письменной формах, причем в последней представлен на протяжении двух тысяч лет. Он, в 

разных своих ипостасях, рассчитан на аудиторию детскую и взрослую, профессионально 

подготовленную (научную) и общую. Представленный в профессиональных жанрах, 

анималистический дискурс широко развился  в течение последнего полувека – от 

антропологической зоологии  до когнитивной психологии животных. Представленный в 

художественной речи, учитывая ее антропоцентричность, он сообщает информацию о 

животных, имея своей основной и конечной целью характеристику человека, живущего с 

животным. Антропоморфизм – (практически) обязательная характеристика всех 

анималистических произведений –  рассматривается как одна из форм анимализма, 

чрезвычайно характерная для ранних исследователей поведения животных и широко 

используемая в художественном творчестве. Даже в профессиональных кругах до сих пор 

имеет место подобное заблуждение, хотя развитие зоопсихологии, когнитивной психологии 

животных в последние годы привели убедительные доказательства функционирования ранее 

не известных проявлений психической деятельности животных. Животное, безусловно, 

познает мир и у него должна быть своя “картина мира”. Однако, когнитивные механизмы у 

человека и животного различны: если для человека основным инструментом познания 

является слово (в связи  с чем мы и говорим о языковой картине мира), то животное, 

лишенное этого основного когнитивного инструмента, резко ограничено в возможностях 

построения “своей”  картины мира. Рассмотрение ряда персонажей анималистических 

нарративов как лингвокультурных типажей подтверждает абсолютную 

антропоцентричность любого художественного текста, кто бы ни был его нарратором и/ 

или фокализатором.             

Ключевые слова: анималистический дискурс, антропоморфический аспект, когнитивная 

зоология. 
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Стаття присвячена дослідженню найголовніших етапів становлення і розвитку 

анімалістичного дискурсу як одного з широко представлених нестандартних напрямків 

художнього наративу, його антропоморфний аспект, а також його зв'язок з когнітивною 

зоологією. Анімалістичний дискурс становить собою унікальне явище, тому що виявляється 

у всіх стилях, в усіх жанрах, в усній (фольклорній) і письмовій формах, причому в останній 

представлений протягом двох тисяч років. Він, у різних своїх іпостасях, розрахований на 

аудиторію дитячу і дорослу, професійно підготовлену (наукову) і загальну. Представлений у 

професійних жанрах, анімалістичний дискурс широко розвинувся протягом останнього 

півстоліття - від антропологічної зоології до когнітивної психології тварин. Представлений 

у художньому мовленні, враховуючи його антропоцентрічність, він повідомляє інформацію 

про тварин, маючи своєю основною і кінцевою метою характеристику людини, що живе з 

твариною. Антропоморфізм - (практично) обов'язкова характеристика всіх анімалістичних 

творів - розглядається як одна з форм анімалізму, надзвичайно характерна для ранніх 

дослідників поведінки тварин і широко використовувана в художній творчості. Навіть у 

професійних колах досі має місце подібне оману, хоча розвиток зоопсихології, когнітивної 

психології тварин в останні роки привели переконливі докази функціонування раніше не 

відомих проявів психічної діяльності тварин. Тварина, безумовно, пізнає світ і у неї повинна 

бути своя "картина світу". Однак, когнітивні механізми у людини і тварини різні: якщо для 

людини основним інструментом пізнання є слово (в зв'язку з чим ми і говоримо про мовну 

картину світу), то тварина, позбавлена цього основного когнітивного інструменту, різко 

обмежена в можливостях побудови "своєї" картини світу. Розгляд низки персонажів 

анімалістичних наративів як лінгвокультурних типажів підтверджує абсолютну 

антропоцентрічність будь-якого художнього тексту, хто б не був його наратором і / або 

фокалізатором.      

Ключові слова: анімалістичний дискурс, антропоморфічний аспект, когнітивна зоологія. 
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The article is dedicated to the studies of animalistic narrative  as one of major directions of non-

standard narratives, its origin, development, anthropomorphic aspect and its connection with 

cognitive zoology. Animalistic discourse is a unique phenomenon as it is found in all styles, in all 

genres, in oral (folklore) and written forms, and in the latter it has been represented for two thousand 

years. In its various forms, it is designed for an audience of children and adults, professionally trained 

(scientific) and general. Presented in professional genres, animal discourse has developed widely 

over the past half century - from anthropological zoology to the cognitive psychology of animals. 

Presented in fictional speech, given its anthropocentricity, it communicates information about 
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animals, having as its main and final goal the characteristic of a person living with an animal. 

Anthropomorphism - a (practically) indispensable characteristic of all animalistic works - is 

considered as one of the forms of animalism, extremely characteristic of early researchers of animal 

behavior and widely used in artistic creation. Even in professional circles, a similar delusion still 

exists, although the development of zoopsychology, cognitive psychology of animals in recent years 

has provided convincing evidence of the functioning of previously unknown manifestations of mental 

activity in animals. The animal, of course, cognizes the world and it must have its own “picture of 

the world”. However, the cognitive mechanisms in humans and animals are different: if for a person 

the main tool of cognition is the word (in connection with which we are talking about the linguistic 

picture of the world), then the animal, deprived of this main cognitive tool, is sharply limited in the 

possibilities of constructing "its" picture of the world. Considering a number of characters in 

animalistic narratives as linguocultural types confirms the absolute anthropocentricity of any literary 

text, no matter who its narrator and / or focalizer is. 

Key words: animalistic discourse, anthropomorphic aspect, cognitive zoology. 

 

         Введение. Данная статья посвящена анализу разножанровых и 

разностилевых произведений, относящихся к анималистическому дискурсу – т.е 

произведениям о животных, написанных специалистами-зоологами для 

профессионалов и не-профессионалов, а также огромным количеством авторов 

художественных текстов, избирающих животное в качестве основного 

персонажа. Объектом работы являются разностилевые и разножанровые тексты 

о животных, т.е. анималистическая проза. Ее предметом –  когнитивные, 

функциональные, композиционно-стилистиченские особенности англоязычного 

анималистического дискурса.  

         Цель исследования заключается в рассмотрении анималистического 

дискурса   как   неотъемлемой составляющей общего антропоцентрического 

направления художественной прозы. Антропоморфизм – приписывание 

животному человеческих качеств – пронизывает анималистическую прозу и 

находит свое выражение не только в очеловечивании животного, приписывании 

ему внутренней речи, но и в самой ткани речи – в человеческих эпитетах, 

сравнениях, метафорах. Методы, использованные в процессе работы, включали 

основной контестуально-интерпретационный, общенаучные методы 

наблюдения, анализа и синтеза.  

          Результаты и обсуждение. В последнее двадцатилетие ХIХ века на 

территории центральной Европы в карстовых пещерах было обнаружено более 

тысячи рисунков животных – бизонов, быков, оленей, диких лошадей, а также 

уже исчезнувших видов и фантастических животных. Анализ этих наскальных 

изображений показал, что они относятся к палеолиту (30-е  –  10-е тысячелетие 

до н/э). Подавляющее их большинство находилось в темных и дальних углах 

пещер, что заставило предположить их магическое назначение и наличие у 

древнего человека культа животного  – начала анимического рода. Названный 

впоследствии звериным (зоологическим, анималистическим), стиль наскальной 

живописи изучался с разных точек зрения. Одной из них является 

психолингвистическая: передача в изображении того, что у древнего художника 

было  в воображении, свидетельствует о наличии у него абстрактного мышления, 

что, в свою очередь, является показателем  высокой ступени сознания. 
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Помимо живописи, в разное время ХIХ века были обнаружены артефакты 

трехмерного, так называемого “мобильного искусства” – мелкие фигурки, 

скульптурки. Иными словами, человек палеолита познал разные способы 

выражения своих мыслей и эмоций. Многое из найденного послужило основой 

создания антропологической философии и аксиологии.  

Естественно предположить, что одной из форм этого выражения была 

речевая. Не имея письменной фиксации, она существовала в “трансферном” виде  

– путем передачи из уст в уста, от поколения к поколению, что убрало 

индивидуальность из каждого подобного произведения и сделало его 

коллективным  –  частью фольклора. 

Фольклор  – термин германского происхождения (Folk =народ; lore – 

вариант  lare – от древне-английского  laeran=to teach, –  т.е. наученный чему-

то), транслитерированный большинством  языков в значении “устное народное 

творчество”. “К фольклору относится все, созданное народом. Это память веков, 

клад предков. Народ, не имеющий фольклора,   – безликий народ” (Гейко, 2012).  

При огромной культурной и исторической ценности фольклора, 

записывать то, что сохранилось, в европейских странах начали поздно  – в ХIХ 

веке. Этнографы представили обществу первые сборники фольклорных 

произведений:  в России, например, это был  А.Н.Афанасьев  (1826-1871). Он 

собрал русские народные сказки, разделив их на детские и “заветные”, 

отличавшиеся эротическим содержанием. В Англии отдельно  издавался 

фольклор регионов  –  юго-западной, северо-западной, юго-восточной, северо-

восточной, центральной Англии, Йоркшира, Шотландии, Ирландии. Поскольку 

эти издания конца ХIХ века превратились в раритеты, была основана серия их 

перепечатки  – Folklore History Series (напр. Some Notes on English Lore, с 

комментарием Т.Ризельтона Дайера – T. Rhiselton Dyer). В Финляндии Антти 

Аарне (Antti  Amatus Aarne, 1867 -1935) и во Франции Пьер Сентив  (Pierre 

Saintyves,  1870-1935), председатель общества фольклористов Франции, 

выступили не только с публикациями народного творчества, но и с его историко-

филологическим и структурным анализом. 

А.Аарне в 1910 г. предложил классификацию сказок по сюжетам “как 

устойчивым компонентам лексем”. Здесь впервые прозвучало предложение 

раздельно рассматривать 3 категории сказок: бытовые, волшебные, о животных. 

“Указатель сказочных типов” Аарне, впоследствии продолженный и 

дополненный С.Томпсоном, сыграл существенную роль в становлении 

фольклористики как самостоятельной лингвокультурной дисциплины. 

В СССР, по матрице Аарне, в 1929 г. вышел русский  “Указатель сказочных 

сюжетов”, составленный Н.П.Андреевым. Частичное неприятие методики Аарне 

побудило к активным действиям В.Я.Проппа (1895-1970).      

В.Я. Пропп, талантливый и многогранный филолог, один из 

основоположников  изучения структуры текста, в частности нарратива, посвятил 

сказке несколько монографий, ставших классическими образцами структурно-

типологических исследований (Пропп, 1998). В первой из них – “Морфологии 

сказки” (1928), основываясь на повторе некоторых элементов в тексте, он 
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определил их как функции (всего 31) и доказал, как они  “строят”  повествование 

бесчисленного количества сказок при весьма незначительной внутренней 

вариабельности. В “Исторических корнях волшебной сказки” (1945) он высказал 

смелое предположение о сакральном происхождении сказки, отразившей 

определенную стадию культуры этноса, показавшей, через систему 

повторявшихся обрядов, сценарий инициации. Даже если сценарий имел 

“воображаемый” характер, можно говорить об обрядовом происхождении 

сказки. (Аникин,1977:101).    

В конце ХIХ – началe ХХ-го веков появляется литературная сказка, и 

англоязычная литература дает ее непревзойденные образцы: бессмертную 

“Алису”  Льюиса Кэррола,  Just So Stories  Редьяра Киплинга,  Dr. Doolittle Хью 

Лофтинга, The Wind in the Willows  Кеннета Грэма, Сказки Дядюшки Римуса, 

Сказки Беатрис Поттер и многие многие другие.  

Литературная сказка “о том, чего не может быть, но все-таки происходит”  

(Fisher,1973:188) тоже переступила возрастной порог жанра, но иначе, чем сказка 

народная: ею, как читатели, заинтересовались взрослые (Ср., напр., 

популярность обеих книжек Льюиса Кэррола  (Lewis Carrol, Alice’s Adventures in 

Wonderland, 1865; Through the Looking Glass and What Alice Found There, 1871, 

которые разошлись на цитаты и привлекли особое внимание королевы 

Виктории), но в ином ключе: в литературной сказке искали и находили “двойное 

дно” иносказания, параллель с окружающим миром, или сатиру на него. 

Сказки о животных – это первые повествования о животных у каждого 

народа. Отличаясь уникальным этническим составом персонажей, их 

действиями, пространством, где все происходит, они едины в своей 

принадлежности к одному из трех выделенных классов сказки –  

анималистической, во-первых, и в антропоморфном характере представления 

животных, во-вторых. 

Способность анималистического нарратива – представить существующую 

реальность с “наивной точки зрения”, например, собаки (повести Дж.Лондона – 

The Call of the Wild, 1903;  White Fang, 1906; Jerry of the Islands, 1917; Michael, 

Brother of Jerry, 1918), или лошади (A.Sewell, The Black Beauty, 1877), или 

личинки жука-древоточца (J.Barnes, A History of the World in 10 1/2 Chapters, 

1989) – привлекала и привлекает авторов, умножающих огромный пласт 

анималистической литературы на всех языках и во всех жанрах. 

Анималистический нарратив  – это “взгляд со стороны”, предположительно 

незаангажированно воспринимающий описываемых людей, их слова и поступки, 

и потому представляющий объективную картину  окружающего.  

Все животные анималистических сказок думают, действуют, говорят, как 

человек, т.е. антропоморфны ( от греч. antropos  – человек и греч.  morphi – 

форма, вид):  “Антропоморфизм  – уподобление человеку, наделение 

человеческими свойствами (напр. сознанием) предметов и явлений неживой 

природы, небесных тел, животных, мифических существ” (БЭС,2002:59). 

Человеческая природа сосуществует с животной, нередко подавляя ее, что 

отмечали исследователи и народной  и литературной  сказок. 
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“Очеловеченное” представление животных явилось стимулом, целью, 

сутью создания басни, от Эзопа до Крылова; сатир, аллегорий и антиутопий 

(Дж.Оруэлл, Дж.Барнс, Р.Бах). Анализируя историю представления животных во 

французском фольклоре и их трансформацию в литературе, Ю.С.Орехова  в 

своей кандидатской диссертации отмечает расширение и изменение их функций: 

так, для французской народной анималистической сказки нехарактерно 

гротескное изображение животных как аналогов соответственных критикуемых 

людей. Здесь также наметилась тенденция к подробному описанию портрета 

животного как свидетельства его животной стороны, и его “мыслей”, 

показывающих “человеческую” сторону, демонстрируя синтез “зоологического” 

и “антропологического” – образа, понимаемого как “эстетически 

организованный структурный элемент стиля литературного произведения и 

функции”  (Орехова, 2002:20). 

Английская литературная сказка соединяет указанные образ и функцию у 

всех авторов, даже в детских произведениях. Например, в недавно 

отпраздновавшем столетие “Ветре в ивах” Кеннета Грэма (Kenneth Grahame, The 

Wind in the Willows, 1908)  малоприятный Мистер Тоуд (М-р Жаба), его соседи 

по реке Mole, Badger, Ratty одеты так, как одевались жители Кукэма, деревушки 

у извилины Темзы, в начале ХХ века, где Грэм провел детство и вернулся 

взрослым на последние 30 лет жизни (K.Grahame, 1859-1932), навещают друг 

друга с обязательным чаепитием, обсуждают соседей, с одними дружат, с 

другими нет  – все, как у людей. 

Антропоморфизм – (практически) обязательная характеристика всех 

анималистических произведений  –  рассматривается как одна из форм 

анимализма (Ожегов,2010:32), чрезвычайно характерная для ранних 

исследователей поведения животных и широко используемая в художественном 

творчестве. Даже в профессиональных кругах до сих пор имеет место подобное 

заблуждение, хотя развитие зоопсихологии, когнитивной психологии животных 

в последние годы привели убедительные доказательства функционирования 

ранее не известных проявлений психической деятельности животных. 

Животное, безусловно, познает мир и у него должна быть своя “картина мира”. 

Однако, когнитивные механизмы у человека и животного различны: если для 

человека основным инструментом познания является слово  (в связи  с чем мы и 

говорим о языковой картине мира), то животное, лишенное этого основного 

когнитивного инструмента, резко ограничено в возможностях построения 

“своей”  картины мира. 

Зоологи еще в ХIХ веке узнали о различиях в восприятии цвета, 

физических параметров объекта животными (включая насекомых, птиц  и 

рептилий) и человеком. В марте 2013 года в прессе  промелькнуло сообщение, 

что группа разработчиков компании Apple завершила создание телевизора для 

собак. Его цветовой и аудио-регистры, параметры и контент изображаемого 

соответствует собачьим ожиданиям  (Johnson, 2012).               

Если учесть мнение психологов, приравнивающих интеллект собаки  к 

интеллекту двухлетнего ребенка, весьма возможно, что среди домашних 
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любимцев появятся заядлые телеманы.  Языковое сознание (экзистенциальное) 

присуще только человеку. Оно представлено творческой активностью,  

интуицией, продуктивным воображением, символическими формами, 

способностью наглядно-гностического и языкового моделирования. Это – форма 

сознания – the embodied mind –  отелесненное сознание  (Varela,2001: 20). 

Когнитивная психология изучает познавательные процессы сознания 

человека  и животного, что связано с памятью, вниманием, чувствами, 

представлением информации, логическим мышлением, воображением, 

способностью принимать решение. “Сейчас наши знания о способности 

животных к абстрактному мышлению непрерывно пополняются <…> При этом 

[и у человека] и у животных именно высокая степень развития коммуникативных 

систем лежит в основе таких высших психических функций как воображение, 

сознание, сопереживание. Исследователи поведения приводят множество 

данных о гибкости поведения животных, основанной на их индивидуальном и 

социальном опыте, в частности, на их способности оценивать и использовать 

социальные связи. Интуитивно понятно, что это должно быть основано на 

известной доле воображения, то есть животное должно “представить” 

последствия своего поведения и поведения партнера”  (Резникова, 2005:52).      

В 1930-х годах Э.Гуссерль в своем “Кризисе европейских наук” утверждал, 

что “житейский мир человека открывается и ограничивается его 

феноменологическим горизонтом”  (Гуссерль,2004:152). Экстраполируя 

положения философа-антрополога на ситуацию с “житейским миром 

животного”, можно сказать, что последний тоже формируется и ограничивается 

горизонтом субъекта. 

“Этология  – (греч. ethos  – нравы, характер, обычай)  полевая дисциплина 

зоологии, изучающая генетически обусловленное поведение (инстинкты) 

животных, а также людей”  (Резникова,2005:301).  В естественные науки термин 

ввел в 1859 г. французский зоолог Исидор Жоффруа Сент-Илер. В ХVII  веке 

термин употреблялся для обозначения поведения актера,  в ХVIII веке – как 

синоним “этики”, с середины ХVIII века  –  как раздел психологии, изучающий 

человеческий характер. В его современном значении термин стал употребляться 

с самого начала ХХ века, после его использования в своих энтомологических 

исследованиях  Уильямом Уилером. В своем современном виде термин 

оформился в 1930-х годах и обозначил науку о поведении животных в 

естественных условиях, в отличие от бихевиоризма, наблюдающего за 

поведением животных в лабораторных условиях. 

Оба направления согласны с тем, что, например, млекопитающие 

обладают сознанием (в широком смысле – как способностью принимать решения 

нетривиальных задач).  

В 1973 году Нобелевская премия в области физиологии была совокупно 

присуждена трем исследователям: двум австрийцам – Конраду Лоренцу  (Konrad 

Lorenz , 1903-1999) и Карлу фон Фришу (Karl von Frisch, 1886-1982) – посмертно,  

а также голландцу Николасу Тинбергену (Nikolas Tinbergen, 1907-1988)  за 
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открытия, связанные с созданием и установлением  моделей индивидуального и 

группового поведения животных. 

Каждый из этих ученых внес огромный вклад в изучение естественного 

или наученного поведения животных. Было выяснено, что научение  объединяет 

все разнообразие форм модификации поведения под действием факторов 

внешней среды – образование условных рефлексов, запечатление, привыкание, 

тренировку.  Даже врожденные формы поведения требуют определенной 

доработки и латентного научения. Способность к научению свойственна почти 

всем животным, за исключением самых примитивных. Особенно большое 

внимание в совершенствовании эскпериментально-методической работы 

уделяют собакам, где выработаны и психологические типы животных, и способы 

общения с ними, в случае возникновения проблем.  

Карл Фриш, посвятивший свою жизнь изучению поведения пчел, первым 

открыл информационный характер их танца и их способность различать цвета.  

К.Лоренц и Н.Тинберген  разработали теорию и методологию морфологии 

поведения животных – этологии  (Lorenz, 1965)  и проложили пути  к 

когнитивной  этологии  – науке, изучающей интеллект животного. К.Лоренц 

положил в основу своих работ эволюционный подход, проследил  особенности 

поведения животных в их эволюционной истории. Именно он в 1935 году ввел 

понятие “импринтинга” (imprinting – перевод  нем. Prägung) – “впечатанный 

стереотип поведения”:  животные либо располагают готовыми врожденными 

шаблонами восприятия жизненно важных стимулов (напр. страх копытных 

перед хищниками), либо генерализованными “смутными образами”, 

ускоряющими процесс обучения, которые возникают в так называемый 

“чувствительный”  период формирования общественных контактов (напр. у 

собак в возрасте  3-10 недель).  Для установления дружеского взаимодействия с 

людьми щенкам достаточно коротко контакта с человеком в разгар 

чувствительного периода  (Lorenz, 1965). 

Феномен облегченного формирования ассоциативных связей между 

жизненно важными  стимулами и соответствующими реакциями   впоследствии 

назван “наведенным обучением” (guided learning ) (Резникова, 2005: 296). 

Следует отметить, что “наивные” особи, выращенные в лабораторных 

условиях или в полной изоляции, явлению импринтинга не подвержены, что еще 

раз подчеркивает роль естественной среды, где “животные учатся 

модифицировать и адаптировать свое поведение”.  (Humphrey,1968:120). 

Н.Тинберген направил свою энергию на решение вопроса, как 

поведенческий акт (его повторение,  запоминание,  выводы) влияет на 

способность животного выжить и оставить потомство  (Тинберген,1993)  а также 

на поведенческую общность человека и животного.  

          Разработка этих идей привела к выводам о важности коммуникации для 

каждого вида животных, о специфике их коммуникативного поведения, о 

безусловном наличии субъективных переживаний животных и –   главное  – о 

“компетентности сознания” не только высших приматов, но и других 

млекопитающих, а также отдельных видов птиц (напр. соек) (Резникова,2005: 
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50).  Накопленные знания, в свою очередь, создали новое направление  – 

когнитивную этологию, науку, изучающую интеллект животных, понимая под 

ним способность к осуществлению процесса познания и к решению проблем, 

возникающих при освоении нового круга жизненных задач: “Акт мышления 

возникает только тогда, когда у субъекта существует соответствующий мотив, 

делающий задачу актуальной, а решение ее необходимым, и когда субъект 

оказывается в ситуации, относительно выхода из которой у него нет готового 

решения – привычного (т.е., приобретенного в процессе обучения) или 

врожденного” (Лурия, 2019:24). 

          Выводы. Мы столь подробно остановились на основных научных  

достижениях и проблемах когнитивной зоологии, чтобы показать, что 

анималистическая художественная проза, антропоморфизируя изображаемое 

животное, приписывая ему человеческие привычки  и даже мышление – это не 

фантастика. Это скорее гипербола, где более примитивной ступени сознания 

приписывается более высокий ранг. К сегодняшнему дню появилось около 

полутысячи произведений, героями  и/или нарраторами которых являются 

животные. Анималистическая проза оказалась очень гибкой в  жанровом, 

тематическом, композиционном отношениях. Здесь есть все – от 

сентиментального романса до жестокой криминальной драмы. И все это 

наблюдает  и переживает животное. Однако, объект его наблюдений и 

переживаний  - человек, представленный с неожиданной (для читателя), новой 

точки зрения. Иными словами, анималистический дискурс – это неотъемлемая 

составляющая общего антропоцентрического направления художественной 

прозы. 
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ВИКОРИСТАННЯ ГІПНОСТИЛІСТИЧНИХ ШАБЛОНІВ 

ЛЕКСИЧНОГО РІВНЯ ДЛЯ НАВІЮВАННЯ І ПОГЛИБЛЕННЯ 

ГІПНОТИЧНОГО ТРАНСУ  

В КИТАЙСЬКОМУ ГІПНОТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 
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ORCID ID: 0000-0003-0308-5284 

Мета даного дослідження – навести основні лінгвістичні шаблони китайської гіпнотичної 

комунікації, а також висвітлити основні лінгвальні особливості навіювань у 

китайськомовному гіпнотичному дискурсі. Об’єктом дослідження є гіпнотичний дискурс у 

китайській мові, а предметом – механізми проведення гіпнотичного комунікативного акту в 

китайській мові. Матеріалом послугували записи мовлення гіпнотерапевтів під час 

гіпнотичного сеансів китайською мовою сумарним обсягом близько 100 годин. В статті було 

визначено, що гіпноз, тобто такий стан свідомості, який включає фокусування уваги й 

зниження ступеня периферичного усвідомлення, що характеризується збільшенням 

можливості реакції на навіювання, а саме: 1) зниженням ступеня алертності й 

психомоторної активності людини, що нагадує сон; 2) кооперацією людині, яка називається 

клієнтом, з людиною, яка називається терапевтом чи оператором; 3) збільшенням 

вірогідності успішного здійснення навіювання. Було зазначено основні фізіологічні симптоми 

гіпнотичного стану як по відношенню до зовнішніх проявів, наприклад, нерухомість, 

заплющення очей, розслаблення м’язів, зміна характеру дихання, уповільнення ковтання слини, 

автоматичні сіпання, що мають ідеомоторий характер, тощо; так і в аспекті фізіологічних 

змін у діяльності кори головного мозку, а саме – інтенсифікація активності відділів кори 

головного мозку, що відповідають за опрацювання візуальних образів, звуків, кінестетичних 

почуттів й частотний феномен, при якому вони активуються водночас, що називається 

синестезією. Було розглянуто перебіг типового сеансу гіпнотерапії, який включає в себе 

наступні компоненти: наведення, навіювання й виведення. Також було розглянуто 

гіпностилістичні шаблони, які використовуються гіпнотерапевтами задля формування 

стану гіпнотичного трансу у клієнта. Було висунуто пропозицію посилатись на галузь 

мовознавства, яка вивчає лінгвальні особливості гіпнотичного мовлення, за допомогою 

терміна гіпностилістика, а на процес виокремлення шаблонів гіпнотичного мовлення, що 

було описано – за допомогою терміна гіпностилістичний аналіз. Було виокремлено 

гіпностилістичні шаблони лексичного рівня. 

Ключові слова: гіпнотичний дискурс, гіпноз, гіпностилістичні шаблони, гіпностилістика, 

гіпностилістичний аналіз. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПНОСТИЛИСТИЧЕСКИХ ШАБЛОНОВ 

ЛЕКСИЧЕСКОГО УРОВНЯ ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ И УГЛУБЛЕНИЯ 

ГИПНОТИЧЕСКОГО ТРАНСА В КИТАЙСКОМ  

ГИПНОТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Карпенко М.Ю. 
кандидат филологических наук, доцент, 

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 

Цель данного исследования - привести основные лингвистические шаблоны китайской 

гипнотической коммуникации, а также осветить основные лингвальные особенности 

внушений в китайском гипнотическом дискурсе. Объектом исследования является 
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гипнотическое дискурс в китайском языке, а предметом - механизмы проведения 

гипнотического коммуникативного акта в китайском языке. Материалом послужили записи 

речи гипнотерапевтов во время гипнотического сеансов на китайском языке суммарным 

объемом около 100 часов.  

В статье было определено, что гипноз – такое состояние сознания, которое включает 

фокусирование внимания и снижение степени периферического сознания, характеризующееся 

увеличением возможности реакции на внушение, а именно: 1) снижением степени 

алертности и психомоторной активности человека, напоминает сон 2) кооперацией 

человека, называется клиентом, с человеком, который называется терапевтом или 

оператором; 3) увеличением вероятности успешного осуществления внушения. Были 

отмечены основные физиологические симптомы гипнотического состояния как по 

отношению к внешним проявлениям, например, недвижимость, закрывание глаз, расслабление 

мышц, изменение характера дыхания, замедление глотание слюны, автоматические 

подергивание, имеющих идеомоторный характер, и тому подобное; так и в аспекте 

физиологических изменений в деятельности коры головного мозга, а именно - 

интенсификация активности отделов коры головного мозга, отвечающих за обработку 

визуальных образов, звуков, кинестетических чувств и частотный феномен, при котором они 

активируются одновременно, что называется синестезией. Был рассмотрен ход типичного 

сеанса гипнотерапии, который включает в себя следующие компоненты: наведение, внушение 

и вывод. Также были рассмотрены гипностилистические шаблоны, используемые 

гипнотерапевтом для формирования состояния гипнотического транса у клиента. Было 

предложено обозначить отрасль языкознания, которая изучает лингвальные особенности 

гипнотической речи, с помощью термина гипностилистика, а на процесс выделения 

шаблонов гипнотической речи - с помощью термина гипностилистический анализ. Было 

выделено гипностилистические шаблоны лексического уровня.  

Среди гипностилистичних шаблонов на лексическом уровне было выделено различные типы  

Ключевые слова: гипнотический дискурс, гипноз, гипностилистические шаблоны, 

гипностилистика, гипностилистический анализ. 

 

 

THE USE OF HYPNOSTYLISTIC PATTERNS OF THE LEXICAL LEVEL  

FOR INDUCTION AND DEEPENING OF HYPNOTIC TRANCE IN THE 

CHINESE HYPNOTIC DISCOURSE  

Karpenko M.Yu.  
PhD in linguistics, аssociate рrofessor,  

Odessa I.I. Mechnikov National University  

The purpose of this study is to present the main linguistic patterns of Chinese hypnotic 

communication, as well as highlight the main lingual features of trance induction in Chinese hypnotic 

discourse. The object of the research is hypnotic discourse in the Chinese language, and the subject 

is the mechanisms of conducting a hypnotic communicative act in the Chinese language. The material 

was the recording of the speech of the hypnotherapist during hypnotic sessions in the Chinese 

language with a total volume of about 100 hours. The article determined that hypnosis is a state of 

consciousness that includes focusing attention and decrease in the degree of peripheral 

consciousness, characterized by  increase in the ability to respond to suggestion, namely: 1) decrease 

in the degree of alertness and psychomotor activity of a person, which resembles a dream; 2) 

cooperation with a person who is called a client, with a person called a therapist or operator; 3) 

increase of the possibility of successful induction of the suggestion. The main physiological symptoms 

of a hypnotic state were noted both in relation to external manifestations, for example, immobility, 

closing of the eyes, relaxing muscles, changing the nature of breathing, slowing down the swallowing 

of saliva, automatic twitching, having an ideomotor character, and the like; and in the aspect of 

physiological changes in the activity of the cerebral cortex, namely, the intensification of the activity 
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of the parts of the cerebral cortex responsible for processing visual images, sounds, kinesthetic 

feelings and a frequennt phenomenon in which they are activated simultaneously, which is called 

synesthesia. The course of a typical hypnotherapy session was considered, which includes the 

following components: guidance, suggestion and termination. It also examined the hypnostylistic 

patterns used by the hypnotherapist to induce a hypnotic trance state in a client. It was proposed to 

designate the branch of linguistics that studies the lingual features of hypnotic speech using the term 

hypnostylistics, and the process of identifying patterns of hypnotic speech using the term 

hypnostylistic analysis. Hypnostylistic patterns of the lexical level were identified. 

Key words: hypnotic discourse, hypnosis, hypnostylistic patterns, hypnostylistics, hypnostylistic 

analysis. 

 

Вступ. Гіпноз є одним з загальноприйнятих методів психотерапії, 

ефективність якого було клінічно доведено. Так, створена Британською 

медичною асоціацією комісія в 1955 році зробила наступний висновок: 

«гіпнотизм має [наукову] значущість і може бути рекомендованим методом 

лікування в деяких випадках так званих психосоматичних розладів та 

психоневрозів…, було доведено його можливість знімати симптоми й змінювати 

патологічні патерни мислення і поведінки» (Medical Use of Hypnotism 1955: 191). 

Висновок комісії було схвалено і затверджено на засіданні асоціації, оскільки «є 

велика кількість доказів, що гіпнотизм може призводити до психічних і 

фізіологічних змін» (Hypnotism: 1019). 

Актуальність даної розвідки зумовлена великою зацікавленістю 

науковців до сугестії в різних дискурсах, зокрема й  її лінгвальних проявів, хоча 

кількість наукових розвідок з цієї теми у всіх царинах науки є обмеженою 

(Бехтерєв 1994; Erickson 1979; Bandler 1975;  Гордєєв 2001; Гінзбург 2008; 

Ковалевська 2001; Кутуза 2018). Провівдними  дослідниками гіпнозу в Китаї є 

Цао Цзице (曹子策 2007) та Бу Хе (卜鹤 2010), перший з яких  запровадив 

науковий підхід до психологічного консультування, а другий концетрувався на 

мистецтві психологічного гіпнозу. Незначна кількість саме лінгвістичних 

розвідок з теми гіпнозу й їх фрагментарний характер робить цю спробу створити 

цілісне дослідження з цієї теми актуальним. 

В попередніх розвідках було надано дефініцію феномену гіпнотичного 

зміненого стану свідомості, а також окреслено деякі лінгвістичні особливості 

його наведення (див. Карпенко 2019a; 2019б). Мета даного дослідження – 

навести основні лінгвістичні шаблони китайської гіпнотичної комунікації, а 

також висвітлити основні лінгвальні особливості навіювань в китайськомовному 

гіпнотичному дискурсі. 

Об’єктом дослідження є гіпнотичний дискурс в китайській мові, а 

предметом – механізми проведення гіпнотичного комунікативного акту в 

китайській мові. Матеріалом послугували записи мовлення гіпнотерапевтів під 

час гіпнотичного сеансів китайською мовою сумарним обсягом близько 100 

годин. 

Методологічною основою дослідження слугує сукупність ідей 

когнітивно-дискурсивної лінгвістичної парадигми. В дослідженні було 

використано наступні методи: загальнонаукові методи (індукція і дедукція, 
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аналіз і синтез, кількісний тощо) для виведення науково обґрунтованих 

умовиводів;  загальнолінгвістичні методи (дискурсивний аналіз) для аналізу саме 

лінгвальної складової гіпнотичного дискурсу; використано авторську методику 

гіпностилістичного аналізу задля виокремлення лінгвістичних шаблонів 

створення гіпнотичності й навіювання. 

Результати і обговорення. В нашому дослідженні ми будемо керуватись 

визначенням, яке було надано гіпнозу відділом 30 (Society of Psychological 

Hypnosis) APA (American Psychological Association) в 2015 році: гіпноз – це «стан 

свідомості, який включає фокусування уваги й зниження ступеня периферичного 

усвідомлення, що характеризується збільшенням можливості реакції на 

навіювання» (Elkins 2015). 

Стан гіпнотичного трансу характеризується трьома параметрами: 

1) це стан, в якому знижується ступень алертності й 

психомоторної активності людини, що нагадує сон (звідси й назва «гіпноз» 

– від давньогр. ὕπνος, що значить «сон»), і увага людини, що в ньому 

перебуває, фокусується на внутрішніх процесах; 

2) це стан в який людині, яка називається клієнтом (той, кого 

гіпнотизують), допомагає війти людина, яка називається терапевтом чи 

оператором; 

3) в цьому стані збільшується вірогідність успішного здійснення 

навіювання. 

В гіпнотичному трансі тіло зазнає певних змін на фізіологічному рівні, 

зокрема, цей стан характеризується пасивністю й схожістю на стан сну, що й 

послугувало приводом для обрання саме такої назви для цього феномену. До так 

званих мінімальних ознак наявності трансового стану належать (Гинзбург 

2008: 51-52): 

 Нерухомість, яка передбачає каталептичний стан напруження 

м’язів, тобто повну нерухомість, без звичайних мікрорухів тіла. Єдиними 

рухами, що можна побачити без спеціальної апаратури, є пересування 

грудної клітки чи животу через дихання й короткі, різкі, поодинокі 

посмикування рук, ніг, пальців, голови, які переважно мають ідеомоторний 

характер (є рефлекторною реакцією тіла на зміст гіпнотичного трансу) й 

ковтання слини; 

 Заплющення очей, що допомагає клієнтові сконцентруватись на 

змісті трансу без відволікання на те, як виглядає довкілля. Окрім цього, 

внаслідок переважної відсутності мікрорухів тіла, очі можуть пересихати 

без моргання, що призводить до неприємних почуттів у клієнта й вимушує 

його відволіктись від трансу задля зволоження очей; 

 Розслаблення м’язів тіла, особливо мімічних м’язів на обличчі, що 

супроводжується характерним для гіпнозу «ефектом воскової маски»; 

 Зміна діаметру зіниць, часто в сторону збільшення. Ця ознака 

з’являється на перших етапах трансу, а потім клієнт зазвичай заплющує очі; 

 Зміна характеру дихання, яке становиться більш глибоким, 

повільним і ритмічним, тобто схожім на дихання людини, що спить; 
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 Уповільнення ковтання слини, яке є наслідком розслаблення 

м’язів тіла; 

 Сіпання вій, що часто супроводжує етап гіпнотичного сеансу, під 

час якого людина переживає інтенсивні емоції. 

На рівні мозкової активності гіпноз характеризується підвищенням 

активності різних дільниць кори головного мозку, оскільки він характеризується 

наявністю такого феномену, як синестезія – тобто об’єднання репрезентацій з 

різних модальностей. Про наявність різних типів думок, спогадів, вражень тощо 

одним з перших написав психолог В. Джеймс в ХІХ ст. (див. James 1890, 1910). 

Він виділяв різні одиниці свідомості й відносив їх до різних типів – малюнок, 

звук, відчуття тощо. Пізніше це знайшло відображення в сучасній психології й, 

зокрема, в такому напрямі практичної психології, як НЛП. В останньому всі 

репрезентації (елементи свідомості згадані вище – результати сприйняття 

довкілля органами почуттів разом із продуктами рефлективної свідомості) чи 

«ідеї, думки, представлення сенсорної інформації чи оціночної інформації» (Hall 

1997: 22) належать до однієї з модальностей чи репрезентативних систем, які 

розуміються як належність суб’єктивного досвіду до категорії зображень, звуків, 

тактильних почуттів, запахів чи смаків (там само, с. 22). Стан, коли людина 

водночас думає із задіянням двох (чи більше) різних репрезентацій, які 

відносяться до різних репрезентативних систем, називається синестезією. 

Прикладом цього феномену є яскравий спогад, який людина водночас бачить як 

зображення, який супроводжується певними звуками, можливо й певним 

ароматом чи відчуттям. В стані гіпнотичного трансу клієнт часто знаходиться в 

стані синестезії, більше того, для терапевта буде вигідним підштовхнути клієнта 

до переживання синестетичної репрезентації через більший ступень імерсії. 

За створення й опрацювання репрезентацій різних типів відповідають 

спеціалізовані відділи кори головного мозку (Gross 2010: 57-60). Одним з проявів 

гіпнотичного стану на рівні фізіологічних змін в діяльності кори головного мозку 

є інтенсифікація активності відділів кори головного мозку, що відповідають за 

опрацювання візуальних образів, звуків, кінестетичних почуттів й, при синестезії 

– їх одночасна активізація. 

Типовий гіпнотерапевтичний сеанс має наступні етапи: 

1. Наведення – «процедура, яку скеровано на викликання 

гіпнозу» (Elkins 2015: 6). Протягом цього етапу відбувається підготовка до 

здійснення навіювання, яка призводить до появи описаного вище стану; 

2. Навіювання, яке є кінцевою метою викликання цього стану. В 

разі здійснення гіпнотерапії – «використання гіпнозу задля лікування 

медичного чи психологічного розладу чи проблеми» (там само: 7); 

3. Виведення, яке скеровано на комфортне для клієнта поступове 

припинення стану гіпнозу. 

Протягом всіх етапів здійснення гіпнотичної взаємодії оператор повинен 

використовувати так зване гіпнотичне мовлення, тобто вживати у власному 

мовленні певні лінгвістичні шаблони задля встановлення й підтримання стану 

гіпнозу, а також запобігання передчасному виведенню клієнта з нього. Те, що 
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саме лінгвістичні шаблони є механізмом для проведення гіпнотичного сеансу, і 

дає нам змогу зробити гіпноз об’єктом саме лінгвістичного вивчення. 

Задля посилання на лінгвістичне дослідження трансогенних шаблонів 

гіпнотичного мовлення нами запропоновано термін гіпностилістика, а для 

посилання на виділення їх в текстах, що належать до гіпнотичного дискурсу – 

метод гіпностилістичного аналізу. 

Протягом всього існування гіпнотерапії ці шаблони, чи патерни, як їх 

називають практики гіпнотерапії, не були експліцитно виражені у вигляді 

конкретного переліку, гіпнотизери ж давали більш загальні поради, наприклад, 

«бути більш непрямим в мовленні» чи «вживати повчальні історії, які клієнт 

може екстраполювати на себе» (див. докл. Erickson 1976, Erickson 1991). 

Першими, хто проаналізував мовлення гіпнотерапевтів і виділив конкретні 

лінгвістичні шаблони, були Р. Бендлер і Дж. Гріндер, які створили відомий 

напрям в популярній практичній психології – нейролінгвістичне 

програмування, більш відоме як НЛП (див. докл. Bandler & Grinder 1979, 

Bandler 1981). В межах НЛП патерни визначаються як «систематичні 

послідовності [вербальної] поведінки» (Bandler 1975: 129). В НЛП систему 

шаблонів мовлення, які були змодельовані на основі роботи відомого 

гіпнотерапевта Мілтона Еріксона, називають Мілтон-моделлю (там само: 146). 

Надалі буде наведено перелік шаблонів лексичного рівня. 

Одним з основних завдань гіпнотерапевта під час аналізу є залишатись 

конгруентним з думками, які наразі має клієнт, тобто говорити те, що не буде 

відрізнятись від того, про що думає клієнт під час трансу (Гинзбург 2008: 40). Це 

є важким завданням, оскільки з клієнтом часто не має зворотного зв’язку – в стані 

трансу клієнт сидить із заплющеними очима і не рухається, а також не говорить 

протягом всього сеансу, який може сягати 60-ти хвилин. Прикладом може 

слугувати наступний фрагмент з нашої вибірки матеріалу: 你感觉到自己正在某

个地方……你感觉到在你身边有一些关爱你的人支持着你…… У відповідь на 

таку інструкцію терапевта клієнт може подумати про будь-яке місце і про будь-

яких людей. Наприклад, якщо терапевт назве конкретних місце і людей, це може 

порушити ментальне зображення, яке уявив клієнт, тобто призвести до 

неконгруентності і, як наслідок, до передчасного виходу клієнта з трансу чи 

зменшення ступені імерсії. Ця проблема гіпнотерапевтами вирішується за 

допомогою прийому, що отримав назву неконкретне мовлення, тобто 

уникнення називання деталей, а замість цього використання слів, які мають 

більший ступень абстракції (Гинзбург 2008: 40). Можна виділити наступні великі 

підрозділи (див. Плигин 2000: 412): 

 Неконкретні дієслова, тобто дієслова, що мають більший ступень 

абстракції, ніж інші представники цієї частини мови, наприклад, 变化 (про 

характер і поведінку), 感觉, 知道тощо; 

 Неконкретні прикметники, тобто прикметники, що мають більший 

ступень абстракції, ніж інші представники цієї частини мови, наприклад, 幸福, 

自信 тощо; 
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 Неконкретні займенники, тобто займенники, що мають більший 

ступень абстракції, ніж інші представники цієї частини мови. В англійській мові, 

яка була рідною для М. Еріксона, неконкретні займенники на кшталт someone 

використовуються екстенсивно. Слід зазначити, що, з оглядом на специфіку 

китайської мови, цей клас неконкретних слів в цій мові часто передається за 

допомогою інших лексичних засобів, наприклад, 某个人 чи 一些

[характеристика]的人. Такі словосполучення, а також всі посилання на певну 

неназвану людину чи неокреслене коло людей ми будемо відносити до цієї 

категорії. Як саме займенники в граматичному сенсі цього слова, наприклад, 他

人 тощо, представники цієї категорії використовуються нечасто; 

 Неконкретні детермінативи, тобто всі випадки зазначення 

неконкретного місця, часу, способу та інших обставин. В інших мовах, 

наприклад, європейських мовах, на цю категорію можна послатись як на 

неконкретні прислівники, проте в китайській мові частіше використовуються 

такі сполучення як 某个地方 чи 在一定的时间内 тощо, які не підпадають під 

визначення прислівника; 

 Неконкретні іменники, тобто іменники, що мають більший ступень 

абстракції, ніж інші представники цієї частини мови, наприклад, 衣服 (у 

протиставлення конкретним категоріям речей, які можна одягнути) тощо; 

 Як окремий підтип неконкретних слів можна виділити номіналізації 

– слова на позначення процесу (частіше за все – іменники, іноді – дієслова та 

прикметники), які мають яскравий асоціативний ряд і використовуються із 

сугестивною метою, оскільки при їх згадуванні вони викликають у клієнта 

асоціацію, переживання якої потрібно терапевтові. Прикладами можуть 

слугувати 放松, 沉重 (для вказання на сонливість) тощо. 

Можна навести наступні приклади з нашої вибірки: 

Таблиця 1 

Приклади використання неконкретних слів 
 

№ Приклад Коментар 

1 每一天你会利用晚上十分钟的时间来进

行改善…… 

В цьому прикладі терапевт уникає 

уточнення того, що саме клієнту 

потрібно змінювати на краще, тобто 改

善 – це неконкретне дієслово 
2 每一天你都会感觉更幸福、更安全、更

自在…… 

В цьому прикладі терапевт уникає 

уточнення, як саме буде проявлятись 

щастя, безпека й самодостатність 

клієнта, тобто це – неконкретні 

прикметники. Додатково 

використовується пресупозиція, що це 

неодмінно трапиться, яка вводиться за 

допомогою дієслова感觉 

3 感觉越来越放松而沉重……越来越放松

…… 

В цьому прикладі присутні 

номіналізації 放松 та 沉重 
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4 很好……再放松一次 В цьому прикладі ми бачимо 

номіналізацію 放松. Також тут 

присутня ратифікація 

5 开始为现在与未来带来丰富的收获 В цьому прикладі ми бачимо 

неконкретний прикметник 丰富 та 

неконкретний іменник 收获 

 

Неконкретні слова різних класів є невід’ємною складовою гіпнотичного 

дискурсу, вони використовуються майже при кожному твердженні, яке робить 

гіпнотерапевт. В нашій вибірці було нараховано 7425 випадків використання 

неконкретних слів. Серед них домінантні позиції займали номіналізації (41%), 

неконкретні прикметники (22%) і неконкретні дієслова (18%). Популярність 

неконкретних іменників є відносно малою – 9%, що можна пояснити значною 

кількістю номіналізацій, які в більшості випадків є іменниками. 10% від 

загальної кількості неконкретних слів складають інші типи, що було 

перераховано вище, які більше виконують допоміжну функцію, а основою ж 

сугестогенних текстів є іменники, прикметники й дієслова, які призводять до 

активізації трансдериваційного пошуку (пошуку власного досвіду, який допоміг 

би адресатові зрозуміти слова адресанта (Bandler 1975, Vol.1: 155). Унаочнення 

всього вищесказаного наведено в наступній діаграмі: 
 

 
Рис. 1. Унаочнення кількісного розподілу неконкретних слів за типами 

 

Ще одним шаблоном лексичного рівня є втрачений перформатив 

(Плигин 2000: 412), який можна дефінувати як уникнення називання актанта 

твердження задля відсутності тону наказу. Це досягається різними шляхами: 

 В оригінальній, англомовній, версії еріксонівського гіпнозу цей шаблон 

зазвичай реалізується за допомогою використання дієслівникових форм 
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пасивного стану, що є актуальнім для багатьох європейських мов. В китайській 

мові ж, з огляду на відсутність дієслівних форм, на граматичному рівні це можна 

передати за допомогою використання конструкцій з被/叫/让, або ж еліптичного 

пропущення деяких членів речення, проте цей шлях не є часто вживаним в 

китайськомовному гіпнозі; 

 Ще одним способом, який є більш популярним саме для китайської мови є 

заміна об’єкта дії на актанта дії, тобто речення 你感觉到非常放松 гіпнотерапевт, 

що працює в рамках недирективного підходу, перефразував би як 感觉到放松很

舒服, тобто замінив би你 на 放松 із збереженням прагматичної мети речення – 

надати людині навіювання розслабитись. 

Можна навести наступні приклади задля ілюстрації цього лінгвістичного 

шаблону: 

Таблиця 2 

Приклади використання втраченого перформативу 
№ Приклад Коментар 

1 你的眼皮也会感觉到越来越沉重，越来

越想闭上眼睛 

В цьому прикладі ми бачимо втрачений 

перформатив першого типу – після 

коми пропущено підмет 你, в той час як 

на початку речення підметом є 眼皮. 

Додатково в цьому прикладі ми можемо 

виділити дисоціацію вій від всієї 

людини, а також пресупозицію того, що 

ці процеси трапляються, яку введено за 

допомогою дієслова 感觉到 

2 现在放松你的小腿……就像是被轻柔的

有韵律的按摩着 

В цьому прикладі ми бачимо втрачений 

перформатив першого типу, який 

утворено за допомогою 被. Також тут 

присутня синестезія – поєднання 

кінестетичної модальності із 

аудіальною 

3 逐渐清醒感觉很好 В цьому прикладі ми бачимо втрачений 

перформатив другого типу 

 

В нашій вибірці втрачений перформатив вступав одним з найчастотніше 

вживаних лінгвістичних шаблонів створення сугестії в китайськомовному 

гіпнозі. Біло виявлено 1834 випадки використання втраченого перфрмативу в 

нашій вибірці. 

Ще одним шаблоном лексичного рівня є універсальні кількісні і 

модальні оператори (Плигин 2000: 413), які можна пояснити як максимальну 

генералізацію за допомогою засобів вираження модальності й кількісних 

показників із уникненням абсолютизації. Наприклад, твердження 你会意识到每

个人都尊重你 може викликати супротив з боку клієнта, оскільки психологічною 

якістю багатьох людей є шукати контрприклад для кожного генералізованого 

твердження. Натомість терапевт, який працює в рамках недирективного гіпнозу 
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перефразує це твердження як 你会意识到很多人都尊重你 (слід зазначити 

наявність також пресупозиції в цьому твердженні, що клієнта поважають). Якщо 

говорити про модальні дієслова, то гіпнотеравевти, що працюють в 

недирективному форматі, уникають використання засобів вираження 

модальності, які мають відтінок абсолютизації, через можливість останніх 

викликати супротив у клієнта. Наприклад, при розмові про майбутнє, для 

китайських гіпнотерапевтів є характерним оцінка вірогідності за допомогою 

дієслів 会 та 可以, які вказують на високу вірогідність, проте не на 100% 

вірогідність. Також універсальні модальні оператори можуть виражатись за 

допомогою лексичних засобів, що мають схоже значення, на кшталт 也许, 有可

能 тощо. 

Таблиця 3 

Приклади використання універсальних кількісних і модальних операторів 

№ Приклад Коментар 

1 你会更勇敢地坚强 В цьому прикладі ми бачимо 

універсальний модальний оператор, 

виражений за допомогою дієслова 会 

2 夫妻之间的关系有时候可以非常复杂 В цьому прикладі ми бачимо 

універсальний модальний оператор 可

以 

3 也许，上床的时候，你经常会意识到你

累极了 

В цьому прикладі ми можемо побачити 

універсальний кількісний оператор 经

常 і універсальні модальні оператори 也

许 та 会 

 

В нашій виборці універсальні кількісні й модальні оператори 

використовувались досить часто – було виявлено 1912 випадків. 

Ще одним лінгвістичним шаблоном лексичного рівня є предикати 

усвідомлення (Плигин 2000: 379), які містять пресупозицію, що щось 

трапляється без усвідомлення клієнта, а йому треба лише зрозуміти. Прикладом 

може слугувати 你会意识到你非常愉快, яке містить пресупозицію, що людина 

радіє, проте вона до цього цей факт ще не усвідомлювала. Цей шаблон є одним з 

базових інструментів гіпнотерапевта на лексичному рівні. В китайській мові 

найчастішими предикатами усвідомлення виступають 意识到, 感觉 та 觉得. 

Можна навести наступні приклади: 

Таблиця 4 

Приклади використання предикатів усвідомлення 
№ Приклад Коментар 

1 他注意到了，只要舒服地坐好了…… В цьому прикладі ми бачимо предикат 

усвідомлення 注意到 

2 你会意识到你全身体变化越来越放松 В цьому прикладі ми бачимо предикат 

усвідомлення 意识到. Додатково тут 

можна побачити універсальний 

модальний оператор 会 
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3 你意识到你学到了多少？ В цьому прикладі ми бачимо предикат 

усвідомлення 意识到, за допомогою 

якого вводиться пресупозиція, що 

людина багато чого навчилась 

 

Предикати усвідомлення є частотним лінгвістичним шаблоном, який 

використовується задля створення сугестії, оскільки вони дозволяють ввести 

пресупозицію без привертання уваги до цього факту, оскільки увага 

привертається до факту усвідомлює клієнт щось чи ні, а існування того, що він 

має усвідомити, не піддається сумніву. В нашій виборці цей шаблон було 

зареєстровано 2187 разів. 

Підсумовуюче все вищесказане про гіпностилістичні шаблони лексичного 

рівня можна сказати, що найбільш популярним шаблонами є різні типи 

неконкретного мовлення – номіналізації, неконкретні прикметники, неконкретні 

дієслова, неконкретні займенники, неконкретні детермінативи, неконкретні 

іменники, оскільки вони є основним інструментом гіпнотерапевта й 

зустрічаються майже в кожному реченні під час гіпнотичної комунікації. Інші 

гіпностилістичні шаблони лексичного рівня – втрачений перформатив, 

універсальні кількісні та модальні оператори й предикати усвідомлення – 

використовуються з приблизно однаковою частотністю. Кількісний розподіл 

гіпностилістичних шаблонів лексичного рівня унаочнено в наступній діаграмі. 
 

 
Рис. 2. Унаочнення кількісного розподілу гіпностилістичних шаблонів лексичного рівня 

 

Висновки. В статті було визначено, що гіпноз характеризується: 1) 

зниженням ступеня алертності й психомоторної активності людини, що нагадує 

сон; 2) кооперацією людині, яка називається клієнтом, з людиною, яка 

називається терапевтом чи оператором; 3) збільшенням вірогідності успішного 

здійснення навіювання. Було зазначено основні фізіологічні симптоми 

гіпнотичного стану як по відношенню до зовнішніх проявів, наприклад, 
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нерухомість, заплющення очей, розслаблення м’язів, зміна характеру дихання, 

уповільнення ковтання слини, автоматичні сіпання, що мають ідеомоторий 

характер, тощо; так і в аспекті фізіологічних змін в діяльності кори головного 

мозку, а саме – інтенсифікація активності відділів кори головного мозку, що 

відповідають за опрацювання візуальних образів, звуків, кінестетичних почуттів 

й частотний феномен, при якому вони активуються водночас, що називається 

синестезією. 

Було розглянуто перебіг типового сеансу гіпнотерапії, який включає в себе 

наступні компоненти: наведення, навіювання й виведення. Також було 

розглянуто гіпностилістичні шаблони, які використовуються гіпнотерапевтами 

задля формування стану гіпнотичного трансу у клієнта. Було висунуто 

пропозицію посилатись на галузь мовознавства, яка вивчає лінгвальні 

особливості гіпнотичного мовлення, за допомогою терміну гіпностилістика, а 

на процес виокремлення шаблонів гіпнотичного мовлення, що було описано – за 

допомогою терміну гіпностилістичний аналіз. Було виокремлено 

гіпностилістичні шаблони лексичного рівня. 

Серед гіпностилістичних шаблонів на лексичному рівні було виокремлено 

різні типи неконкретного мовлення (виокремлено 7425 випадків його 

використання) – номіналізації (41% випадків), неконкретні прикметники (22% 

випадків), неконкретні дієслова (18% випадків), неконкретні іменники (9% 

випадків), а також неконкретні займенники та неконкретні детермінативи, які 

разом становлять 10% випадків. Саме вони є основним інструментом 

гіпнотерапевта й зустрічаються майже в кожному реченні під час гіпнотичної 

комунікації. Приводом є те, що неконкретне мовлення дозволяє уникнути 

неконгруентності під час проведення гіпнотичного акту. 

До інших гіпностилістичних шаблонів лексичного рівня, які було 

висвітлено нами, належить втрачений перформатив (1834 випадки), універсальні 

кількісні та модальні оператори (1912 випадки) й предикати усвідомлення (2187 

випадків). Вони використовуються з великою частотністю і є важливими 

інструментами формування гіпнотичної комунікації. В подальших розвідках 

планується висвітлити інші класи гіпностилістистичних шаблонів, зокрема, 

гіпностилістичні шаблони синтаксичного рівня. 
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У статті досліджується проблема інтерферентного впливу валлійської інтонації на 

мовлення австралійців. У центрі уваги пропонованої роботи – історичні фактори, що 

впливали на інтонаційне оформлення мовлення австралійців. У статті відзначається, що 

першими переселенцями Австралії були представники найнижчих соціальних верств 

населення, носії діалекту кокні, міського просторіччя з різних куточків Великої Британії. 

Дослідники австралійської англійської вважають, що вона найближча  до діалекту кокні з 

додаванням валлійського, ірландського та частково шотландського діалектів. У межах 

виконаного комплексного дослідження, на підставі аудиторського та комп’ютерного видів 

аналізу, вивчались мелодичні і частотні характеристики мовлення мешканців Австралії, а 

також простежувався вплив англійського мовлення переселенців з Великої Британії на 

інтонацію австралійців. У результаті проведеного аудиторського аналізу було зафіксовано 

превалювання спадного термінального тону, що є особливістю британської інтонаційної 

системи, а також висока частотність висхідного і висхідно-спадного термінальних тонів. 

Така тенденція є впливом валлійської інтонації на мовлення австралійців. Результати 

отримані під час комп’ютерного аналізу показали, що частотні характеристики  

досліджуваного мовлення австралійців варіюють залежно від гендерної та територіальної 

приналежності мовця. У роботі розкрита своєрідність австралійської інтонації, яка 

сформувалась у ході історичного розвитку країни, під впливом мов переселенців як із різних 

регіонів Великої Британії, так і з інших країн. Перспективою подальшого дослідження є 

аналіз сегментних характеристик, які формувались під впливом регіональних факторів як 

всередині країни, так і за її межами. 

Ключові слова: валлійський, ірландський, діалект, австралійська англійська, аудиторський, 

частотність, термінальний тон. 
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В статье рассматривается проблема интерферирующего влияния валлийской интонации на 

речь австралийцев. В центре внимания данной работы – исторические факторы, оказавшие 

влияние на интонационное оформление речи австралийцев. В статье отмечается, что 

первыми переселенцами Австралии являлись представители низших социальных слоев 

населения, носители диалекта кокни, городского просторечия из разных уголков 

Великобритании. Исследователи австралийского  английского считают, что австралийский  

английский  ближе всего к диалекту кокни с примесью валлийского, ирландского и некоторой 
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доли  шотландского диалектов. В рамках выполненного комплексного исследования, на базе 

аудиторского и компьютерного видов анализа, изучались мелодические и частотные 

характеристики речи жителей Австралии и прослеживалось влияние английской речи 

переселенцев из Великобритании на интонацию австралийцев. В результате проведенного 

аудиторского анализа было зафиксировано превалирование нисходящего терминального 

тона, что является особенностью британской интонационной системы, а также высокая 

частотность восходящего и восходяще-нисходящего терминального тонов. Данная 

тенденция есть влиянием валлийской интонации на речь австралийцев. Результаты, 

полученные в ходе компьютерного анализа, показали, что частотные характеристики речи 

исследуемых австралийцев варьируют в зависимости от гендерной и территориальной 

принадлежности говорящего. В работе раскрыто своеобразие австралийской интонации, 

которая формировалась в ходе исторического развития страны под воздействием языков 

переселенцев как из разных регионов Великобритании, так и из других стран. Перспективой 

дальнейшего исследования является анализ сегментных характеристик, которые 

формировались под влиянием региональных факторов как внутри страны, так и за ее 

пределами. 

Ключевые слова: валлийский, ирландский, диалект, австралийский английский, аудиторский, 

частотность, терминальный тон. 

 

SIGNS OF WELSH INTONATION IN THE SPEECH OF AUSTRALIANS 
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The article reports on the study of the interferential influence of Welch intonation on the speech of 

Australians. Special focus is given to historical factors which influence the phonetic realization of 

Australians’ speech. The article contains overview of the results of lingual and historical analysis 

proving that the first emigrants of Australia were representatives of the lowest social classes, native 

Cockney,  Venaculas speaker from different parts of Britain. Investigators consider that Australian 

English is more likely to be close to Cockney dialect with a touch of Welsh, Irish and a definite share 

of Scottish dialects. In the frame of the conducted complex investigation on the basis of auditory and 

computer analysis melodic and frequency characteristic of Australian speech were studied and the 

influence of English speech of the first emigrants from Britain was traced. In the result of the  auditory 

analysis the prevalence of the Falling terminal tone was fixed, which is the peculiarity of the British 

intonation, and also high frequency of Rising and Rising-Falling nuclear tones. Such tendency is the 

result of the Welsh intonation influence on the speech of Australians. Computer analysis showed the 

frequency characteristics in the speech of the investigated informants vary which depend on gender 

and territorial belonging of the speaker. Uniqueness of Australian English has been revealed in the 

paper, which was formed in the run of historical development of the country under the influence of 

emigrants’ speech as well as from different areas of Britain and other countries. The analysis of 

segmental characteristics which were formed under the influence of regional factors inside and 

outside Australia are to be the subject of the future investigation. 

Key words: Welsh, Irish, dialect, Australian English, auditory, frequency, terminal tone.   

 

Вступ. Історія розвитку австралійської англійської (AusE) триває трохи 

більше двох століть і починає відлік від часів утворення перших колоній 

британських засланців на території сучасного Нового Південного Уельсу. 

Розвиток і становлення AusE були дуже складними і нерівномірними. 
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У дослідженнях Дж. Тернера відзначалось, що першими білими 

поселенцями Австралії були заслані каторжани, яких з 1788 року привозили з 

Великої Британії. Це були представники найнижчих соціальних верств, 

робітничого класу, носії міського просторіччя і жаргонів, бідні й неосвічені 

люди. Значну кількість (40%) складали ірландці і валлійці, яких засилали до 

Австралії наприкінці ХVІІІ ст. через заворушення у Великій Британії (Turner, 

1972: 5). Багато емігрантів були носіями кокні (соціального діалекту Лондона), а 

не нормованої літературної англійської мови. У той час AusE становила собою 

суміш найрізноманітніших діалектів. Дослідник австралійської англійської 

У.  Ремсон (Ramson, 1966: 50) зазначає, що змішування елементів всередині 

наявного зразка англійської мови, в якому різні ядра – сленг і діалектно 

забарвлена лексика Лондона та індустріальних районів центральної Англії, сленг 

моряків та китобоїв, сленг злочинців і більш консервативна мова чиновників і 

військових – опинились у новому співвідношенні. 

У ХІХ ст. на процес формування AusE вплинула так звана "золота 

лихоманка". У країну ринув потік емігрантів, які прагнули швидко розбагатіти 

на золотих копальнях. 

Важлива риса, що характеризує мовну ситуацію в Австралії ХІХ ст., – 

наявність невеликої кількості носіїв стандартної англійської. Серед прибульців у 

країну були представники різних верств населення. Ф. Д. Іглсон описує 

Австралію того часу як країну з низьким рівнем матеріальної і духовної 

культури, в якій не було національної літератури (Eaglson, 1957: 64). Подібні 

факти не могли не сприяти "брутальності як моралі, так і мови". 

Літературна англійська була мовою "обраного суспільства", і воно 

зверхньо ставилося до засланців, які говорили "непрестижною" "колоніальною" 

англійською. Проте нечисленні носії Standard English, як пише Ф. Фолкард, 

виглядали лише як "білі ворони" і, зрештою, через кілька поколінь відмовились 

від своєї "британоманії" (Folkard, 1964: 141).  

Деякі дослідники AusE (M. Burridge, Д. А. Шахбагова) вважають, що 

поповнення населення Австралії, постійний процес імміграції, пересування 

великих мас населення з одних місць в інші, що було викликано освоєнням нових 

земель, приводило до нівелювання мовних особливостей різних груп мовців, до 

мовної уніфікації, яка є нагальною умовою утворення єдиної мови, і визнають 

50-і роки ХІХ ст. початком самостійного розвитку австралійського 

національного варіанта англійської мови (Шахбагова, 1982; Burridge, 1998).  

Отже, вчені вважають, що австралійська англійська походить від 

англійської мови найнижчих верств суспільства Великої Британії ХVІІІ ст., і є 

найближчою до англійського діалекту кокні з додаванням валлійського, 

ірландського та частково шотландського діалектів.  

Метою пропонованого дослідження є виявлення ознак валлійської 

інтонації в мовленні валлійців. Завданням роботи є опис специфічних 

особливостей валлійської інтонації, а також виявлення параметрів інтонаційного 

оформлення висловлювання в мовленні австралійців  методом 

інструментального аналізу. Матеріалом дослідження є фрагменти 
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квазіспонтанного мовлення австралійців із телевізійної програми "Stories that 

matter" на каналі "The Lifestyle Channel". Інформантами є мешканці Австралії, 

носії австралійського варіанта англійської мови. Їхнє мовлення є непідготованим 

говорінням на побутову тематику. 

Інструментальний аналіз, що складається з двох етапів є основним 

методом дослідження. На першому етапі аудиторам було запропоновано 

прослухати відібрані фрагменти мовлення інформантів та визначити його 

мелодичний рисунок. Аудиторами виступили аспіранти кафедри теоретичної і 

прикладної фонетики англійської мови Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова, які мають досвід в аудіюванні. На другому етапі за 

допомогою комп’ютерної програми PRAAT 5,0 були встановлені частотні 

характеристики досліджуваного мовлення інформантів. 

Результати і обговорення. Учені відзначають дещо уповільнений, 

розтягнутий та монотонний характер мовлення носіїв австралійського варіанта 

англійської мови, що зумовлено, насамперед,  особливостями структури 

мелодичного контуру (рівний). Лінгвісти вважають, що на вибір мелодики могли 

впливати етнічний склад населення (вихідці з Шотландії, Ірландії та інших 

північних ареалів Великої Британії), його соціальний склад (можливо, 

представники середніх і нижчих верств суспільства), а також природно-

географічні умови життя на П’ятому континенті (Орлов, 1978; Шахбагова, 1992; 

Horvath, 1985). 

Д. А. Шахбагова зазначає, що мелодика AusE характеризується менш 

різкими підвищеннями і пониженнями тону в межах висловлювання, завдяки 

чому інтонація британського варіанта здається у висловлюваннях одного типу в 

цілому більш жвавою і емоційною щодо більш рівної і монотонної 

австралійської. Австралійці надають перевагу середньорівним, 

середньовисхідним середньоспадним тонам. Діапазон спадних і висхідних тонів 

AusE вужчий, ніж у RP. Результатом звуження діапазону синтагми в цілому є 

більш згладжений та розлогий характер цих тонів. Відмінності між рівнями ЧОТ 

(частота основного тону) мінімальні (Шахбагова, 1992). 

Як ми вже зазначали в більш ранніх роботах, однією з важливих 

особливостей валлійського мовлення є використання високого наголошеного 

передтакту в комбінації з низьким ядровим складом та поступово підвищуваним 

рівнем заядрових складів. Національною специфічною рисою, зареєстрованою в 

мовленні носіїв валлійського варіанта англійської мови в галузі мелодики, є 

висока частотність висхідного та висхідно-спадного термінального тону, який 

виступає маркером регіональної належності мовця (Карпова, 2018). 

Аудиторський аналіз показав, що в мовленні австралійців найчастотнішим 

є спадний термінальний тон (у середньому – 28,0%). Друге місце за частотністю 

вживання посідає спадний термінальний тон (у середньому 24,5%) На висхідно-

спадний тон припадає 19,5%. Решту (28%) складають рівні та спадно-висхідні 

тони, а також висхідно-спадно-висхідний (9,5% – 11,0% – 7,5% відповідно). 

Аудитори вказали на той факт, що не зважаючи на те, що на емфатичні тони 

(висхідний та висхідно-спадний) припадає 44% від загальної кількості, мовлення 
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досліджуваних інформантів має емоційно-нейтральне забарвлення. Це 

спостереження виявляє особливість валлійської інтонації і раніше відзначалося 

у працях Р. Уолтерса. Автор пояснював це спостереження особливістю 

валлійського ритму, і високим рівнем фінальних складів. 

Рекурентність висхідно-спадного тону в австралійському мовленні не 

надає яскраво вираженого емоційного забарвлення голосу. Подібний факт 

раніше відмічав у своїх дослідженнях Алан Краттенден і пояснював його 

кельтським впливом на інтонаційну систему австралійської мови. 

Використання в мовлені австралійців рівного і спадно-висхідного 

термінального тонів пояснюється впливом британського варіанта англійської 

мови. П. Традгіл, досліджуючи  діалекти Великої Британії зазначав, що мовці на 

кокні вживають велику кількість рівних тонів. Цю особливість можна пояснити 

тим історичним фактом, що перші поселенці Австралії були представниками 

найнижчих верств населення Великої Британії, які розмовляли кокні. 

Отже, аналізуючи результати аудиторського аналізу ми можемо 

стверджувати, що варіативний характер термінального завершення фрази в 

австралійській інтонології пояснюється особливістю історичного розвитку 

країни і впливом іммігрантів, переселенців з регіонів Великої Британії – Уельсу, 

Ірландії, Шотландії. 

Проілюструємо отримані результати прикладами з досліджуваного 

матеріалу. 

На рисунку 1 представлена інтонограма фрази у виконанні інформанта з 

Нового Південного Уельсу, колишнього радіоведучого у віці 42 р. 

 

 
Рис. 1. Інтонограма фрази A lot of wide range restaurants, beauty…. 

 

Наступний рисунок ілюструє фразу з мовлення інформанта-жінки з 

Хемптона, домогосподарки у віці 45 років. 
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Рис. 2. Інтонограма фрази You do appreciate what the architect does. 

 

Отримані методом комп’ютерного аналізу дані  частотних характеристик 

показали, що середній рівень ЧОТ у жіночому мовленні перевищує показники 

чоловічого мовлення (201 Гц – 165 Гц відповідно). Цей факт підтверджує 

загальноанглійську тенденцію про більш широкий частотний діапазон жіночого 

мовлення (Потапов, 2002). 

Показник частотного інтервалу визначався співвідношенням різниці між 

максимальним  і середнім значенням ЧОТ синтагми до різниці між середнім і 

мінімальним значенням ЧОТ. Значення коефіцієнта, що перевищував одиницю – 

позитивний частотний інтервал – показує, що діапазон голосу реалізується у 

верхньому регістрі. У нашому дослідженні і в жіночому, і в чоловічому мовленні 

діапазон голосу реалізується у верхньому регістрі (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Частотні загальноавстралійські характеристики 
Регіон Частотні характеристики (Гц) 

Середня ЧОТ Максимальний 

діапазон 

Новий Південний Уельс 162,0 149,0 

Сідней 154,0 161,0 

Хемптон 166,0 184,0 

 

Порівнюючи отримані загальноавстралійські результати, можна 

констатувати, що низький рівень ЧОТ зареєстрований у мовленні представника 

з Сіднея (154 Гц), а високий у мовленні представниці з Хемптона. Показники 

максимального діапазону ЧОТ свідчать про розширення діапазону від Хемптона 

до Південного Уельсу. 

Висновки. Отже, у межах виконаного комплексного дослідження, за 

допомогою аудиторського та комп’ютерного видів аналізу, вивчались мелодичні 

і частотні характеристики мовлення мешканців Австралії, а також 

простежувався вплив англійського мовлення переселенців з Великої Британії на 

інтонацію австралійців. У результаті проведеного аудиторського аналізу було 

зафіксовано превалювання спадного термінального тону, що є особливістю 

британської інтонаційної системи, а також висока частотність висхідного і 

висхідно-спадного термінальних тонів. Така тенденція є впливом валлійської 
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інтонації на мовлення австралійців. Результати отримані під час комп’ютерного 

аналізу показали, що частотні характеристики  досліджуваного мовлення 

австралійців варіюють залежно від гендерної та територіальної приналежності 

мовця. У роботі розкрита своєрідність австралійської інтонації, яка 

сформувалась у ході історичного розвитку країни, під впливом мов переселенців 

як із різних регіонів Великої Британії, так і з інших країн. Перспективою 

подальшого дослідження є аналіз сегментних характеристик, які формувались 

під впливом регіональних факторів як всередині країни, так і за її межами. 
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ДИСКУРСИВНА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОНІМІЧНОЇ / МЕТАФТОНІМІЧНОЇ 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ КІНОКРИТИКИ У БРИТАНСЬКІЙ 

КІНОРЕЦЕНЗІЇ 

Качур І. В. 
викладач, Київський національний лінгвістичний університет 

ORCID: 0000-0003-3909-3489. 

Статтю присвячено вивченню характерних рис дискурсивної реалізації метонімічної / 

метафтонімічної концептуалізації об’єктів кінокритики у британській кінорецензії. Існують 

певні причини, чому мовець порушує логічні й граматичні правила, вдаючись до метонімічних 

перенесень у той час, як ці ж завдання теоретично можна реалізувати за допомогою 

стандартних мовних схем, і в кінорецензії це зумовлено наявністю різних модусів або 

семіотичних кодів, які утворюють певні додаткові значення та смислові асоціації, що 

створюється тропами. Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю аналізу мовних 

одиниць у різних типах дискурсу, зокрема, об’єктів кінокритики, що знаходять своє 

відображення у текстах кінорецензій шляхом використання метонімічних моделей. 

Методологічну базу дослідження складають метод суцільної вибірки, описовий метод, 

методи контекстуального, дискурсивного, інтерпретаційно-текстового і стилістичного 

аналізу та  концептуальний аналіз. У ході дослідження представлено поняття метонімії та 

метафтонімії, визначено, що концептуалізація об’єктів кінокритики у британській 

кінорецензії може бути як метонімічною, так і метафтонімічною. У ході дослідження 

виявлено, що основні об’єкти кінокритики, що вербалізуються шляхом метонімії / 

метафтонімії у британській кінорецензії, представлені концептосферами СТИЛЬ / ЖАНР 

ФІЛЬМУ, ФОРМА / ЗМІСТ КІНОСТРІЧКИ, МУЗИЧНИЙ СУПРОВІД та АКТОРИ. У таких метоніміях / 

метафтоніміях реального зв’язку між корелятом і референтом може і не бути, проте 

зберігається їх асоціативна близькість. Наведеним метоніміям / метафтоніміям 

характерний виражений дискурсивний характер, що призводить до їх нерозуміння тими, хто 

не обізнаний у сфері кіномистецтва.  

Ключові слова: метонімія, метафтонімія, кінорецензія, об’єкт кінокритики, 

концептуалізація, дискурсивна реалізація, вербалізація концептосфери. 

 

ДИСКУРСИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОНИМИЧЕСКОЙ / 

МЕТАФТОНИМИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КИНОКРИТИКИ В БРИТАНСКОЙ КИНОРЕЦЕНЗИИ 

Качур И. В. 
преподаватель, Киевский национальный лингвистический университет 

Статья посвящена изучению характерных черт дискурсивной реализации метонимический / 

метафтонимической концептуализации объектов кинокритики в британской кинорецензии. 

Существуют определенные причины, почему говорящий нарушает логические и 

грамматические правила, прибегая к метонимическим переносам в то время, как эти же 

задачи теоретически можно реализовать с помощью стандартных языковых схем, и в 

кинорецензии это обусловлено наличием различных модусов или семиотических кодов, 

которые создают определенные дополнительные значения и смысловые ассоциации, 

создаваемые тропами. Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью анализа 

языковых единиц в разных типах дискурса, в частности, объектов кинокритики, которые 

находят свое отражение в текстах кинорецензий путем использования метонимических 

моделей. Методологическую базу исследования составляют метод сплошной выборки, 

описательный метод, методы контекстуального, дискурсивного, интерпретационно-
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текстового и стилистического анализа и концептуальный анализ. В ходе исследования 

представлены понятия метонимии и метафтонимии, определено, что концептуализация 

объектов кинокритики в британской кинорецензии может быть как метонимической, так и 

метафтонимической. В ходе исследования выявлено, что основные объекты кинокритики, 

которые вербализуются путем метонимии / метафтонимии в британской кинорецензии, 

представлены концептосферами СТИЛЬ / ЖАНР фильма, ФОРМА / СОДЕРЖАНИЕ КИНОЛЕНТЫ, 

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ и АКТЕРЫ. В таких метонимиях / метафтонимиях реальной 

связи между коррелятом и референтом может и не быть, однако сохраняется их 

ассоциативная близость. Приведенным метонимиям / метафтонимиям характерен 

выраженный дискурсивный характер, что приводит к их непониманию теми, кто не сведущ 

в сфере киноискусства. 

Ключевые слова: метонимия, метафтонимия, кинорецензия, объект кинокритики, 

концептуализация, дискурсивная реализация, вербализация концептосферы. 

 

DISCOURSE REALIZATION OF METONYMIC / METAPHTONYMIC 

CONCEPTUALIZATION OF FILM CRITICISM OBJECTS IN THE 

BRITISH FILM REVIEW 

Kachur I. V. 
lecturer, Kyiv National Linguistic University 

The article concentrates on the characteristic features of the discursive realization of the metonymic 

/ metaphtonymic conceptualization of film criticism objects in the British film review. There are 

certain reasons why a speaker violates logical and grammatical rules by resorting to metonymic 

transferences, while the same tasks can, theoretically, be realized using standard language schemes, 

and, in film reviews, this is caused by the presence of different modes or semiotic codes that create 

certain additional meanings and semantic associations created by tropes. The relevance of the chosen 

topic is justified by the need to analyze language units in different types of discourse, in particular, 

the film criticism objects reflected in the texts of film reviews through the use of metonymic models. 

The methodological basis of the study includes the method of continuous sampling, descriptive 

method, methods of contextual, discursive, interpretive-textual and stylistic analysis as well as 

conceptual analysis. The study presents the concepts of metonymy and metaphtonymy; it has been 

determined that the conceptualization of the film criticism objects in the British film review can be 

both metonymic and metaphtonymic. The study reveals that the main film criticism objects verbalized 

by metonymy / metaphtonymy in the British film review are represented by the domains STYLE / GENRE 

OF THE FILM, FORM / CONTENT OF THE FILM, FILM SCORE and ACTORS. In such metonymies / 

metaphtonymies, a real connection between the vehicle and the target can be actually absent but their 

associative closeness remains. These metonymies / metaphtonymies are characterized by a 

pronounced discursive nature which leads to the fact that they cannot be completely understood by 

those who are not proficient in the field of cinema. 

Keywords: metonymy, metaphtonymy, film review, film criticism object, conceptualization, discursive 

realization, domain verbalization. 

 

Вступ. На початку ХХІ століття можна сміливо констатувати, що 

метонімія привертає до себе увагу науковців і різносторонньо вивчається у 

сучасній парадигмі мовознавчих знань, що підтверджується значною кількістю 

праць, присвячених цьому явищу. Спектр вивчення дискурсивного потенціалу 

метонімії розвивається в декількох напрямах. З одного боку, в термінах 

когнітивної поетики (О. П. Воробйова, В. Г. Ніконова) метонімія досліджується 

в художньому дискурсі і розглядається як компонент когнітивного стилю автора 

(І. А. Трубенко, Р. У. Гіббс). З другого боку, метонімія становить дослідницький 
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інтерес у руслі критичного дискурс-аналізу у якості регулятивного інструменту 

масово-інформаційного дискурсу (І. О. Голуб, О. С. Шарманова). 

Зрозуміти, чому мовець порушує логічні й граматичні правила, вдаючись 

до метонімічних перенесень, у той час як ці ж завдання теоретично можна 

реалізувати за допомогою стандартних мовних схем, можна, пов’язавши 

функціонування метонімії з комунікативною ситуацією, тобто розглянути 

метонімію в дискурсі, з позицій певних мовленнєвих стратегій. Таким дискурсом 

у запропонованому дослідженні обрано дискурс кінокритики; це пояснюється 

тим, що об’єктом кінорецензії є мультимодальний або полікодовий текст, у 

якому значення передається різними модусами або семіотичними кодами. Більш 

того, залучення традиційного контекстного підходу до реалізації тропів у 

художньому тексті дає можливість виокремити усі додаткові значення та 

смислові асоціації, що створюється тропами. Ця ж ідея, переосмислена у світлі 

когнітивно-дискурсивної парадигми, може допомогти з’ясувати важливі 

параметри стилістичного прийому метонімії, які не можуть знайти адекватного 

вираження з точки зору традиційного лінгвостилістичного підходу. 

Відтак, актуальність обраної теми передусім зумовлена загальною 

орієнтацією лінгвістичної науки на функціональний аспект мови, що зумовлює 

необхідність аналізу мовних одиниць у різних типах дискурсу, зокрема, об’єктів 

кінокритики, що знаходять своє відображення у текстах кінорецензій шляхом 

використання метонімічних моделей.  

Методи дослідження. З метою виявлення метонімії у текстах кінорецензії 

і збору матеріалу для подальшого його опрацювання застосовано метод 

суцільної вибірки; за допомогою описового методу узагальнено, 

проінтерпретовано і систематизовано отримані дані; використання 

контекстуального, дискурсивного, інтерпретаційно-текстового і стилістичного 

аналізу дає змогу вивчити оточення, в якому реалізується метонімія; 

концептуальний аналіз уможливив визначення концептуальних схем метонімії / 

метафтонімії. 

Результати і обговорення. У працях майже трьох останніх десятиліть 

метонімія представлена як механізм мислення і концептуалізації повсякденного 

досвіду, що проявляється не лише у мовленні, а й поведінці людини (Radden, 

1999; Lakoff, 2003). Сьогодні традиційне розуміння метонімії у когнітивній 

лінгвістиці таке: «Метонімія – це когнітивний процес, при якому одна 

концептуальна одиниця (річ, подія, властивість) – корелят – забезпечує 

ментальний доступ до іншої концептуальної одиниці  – референта – в межах 

одного й того ж фрейму, концептосфери або ідеалізованої когнітивної моделі» 

(Kovecses, 2006: 99). Інакше кажучи, витлумачення метонімії ґрунтується на 

наявності зв’язку між двома елементами, один із цих елементів репрезентується 

у мовленні – корелят, інший  мається на увазі – референт. Цей зв’язок називають 

суміжністю, і виникає він між компонентами певної системи знання, що 

формується у людини з набутого нею досвіду та енциклопедичних знань про світ. 

У 90-х роках ХХ ст. Л. Гуссенс запропонував термін «метафтонімія» для 

позначення виразів, які не можна однозначно кваліфікувати ані як метафору, ані 
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як метонімію. Вивчаючи лексику мовної діяльності, дослідник виокремив два 

типи метафтонімії: кумулятивну й інтегративну. Кумулятивна метафтонімія 

характеризується тим, що метафора становить концептуальну базу для метонімії 

або метонімія є базою для утворення метафори. Наприклад, вираз close-lipped 

може розглядатися як приклад метафори на базі метонімії у контексті, що не 

передбачає буквального стискання вуст мовцем, навпаки – мовець говорить 

багато, але не про те, що цікавить реципієнта, інакше це була б метонімія. 

Метафора утворюється на основі метонімічних зв’язків цілком органічно, 

оскільки метафоричне мапування, хоча і відбувається між окремими 

концептосферами, проте «схожість» сприймається як суміжність між двома 

елементами в межах спільної концептосфери, що слугує природнім 

експеренційним підгрунтям метафоричного мапування (Goossens, 2003: 381).  

Щодо метонімії на базі метафори, то Л. Гуссенс не виявив такого прикладу 

на матеріалі лексики мовної діяльності, проте вчений не виключає наявності 

метонімії на базі метафори в іншому лінгвістичному матеріалі. Рідкісність такого 

явища пояснюється тим, що доволі складно здійснити метонімічну проекцію між 

двома окремими концептосферами (Goossens, 2003: 381), хіба що концептуальна 

суміжність між окремими концептосферми встановлюється самою метафорою, 

як у метафтонімії HEART IS A CONTAINER FOR EMOTIONS + HEART for EMOTIONS 

(Трубенко, 2010: 13), де концептуальна вмістилищна метафора слугує 

підґрунтям метонімічному перенесенню ВМІСТИЛИЩЕ замість ВМІСТУ.   

У текстах кінорецензій, даючи критичну характеристику фільму, 

кінокритик оперує певними кінематографічними поняттями. Відповідно, в тексті 

кінорецензії метонімія позначає такі специфічні аспекти кінострічки, як стильові 

та жанрові особливості фільму, акторів, візуальні компоненти та музичний 

супровід, технічні параметри кінопродукту. 

Так, категорія метонімій, що використовуються у британській кінорецензії 

для вербалізації концептосфери СТИЛЬ / ЖАНР ФІЛЬМУ, утворена на основі 

метонімій, що висвітлюють такі (під)сфери, як РЕЖИСЕР та ФІЛЬМ, наприклад: The 

high priest of gloom, Bruno Dumont, returns with a comedy which is part Jacques Tati, 

part Twin Peaks (Little White Lies: URL). У наведеному реченні у предикативній 

позиції вжито ім’я французького режисера середини ХХ ст. Жака Таті (Jacques 

Tati) замість стилю його комедій, так само як і назву драматичного телесеріалу 

90-х років «Твін Пікс» (Twin Peaks) для позначення жанрових домішок у 

кінокартині рис психологічного трилеру, детективу, фільму жахів.  

Зазначені метонімії є досить цікавими з лінгвокогнітивної точки зору. Так, 

у першому виразі референція до стилю робіт режисера насправді відбувається у 

два етапи: перший – ім’я режисера замість його комедій, другий – комедії замість 

стильових особливостей (беземоційніть, життєствердність, викликають лише 

легку посмішку); із цих конкретних перенесень можна вивести метонімічні 

концептуальні моделі ВИРОБНИК (Жак Таті) замість ПРОДУКТУ (комедії) та 

ПРЕДМЕТ замість ХАРАКТЕРНОЇ РИСИ,  таким чином, маємо приклад ланцюжкової 

метнімії ВИРОБНИК замість ПРОДУКТУ замість ХАРАКТЕРНОЇ РИСИ ПРОДУКТУ. 
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Друга метонімія Twin Peaks створена за концептуальною моделлю ЧЛЕН 

КАТЕГОРІЇ («Твін Пікс») замість КАТЕГОРІЇ (психологічний трилер/ детектив) 

(MEMBER OF A CATEGORY for CATEGORY). Проте далі з тексту рецензії зрозуміло, що 

зазначена метонімія містить мапування до місця розгортання сюжету 

кінострічки – невеликого містечка, зображеного у сюрреалістичній манері, – так 

само як і в згаданому телесеріалі. Тому метонімічний вираз Twin Peaks має 

подвійну референцію, що дозволяє відкрити ментальний доступ до великого 

масиву інформації. Примітно, що така інформаційно об’ємна метонімія 

використана у підзаголовку кінорецензії, тобто, у сильній позиції. 

Варто зазначити, що подібні метонімії потребують від читача фонових 

знань про світ кінематографу, щоб можна було належним чином зрозуміти, що 

має на увазі рецензент та чого очікувати від фільму. Ця думка яскраво 

підтверджується такими висловлюваннями як: Is it The Devil Wears Prada meets 

The Handmaiden (also in Cannes) with a touch of Single White Female? (Hollywood 

Elsewhere: URL). 

Як бачимо, тут усі номінації є метонімічними, тому необхідно знати, про 

що йдеться у трьох згаданих кінострічках, а також розуміти, що місто Канни 

(Cannes) вжито замість кінофестивалю, який у ньому щорічно проводиться; 

метонімія Канни (Cannes) – це реперзентація іншої концептуальної моделі МІСЦЕ 

замість ПОДІЇ (PLACE for EVENT), що також вимагає від реципієнта певних знань. 

Вказівка на загальні риси сюжету досить часто відбувається за допомогою 

ад’єктивної метонімії, в межах котрої можна виділити дві групи метонімій: ті, 

що вказують на жанр і сюжет фільму, і ті, що характеризують режисерську 

манеру представлення теми, ідеї кінотвору. Розглянемо деякі приклади: Kitchen 

sink drama […] Ulrich Thomsen and Trine Dyrholm in The Commune (The Guardian: 

URL). Мовна метонімія kitchen sink drama позначає дуже реалістичні фільми, у 

яких зображують нецікаві та неприємні побутові деталі, символічним 

представленням яких став такий господарський предмет як кухонна мийка 

(kitchen sink). Наведений фрагмент демонструє приклад вербальної репрезентації 

сюжетної лінії через один із її елементів, явище, коли реального зв’язку між 

корелятом і референтом може і не бути, проте зберігається їх асоціативна 

близькість.   

У деяких випадках жанрові відтінки позначаються через компоненти, 

зовнішні по відношенню до самого кінотвору, наприклад: With 2004’s espionage 

sequel The Bourne Supremacy, director Paul Greengrass changed the face of popcorn 

thrillers, combining the docudrama grit of Bloody Sunday with super-slick thrills that 

left the Bond franchise in the dust (Magzter: URL). Вираз popcorn thrillers (досл. 

попкорний трилер) отримав ще не зафіксоване у лексикографічних джерелах 

тлумачення «фільму, який можна дивитися вдома з відерцем попкорну, як 

правило, фільм категорії “Б” з невеликим бюджетом, що одразу виходить у 

продаж на дисках без попереднього прокату в кінотеатрах». Здебільшого такі 

фільми характеризуються малою художньою цінністю. Значення формується з 

метафтонімії MOVIE IS SNACK FOOD + POPCORN for THE SCENARIO OF WATCHING A 

MOVIE WITH POPCORN. 

https://www.theguardian.com/film/News_Story/Critic_Review/Observer_review/0,,1283267,00.html
https://www.theguardian.com/film/2002/jan/25/culture.peterbradshaw2
https://www.theguardian.com/film/2002/jan/25/culture.peterbradshaw2
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Тілесні метафтонімії використовуються для вербалізації концептосфери 

ФОРМА / ЗМІСТ КІНОСТРІЧКИ: The whole business, this time, is passable eye candy 

without being any kind of brain candy (The Telegraph: URL). У текстовому уривку 

метонімія eye candy характеризує фільм як приємний для зору, а вираз without 

being any kind of brain candy вказує на невибагливість сюжету й проблематики 

кінострічки. Найменування частин тіла eye та brain відсилають до видів 

діяльності, у яких вони задіяні – зорове сприйняття та інтелектуальна діяльність 

відповідно, тобто проілюстроване метонімічне перенесення відбувається за 

моделлю ЧАСТИНА ТІЛА замість ФУНКЦІЇ (BODY PART for FUNCTION), що 

доповнюється метафорою PLEASURE IS CANDY.  

Вербалізація концептосфери МУЗИЧНИЙ СУПРОВІД у кінострічці, як правило, 

відбувається за перенесенням КОМПОЗИТОР замість ЙОГО ТВОРІВ, як у наступному 

прикладі: Meanwhile, visual and/or aural nods to Salo, Assault on Precinct 13 and 

Cannibal Holocaust contextualise Noé’s scattershot artsploitation aims, the 

soundtrack lurching between Bach, Satie, and the wailing guitars of Funkadelic’s 

Maggot Brain (Magzter: URL). Метонімії Bach, Satie (імена композиторів Баха, 

Саті) позначають  музику їх авторства; модель ВИРОБНИК замість ПРОДУКТУ 

класично використовується для референції на творчий доробок талановитої і 

відомої у своїй сфері людини, таке метонімічне перенесення не буде валідним по 

відношенню до пересічних людей, які також у чомусь набули високого рівня 

майстерності; в цьому ж контексті вжито метонімію wailing guitars (крикливі 

гітари) замість неприємних звуків, музики, що виконується на гітарі, при цьому 

репрезентується модель ІНСТРУМЕНТ замість ПРОДУКТУ (INSTRUMENT for PRODUCT). 

Метонімічну референцію до акторів (концептосфера АКТОРИ) 

проілюстровано у прикладі нижче: The bold, frequently frontal, tableaux-like 

compositions (at times reminiscent of American painting); the perfectly chosen faces; 

the carefully nuanced performances; [...] (Hollywood Elsewhere: URL). У 

наведеному фрагменті метонімічний вираз позначає акторів, ідеально підібраних 

для фільму (the perfectly chosen faces), при цьому висвітлюється підсфера 

ОБЛИЧЧЯ.  

Принагідно зазначити, що обличчя є традиційним корелятом для 

позначення людини як визначальна риса, за якою ми один одного ідентифікуємо, 

а для акторів зовнішність, в тому числі і обличчя, – це професійна візитівка, це 

підтверджується такими виразами із кінорецензій, як fresh-faced cast, eye-

catching transatlantic cast. На ґрунті цього реконструюємо в межах поданого 

контексту ланцюжкове мапування ОБЛИЧЧЯ замість АКТОРА замість ТИПАЖУ, 

тобто метонімія faces активує у мисленні одночасно три (під)сфери АКТОР, 

ОБЛИЧЧЯ, ТИПАЖ.  

Метонімія може акцентувати таку важливу характеристику актора як його 

стиль, манера гри: Isabelle Huppert is at her most Isabelle Hupperty (in a good way!) 

as Nathalie Chazeaux, [...] (Hollywood Elsewhere: URL). Однак, щоб зрозуміти, які 

риси акторського стилю Ізабель Хуперт маються на увазі під метонімією at her 

most Isabelle Hupperty, необхідно хоча б частково знати фільмографію актриси.  
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Висновки. Метонімія є когнітивним процесом, при якому одна 

концептуальна одиниця (річ, подія, властивість) забезпечує ментальний доступ 

до іншої концептуальної одиниці в межах одного й того ж фрейму, 

концептосфери або ідеалізованої когнітивної моделі. Поняття «метафтонімія», у 

свою чергу, використовується на позначення виразів, які не можна однозначно 

кваліфікувати ані як метафору, ані як метонімію. Таким чином, концептуалізація 

об’єктів кінокритики у британській кінорецензії може бути як метонімічною, так 

і метафтонімічною. У ході дослідження виявлено, що основні об’єкти 

кінокритики, що вербалізуються шляхом метонімії / метафтонімії у британській 

кінорецензії, представлені концептосферами СТИЛЬ / ЖАНР ФІЛЬМУ, ФОРМА / ЗМІСТ 

КІНОСТРІЧКИ, МУЗИЧНИЙ СУПРОВІД та АКТОРИ. У таких метоніміях та 

метафтоніміях реального зв’язку між корелятом і референтом може і не бути, 

проте зберігається їх асоціативна близькість. Характерною рисою визначених 

метонімій / метафтонімій є їх виражений дискурсивний характер, що призводить 

до їх нерозуміння тими, хто не обізнаний у сфері кіномистецтва. Представлене 

дослідження демонструє широкі перспективи для подальших розвідок, зокрема, 

особливої уваги вимагає інвентаризація  метонімічних / метафтонімічних 

концептуальних моделей у текстах британських кінорецензій у світлі 

концептуальної інтеграції ментальних просторів. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СЕМАНТИКИ ПРИКМЕТНИКА 

BRAUN ‘КОРИЧНЕВИЙ’ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 
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Представлене діахронічне дослідження кольоропозначення braun ‘коричневий’ дозволяє 

заглянути в історичне минуле цієї лексеми німецької мови, вивчити її становлення і розвиток, 

а на основі одержаних даних реконструювати найдавнішу форму та значення. Braun – один з 

найменш активних за вживаністю в німецькій мові на всіх етапах розвитку, зокрема й у 

фольклорі, де інші кольори завжди активні. Bчені пояснюють цю особливість досить пізнім  

утворенням лексеми. За нашими спостереженнями прикметник braun у давньо- і 

середньоверхньонімецькому періоді  виступав у значенні кольору, але зустрічався дуже рідко. 

У матеріалі сучасних і давніх текстів практично завжди прикметник braun виступає для 

позначення кольору; навіть у наукових термінах значення кольору завжди виразне, допомагає 

зрозуміти певне явище, розпізнати певний предмет. Цікаво підкреслити помічені нами 

численні спільні риси в шляхах розвитку, в семантиці та реалізації форм лексем braun та blau. 

Джерела цього – схожі індоєвропейські корені *bhel-  та *bher-, які можуть бути зведені до 

єдиної протоформи. Названі варіанти кореня покривали широке семантичне поле 

кольоропозначень від світлого до чорного тонів. З розвитком мов єдиний кольоровий зміст 

розподілився на протиставлення двох частин: більш світлої та більш темної. Семантичне 

протиставлення двох груп кольорів стало виражатися різними формами, в яких *bher- 

тяжіло до більш темних тонів, а *bhel- до більш світлих. Проте обидві форми в такому 

вигляді і у варіантах герм. *blǽ-waz та *brūn/*burūn ще довгий час могли реалізовуватися на 

одному семантичному полі, виступаючи як синоніми. Розвиток цих коренів в історичний час, 

як свідчать матеріали німецької мови, поступово привели до більш диференційованого 

виявлення семантики і закріплення за ними форм у вигляді braun ‘коричневий’ і blau ‘синій’. 

Ключові слова: прикметник braun ‘коричневий’, семантичні характеристики, розвиток 

семантики, давні німецькі тексти, реконструкція праформ. 
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В многочисленных лингвистических работах, посвященных проблеме изучения 

цветообозначений, относительно редко изучаются вопросы происхождения и развития этих 

лексем, отсутствует их глубокая реконструкция и соответственно первоначальная 

мотивировка. В данной статье предпринята попытка изучить семантическое наполнение 

слова braun ‘коричневый’ и проследить его изменение в ходе развития немецкого языка, а 

также предложить древнейшую реконструкцию этого слова. Материал художественных 

текстов и лексикографических словарей свидетельствует об очень ограниченной символике 
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коричневого цвета и, как следствие, редкое употребление прилагательного braun 

‘коричневый’ в народных традициях, обрядах, сказках и фольклоре. Прилагательное braun в 

древне- и средневерхненемецкий периоды выступало лишь в значении цвета и имело очень 

малую частоту встречаемости. Сравнивая зарождение и пути развития лексем braun и blau, 

необходимо отметить много общих черт в их семантике и реализации форм. Истоки 

последней видятся нам в сходных индоевропейских корнях *bhel- и *bher-, которые могут 

быть возведены к единой протоформе. Указанные варианты корня покрывали широкое 

семантическое поле цветообозначения от светлого до черного тонов. С развитием языков 

единое цветовое содержание разделяется на противопоставление двух частей: более 

светлой и более темной. Семантическое противопоставление двух групп цвета стало 

выражаться различными формами, в которых *bher- тяготело к более темным тонам и 

*bhel-  – к более светлым. Однако одна и другая форма в таком виде и в вариантах герм. *blǽ-

waz и *brūn/*burūn еще долгое время могли реализовываться на одном и том же 

семантическом поле, выступая в качестве синонимов. Развитие этих корней в историческое 

время постепенно привело к более дифференцированному выражению семантики и 

закреплению за ней форм в виде blau синий и  braun коричневый.  

Ключевые слова: прилагательное braun 'коричневый', семантические характеристики, 

развитие семантики, древние немецкие тексты, реконструкция праформ. 

 

PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF THE ADJECTIVE 

BRAUN ‘BROWN’ SEMANTICS IN GERMAN 
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In numerous linguistic works devoted to the problem of studying color designations, the issues of the 

origin and development of these lexemes are relatively rarely studied, their deep reconstruction and, 

accordingly, the initial motivation are absent. This article attempts to study the semantic content of 

the word “braun” ‘brown’ and to trace its change in the course of the development of the German 

language, as well as to offer the most ancient reconstruction of this word. The material of literary 

texts and lexicographic dictionaries testifies a very limited symbolism of brown color and, as a result, 

the rare use of the adjective “braun” ‘brown’ in folk traditions, rituals, fairy tales and folklore. The 

adjective “braun” in the Old and Middle High German periods acted only in the meaning of color 

and had a very low frequency of occurrence. Comparing the origin and development of the lexemes 

“braun” and “blau”, it is necessary to note many common features in their semantics and 

implementation of forms. The origins of the latter are seen by us in similar Indo-European roots * 

bhel- and * bher- which can be traced to one protoform. These root variants covered a wide semantic 

field of color designation from light to black tones. With the development of languages, a single color 

content is divided into an opposition of two parts: lighter and darker. The semantic opposition of the 

two color groups began to be expressed in different forms, in which * bher- gravitated towards darker 

tones and * bhel- – towards lighter ones. However, both forms * blǽ-waz and * brūn / * burūn for a 

long time could be realized on the same semantic field, acting as synonyms. The development of these 

roots in historical time gradually led to a more differentiated expression of semantics and the 

consolidation of forms in the form of “blau” blue and “braun” brown. 

Key words: adjective “braun” / 'brown', semantic characteristics, development of semantics, ancient 

German texts, reconstruction of proto-forms. 
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Вступ. У численних лінгвістичних працях, присвячених проблемі 

вивчення кольоропозначень, порівняно рідко досліджуються питання 

походження цих лексем, зміни в їхньому значенні; не приділяється увага 

глибокій реконструкції і відповідно – первісному мотивуванню.  

Метою нашої статті є аналіз особливостей розвитку прикметника braun 

‘коричневий’ та змін його семантики в ході розвитку німецької мови. Також 

пропонується найдавніша реконструкція цього слова. 

Результати та обговорення. Коричневий колір – це позначення тону, що 

виявляється, як правило, між жовтим і червоним кольорами; в більшості випадків 

– це темний змішаний колір, який у природі характерний, наприклад, для 

кольору шерсті ведмедя чи бобра. Цікаво, що й самий прикметник braun 

‘коричневий’ у німецькій мові етимологічно є спорідненим з цими словами 

(Althochdeutsches Wörterbuch, 1968: 1435). Германський прикметник двн., свн. 

brūn (гол. bruin, англ. brown, шв. brun) заснований на індоєвропейському корені 

*bher- (weiß, rötlich, braun) schimmern[d], leuchten[d], glänzen[d] – ‘блищати, 

сяяти, мерехтіти (білим, червонуватим, коричневим кольором)’ (Duden, Bd. 7, 

1989: 96). Порівняймо ще грецьке слово phrýnē, phrỹnos ‘жаба’ (первісна назва 

die Braune), яка найчастіше має коричневе або буре забарвлення (Kluge, 1995: 

132). Від цього індоєвропейського кореня *bher- утворено пізніше назви тварин 

та рослин  der Bär ‘ведмідь’ (або der Braun – назва ведмедя в німецькому 

народному епосі); der Biber ‘бобер’, забарвлення якого теж є коричневим;  die 

Birke  ‘береза’. Це германське кольоропозначення було рано запозичено у 

романські та слов’янські мови: фр. brun, іт., ісп. bruno, лит. brúnos, серб. brun, 

рос. брюнет (Duden, Bd. 7, 1989: 96).  

Braun – один з найменш активних за вживаністю в німецькій мові на всіх 

етапах розвитку, зокрема й у фольклорі, де інші кольори завжди активні. Bчені 

пояснюють цю особливість досить пізнім (порівняно з іншими кольорами – 

schwarz, weiß, rot ) утворенням лексеми (Mackensen, 1934-1940: 55). У минулому 

слово braun у мовленні зустрічалося іноді в значенні violett ‘фіолетовий’, 

очевидно маючи підґрунтям латинське слово  prūnum ‘слива’ для позначення 

кольору цього фрукта (двн. brūn, свн. brūn) (Kluge, 1995:  132). Словник О.Шаде 

наводить такі значення для двн. brûn, prûn: блискучий, темного кольору, 

коричневий (Schade, 1969: 87). У словнику Р.Шютцейхеля немає даних про це 

слово.Прикметник brûn у середньоверхньонімецькій мові мав значення braun 

‘коричневий’; dunkelfarbig ‘темний"; темного кольору’; стосовно зброї 

перекладався як glänzend ‘блискучий’, funkelnd ‘блискаючий’  (Lexer, 1974: 27). 

Розглянемо кілька прикладів з давніх текстів. 

1) sîn buosem was al umbe / bestreut mit knöpfelînen 

diu sach man verre schînen / gel blâ grüene brûn und rôt 

swarz wîz als er gebôt (Gartenaere, 1972: 16). 

‘Його груди були всіяні маленькими ґудзиками, які було видно здалека, 

бо світилися: жовті сині, зелені, коричневі і червоні, чорні, білі – все. як він 

замовляв.’ * Тут і далі переклад зроблено автором статті 
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Різнокольорові миготливі ґудзики були "родзинкою" одягу головного 

героя твору “Hilmbrecht”. Вони переливалися, мерехтіли, їх було видно здалека. 

Використані в уривку прикметники gel, blâ, grüene, brûn, rôt, swarz, wîz містять 

прямі кольорові значення: визначають колір ґудзиків. 

2) Wîze, rôte rôsen, blâwe bluomen, grüene gras, /brûne, gel und aber rôt, dar 

zuo des klêves blat… (Johansdorf, 1977:336). 

‘Білі, червоні троянди, блакитні квіти, зелена трава, коричневий, жовтий і 

знову червоний, а до цього ще й листочок конюшини...’ 

Головний герой вірша закоханий і щасливий, а природа навкруги шаленіє 

від різнобарвності кольорів і наповнює радістю та гармонією його душу. 

Прикметники brûne, gel, rôt вживаються у прямому кольоровому значенні. 

3) Liehtiu ougen, dâ bî brûne brâ /  hâstu und zwei rôtiu wängelîn. 

      schoene bistu hie und schoene dâ. /    brûn rôt wîz, der drîer varwe schîn 

      treit dîn hôchgeborner schoener lîp. /  tugende hâstu vil, guot 

wîplîch wîp (Lichtenstein, 1978:  110). 

‘У тебе променисті очі, коричневі брови, / ніжні червоні щічки. Ти у всьому 

вишукана. / Коричневий, червоний, білий: сяйво цих трьох кольорів / надають 

благородної вишуканості твоєму образу, / найдоброчесніша з жінок.’ 

Автор оспівує вроду своєї коханої і запевняє, що ніхто з нею не зрівняється. 

Названі кольори – червоний, коричневий, білий створюють виразний образ. 

Пряме значення прикметника brûne перед іменником brâ підкреслює колір очей 

(карий). 

За нашими спостереженнями прикметник braun у давньо- і 

середньоверхньонімецькому періоді  виступав у значенні кольору, але 

зустрічався дуже рідко. У сучасній німецькій мові прикметник braun має такі 

значення (Duden, 1989: 288; Deutsch-Russisches Wörterbuch, 1991: 339). 

1. Позначає кольори, властиві кольорам дерева, землі, шоколаду чи 

відтінок шкіри людини, одержаний внаслідок тривалого перебування на сонці; 

становить собою суміш жовтого, червоного і чорного кольорів: braune Augen 

haben ‘мати карі очі’; braunes Haar haben ‘мати каштанове волосся’ (шатен); die 

Bräune ‘смаглявість, засмаглість’; bräunlich ‘буруватий’, braungebrannt 

‘засмаглий’; braunbrennen ‘засмагнути’; die Bräunung ‘штучна смаглявість 

шкіри, солярій’; braungelb ‘темножовтий’. Щодо процесу приготування їжі – то 

дієслово bräunen перекладається ‘підсмажити’ щось. 

2. Досить широко використовується аналізована назва кольору braun у 

наукових термінологіях природничих наук та близьких до термінологій 

професіоназмах. Наприклад: а) у назвах корисних копалин (геологія): der 

Brauneisenstein, das Brauneisenerz ‘бурий залізняк’; der Braunstein ‘перекис 

марганцю, пиролюзіт’;  die Braunkohle  ‘буре вугілля’; die Braunkohlenformation 

‘третинна формація бурого вугілля’; der Braunspat ‘залізомісткий доломіт’; der 

Braunkohlenteer ‘буровугільна смола’; б) у назвах рослин (біологія-ботаніка): der 

Braunkohl ‘червона капуста, брунколь’ (різновид білокачанної капусти);  die 

Braunalgen ‘бурі водорості’; die Braunfäule назва більшості захворювань рослин, 

у результаті яких на листі рослин з’являються коричневі плями; в) у назвах 
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різних захворювань (медицина):  die Bräune ‘ангіна, дифтерія’ (назва пов’язана з 

червоно-коричневим кольором горла та мигдалин під час протікання хвороби); 

die Bräunehäutige ‘круп’. 

3. У політичному жаргоні (з часів гітлеризму і до наших днів) дуже активно 

"живе" іменник die Braunhemden з прикметником braun- як композит, 

перекладається як ‘коричневосорочечники’, бо форма німецьких націонал-

соціалістів була жовто-коричневою. 

4. У розмовному мовленні braun набуває переносного або навіть 

послабленого (у фразеологізмах) значення. Наприклад:  wie Braunbier und Spucke 

aussehen ‘дуже блідо виглядати’;  j-m braun und blau schlagen (j-m grün und blau 

schlagen) ‘побити когось так, щоб шкіра була покрита синцями’. 

Як бачимо з наведених прикладів, у матеріалі сучасних і давніх текстів 

практично завжди прикметник  braun  виступає для позначення кольору; навіть 

у наукових термінах значення кольору завжди виразне, допомагає зрозуміти 

певне явище, розпізнати певний предмет (див. табл. 1).   

Таблиця 1 

Лексико-семантичні варіанти слова braun ‘коричневий’ у різні 

періоди німецької мови 
Словоформа Лексичне значення 

braun двн. свн. нвн. 
brūn  

1) позначення 

блискучого, 

темного 

кольору. 

        

 

brûn 

1)  позначення 

темного, 

коричневого 

кольору. 

 

braun 

1) колір предметів, явищ, 

співвідносних з кольором 

дерева, землі, шоколаду; або 

відтінок шкіри внаслідок  

тривалого перебування на 

сонці; або відтінок продуктів у 

наслідок підсмажування тощо; 

2) некольорове переносне 

значення якості, пов’язаної з 

кольором (термінологія); 

3) переносне або послаблене 

кольорове значення (в 

політичному жаргоні, в 

розмовному мовленні); 

4) набування фразеологічного 

значення – послаблене або 

втрачене значення в 

розмовному мовленні; 

5) функція компонентів для 

створення різних відтінків 

коричневого кольору в 

складних словах. 

 

 

Розглянемо детальніше походження слова braun. Слово braun відноситься 

до загальногерманського кореня і представлене в усіх германських мовах, крім 

готської. Порівн.: двн. brūn; голл. bruin; англ. brown; дсакс. brūn; шв. brun; дат. 

bruun; ісл. brūnn (Duden, Bd. 7, 1989: 96; Grimm, 1999: 325). В англійських 
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дериватах зустрічаються форми з голосним у початковій позиції, між 

приголосними: burnet, burnisch, поряд з brunette, brownish (Skeat, 1983: 76). 

Вважаємо, що у формах з burn- наявна більш архаїчна риса з серединним 

голосним, ніж в інших вищенаведених випадках. Тому реконструйована форма 

приймає вигляд у прагерманській мові –*burūn-. Одночасно можна допустити й 

існування варіанта праформи *brūn-, яка реконструюється в германістиці 

(Левицький, 2000: 123-124). Можна припустити, що в германській прамові мали 

місце діалекти, які представляли собою різні реалізації того самого ж 

індоєвропейського кореня. 

Реконструйований варіант герм. *burūn- походить з іє. *bher- (weiß, rötlich, 

braun) schimmern[d], leuchten[d], glänzen[d] – ‘блищати, сяяти, мерехтіти (білим, 

червонуватим, коричневим кольором)’ (Duden, Bd. 7, 1989: 96). В інших мовах 

цей корінь представлений у вігляді: гр. phrýnē, phrỹnos ‘жаба’ (букв. 

‘коричнева’); дінд. ba-bhrú-h ‘рижуво-коричневий’; рос. (діал.) бруный 

‘червоний’; псл. *bronъ  (Левицкий, 2000: 124). Германські та інші мови свідчать, 

що розглядувана лексема braun вживалась у давніх текстах у різних ситуаціях, 

позначаючи при цьому відтінки червоного, помаранчевого, чорного кольору. У 

давньоверхньонімецькій мові brūn мало значення ‘фіолетовий’ за аналогією до 

кольору лат. prunum ‘слива’ (Paul, 1961: 106). У семантиці braun розуміється 

‘змішаний колір з жовтою, червоною і чорною’ (Grimm, 1999: 324). Поступово з 

розвитком німецької мови відбулося закріплення braun за кольоропозначенням 

‘коричневий’. Але й і сьогодні у складних словах має місце реалізація braun у 

різних кольорових гамах. Порівн.: tiefbraun, dunkelbraun, hellbraun, rotbraun, 

schwarzbraun, braunrot, braunschwarz (Muthmann, 1991: 728; Duden, 1986: 136). 

Висновки. Вважаємо, що цікаво підкреслити помічені нами численні 

спільні риси в шляхах розвитку, в семантиці та реалізації форм лексем braun та 

blau (Козак, 2002: 12-15). Джерела цього – схожі індоєвропейські корені *bhel-  

та *bher-, які можуть бути зведені до єдиної протоформи, коли складові -r і -l 

були варіантами однієї фонеми. Матеріали названого дослідження свідчать, що 

названі варіанти кореня покривали широке семантичне поле кольоропозначень 

від світлого до чорного тонів. З розвитком мови єдиний кольоровий зміст 

розподілився на протиставлення двох частин: більш світлої та більш темної. 

Вважається, що зародження давніх слів засновується на бінарних структурах 

(Гамкрелідзе, Іванов, 1984; Таранець, 1996). Семантичне протиставлення двох 

груп кольорів стало виражатися різними формами, в яких *bher- тяжіло до більш 

темних тонів, а *bhel- до більш світлих. Очевидно, таке закріплення пояснюється 

звуко-символічними особливостями приголосних [r] і [l] (Аржевська, Воронін, 

1986: 7; Газов-Гінзберг, 1965: 59; Скалічка, 1967: 281). Проте обидві форми в 

такому вигляді і у варіантах герм. *blǽ-waz та *brūn/*burūn ще довгий час могли 

реалізовуватися на одному семантичному полі, виступаючи як синоніми. 

Розвиток цих коренів в історичний час, як свідчать матеріали німецької мови, 

поступово привели до більш диференційованого виявлення семантики і 

закріплення за ними форм у вигляді braun ‘коричневий’ і blau ‘синій’. 
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Статтю присвячено висвітленню результатів дослідження лексичних засобів реалізації 

сакральності в англомовній та україномовній проповідях з точки зору зіставної 

теолінгвістики. Розглянуто історію становлення та основні тенденції розвитку нової 

синтетичної дисципліни — теолінгвістики — загалом та зіставної теолінгвістики зокрема, 

що знаходиться у стадії становлення в надрах синхронічної теолінгвістики та передбачає 

вивчення проявів релігії, які закріпилися і відбилися в зіставлюваних мовах, незалежно від їх 

генеалогічної і типологічної приналежності, а також тотожності, подібності та 

відмінності в способах відображення, збереження і передачі релігійного змісту. За 

урахуванням особливостей  англіканського та православного проповідницького дискурсу, що 

належать до різних християнських течій, виявлено наявність в аналізованих проповідях 

сакральної лексики трьох видів: традиційно релігійна лексика, за допомогою якої 

виражаються релігійні значення і смисли у текстах проповідей, що аналізуються; лексика, 

використовувана в основних сакральних текстах — Старому Заповіті, Євангелії, яка є 

інтертекстуальним маркером текстів релігійної проповіді й апелює до фонду загальних знань 

адресата; лексика, що належить до мови повсякденного спілкування, але в контексті 

релігійної проповіді набуває значення релігійної. В результаті проведеного дослідження 

англомовного та україномовного проповідницького дискурсу з позицій зіставної 

теолінгвістики  зроблено висновок про те, що, незважаючи на конфесійні відмінності, 

національні особливості взаємодії християнської релігії з культурою, історією, соціальними 

відносинами тієї чи іншої нації, мовні показники (зокрема, лексичні засоби вираження 

категорії сакральності) містять багато спільного в текстах англійської та української 

проповідей. Намічено перспективи подальших розробок із залученням методів зіставної 

теолінгвістики для дослідження різномовних релігійних (проповідницького та молитовного) 

дискурсів на всіх мовних рівнях — лексичному, синтаксичному, просодичному. 

Ключові слова: проповідницький дискурс, зіставна теолінгвістика, сакральна лексика. 
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Статья посвящена освещению результатов исследования лексических средств реализации 

сакральности в англоязычной и русскоязычной проповедях с точки зрения сопоставительной 

теолингвистики. Рассмотрена история становления и основные тенденции развития новой 

синтетической дисциплины — теолингвистики — в общем и сопоставительной 

теолингвистики в частности, что находится в стадии становления в недрах синхронической 
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теолингвистики и предусматривает изучение проявлений религии, которые закрепились и 

отразились в сопоставляемых языках, независимо от их генеалогической и типологической 

принадлежности, а также тождества, сходства и различия в способах отображения, 

хранения и передачи религиозного содержания. Учитывая особенности англиканского и 

православного проповеднического дискурса, принадлежащих к различным христианским 

течениям, выявлено наличие в анализируемых проповедях сакральной лексики трех видов: 

традиционно религиозная лексика, с помощью которой выражаются религиозные значения и 

смыслы в текстах проповедей, которые анализируются; лексика, используемая в основных 

сакральных текстах — Ветхом Завете, Евангелии, которая является интертекстуальным 

маркером текстов религиозной проповеди и апеллирует в фонд общих знаний адресата; 

лексика, которая принадлежит языку повседневного общения, но в контексте религиозной 

проповеди приобретает значение религиозной. В результате проведенного исследования 

англоязычного и украиноязычного проповеднического дискурса с позиций сопоставительной 

теолингвистики сделан вывод о том, что, несмотря на конфессиональные различия, 

национальные особенности взаимодействия христианской религии с культурой, историей, 

социальными отношениями той или иной нации, языковые показатели (в частности, 

лексические средства выражения категории сакральности) содержат много общего в 

текстах английской и украинской проповедей. Намечены перспективы дальнейших 

разработок с привлечением методов сопоставительной теолингвистики для исследования 

разноязычных религиозных (проповеднического и молитвенного) дискурсов на всех языковых 

уровнях — лексическом, синтаксическом, просодическом. 

Ключевые слова: проповеднический дискурс, сопоставительная теолингвистика, сакральная 

лексика. 
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The article is devoted to the demonstration of the results of lexical means study of sacredness 

realization in English and Ukrainian sermons from the point of view of comparative theolinguistics. 

The history of formation and main tendencies of development of a new synthetic discipline — 

theolinguistics — in general and comparative theolinguistics in particular, which stands in the stage 

of formation of theolinguistics and involves the study of manifestations of religion as well as 

identities, similarities and differences in the ways of reflecting, preserving and transmitting religious 

content. Taking into account the peculiarities of Anglican and Orthodox preaching discourse 

belonging to different Christian denominations, the analyzed sermons revealed the presence of three 

types of sacred vocabulary: traditional religious vocabulary, which expresses religious meanings and 

meanings in the texts of sermons under analyses; vocabulary used in the main sacred texts — the Old 

Testament, the Gospel, which is an intertextual marker of the texts of religious sermons and appeals 

to the fund of general knowledge of the addressee; vocabulary that belongs to the language of 

everyday communication, but in the context of religious preaching acquires religious significance. 

As a result of the study of English and Ukrainian preaching discourse from the standpoint of 

comparative theolinguistics, it was concluded that, despite religious differences, national features of 

the interaction of the Christian religion with culture, history, social relations of a nation, linguistic 

indicators (including lexical expressions) categories of sacredness) contain much in common in the 

texts of English and Ukrainian sermons. Prospects for further development with the involvement of 

methods of comparative theolinguistics for the study of multilingual religious (preaching and prayer) 

discourses at all language levels — lexical, syntactic, prosodic. 

Key words: preaching discourse, comparative theolinguistics, sacred vocabulary. 
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Вступ. Інтерес лінгвістів до релігійної проблематики в останні десятиліття 

зумовив появу теолінгвістики як нового наукового напряму в мовознавстві. 

Питання, релевантні для релігійної наукової сфери, вирішувалися і раніше, однак 

ідея виділення теолінгвістики як самостійної дисципліни з чітко окресленим 

колом проблем, метою і завданнями, об'єктом і методами дослідження виникла 

порівняно недавно. Саме цим зумовлено як неоднорідність підходів до розуміння 

цілей і завдань теолінгвістики, так й кола питань, актуальних для даної 

дисципліни. 

У найзагальнішому сенсі теолінгвістика визначається матеріалом 

дослідження і розвивається у межах сучасної антропоцентричної парадигми. 

Структурно-семантичний аналіз мови, здійснений на матеріалі релігійного 

тексту і забезпечений богословським коментарем, визнається теолінгвістичним. 

Уперше термін «теолінгвістика» з'явився у лінгвістичних працях у 1976 

році. Фундатором теолінгвістики вважають бельгійського лінгвіста, Жан-П'єра 

ван Ноппена, який задекларував теолінгвістику як розділ мовознавства, 

скерований «описати, як людське слово може бути вжито щодо Бога, а також те, 

яким чином мова функціонує в релігійних ситуаціях, у ситуаціях, невідповідних 

жорстким стандартам безпосередньої однобічної комунікації» (van Noppen, 

2004). Подальшому поширенню терміна теолінгвістика сприяв Д. Кристал, який 

умістив у свою енциклопедію «The Cambridge Encyclopedia of Language» 1987 

року статтю «теолінгвістика»  (Crystal, 2003: 463). За визначенням Д. Кристала, 

цей термін позначає науку, що вивчає відношення «мова: релігійна теорія і 

практика», ставлення, експліковане в текстах церковних ритуалів, у мові Святого 

Письма, в текстах проповідей, у молитвах, у посланнях ієрархів церкви та в 

індивідуальних висловлюваннях вірян.  

Програмною статтею, де задекларовано плідність потенційної взаємодії 

теології та лінгвістики, прийнято вважати роботу А. Вагнера, де відокремлено 

дві перспективи функціонування нової дисципліни: лінгвістичну і теологічну. У 

сфері мови у рамках теолінгвістики А. Вагнер зачіпає такі проблеми: особливості 

релігійної мови; проблему релігійної мовленнєвої поведінки — релігійних форм 

комунікації; специфіку сфери вживання релігійної мови (Wagner, 1999: 509). Як 

конкретні дослідницькі проекти він пропонує такі: лінгвістичний аналіз окремих 

елементів церковного богослужіння, аналіз релігійних комунікативних ситуацій, 

пов'язаних із певними ритуалами, аналіз мови катехізису (катехізис — курс 

християнського богослов'я, викладений у формі питань і відповідей), що містить 

і вивчення мови бесід та проповідей у молодіжному середовищі тощо. 

У слов'янському мовознавстві теолінгвістика активувалася на перетині ХХ 

і ХХІ століть у руслі тенденції «інтегрування теологічного знання у світогляд та 

культуру», яка все виразніше виявляється в сучасному світі (Назаров, 2004: 5).  

Серед виокремлених і підходів наводимо такі: 

1) герменевтичний метод — загальний і спеціальний, лінгвістичний та 

екстралінгвістичний. Загальний герменевтический метод досліджує принципи тлумачення 

всього тексту і містить історико-культурний, контекстуальний, лексико-синтаксичний  та 

ідейний аналіз. Спеціальний герменевтический метод вивчає правила, які застосовуються 
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до конкретних літературних жанрів із їхньою специфікою (Новейший словарь 

религиоведения, 2010: 105-106);  

2) метафізичний метод  сприяє розумінню онтології об'єкта; 

3) антропоцентричний підхід допомагає виявити людський фактор у мові; 

4) системний підхід дає змогу розглядати змістову сферу, що репрезентує 

досліджуваний концепт у цілісності його складників; 

5) аксіологічний підхід відкриває можливість для розуміння того, як за допомогою 

даного концепту людина висловлює своє ставлення до світу; 

6) методи етимологічної та словотворчої реконструкції; при характеристиці текстової 

репрезентації використовуються також методи порівняльно-зіставного, компонентного, 

дистрибутивного і контекстологічного аналізу (Шамарова, 2011). 

Актуальність виявлення і дослідження широкого кола проблем зіставної 

теолінгвістики підкреслюється професором православного богословського факультету 

Белградського університету Ксенією Кончаревіч, яка метою зіставної теолінгвістики вважає 

«вивчення проявів релігії, які закріпилися і відбилися в зіставлюваних мовах», незалежно 

«від їх генеалогічної і типологічної приналежності, а також тотожності, подібності та 

відмінності в способах відображення, збереження і передачі релігійного змісту» 

Кончаревич, 2012: 15).  

Розмірковуючи про перспективи розвитку теолінгвістики,   К. Кончаревич стверджує, 

що «вона повинна поділятися на загальну і часткову теолінгвістики. Часткова 

теолінгвістика повинна досліджувати вияви конкретної релігії у мові, загальна повинна 

займатися релігійними універсаліями» (Кончаревич, 2012: 15). Крім того, 

«теолінгвістика може бути теоретичною і прикладною, .... синхронічною і 

діахронічною. Синхронічна теолінгвістика повинна вивчати процеси, що 

відбуваються у мові та суспільстві на даний момент, діахронічна — вивченням 

явищ і змін у процесі історичного розвитку мови й суспільства, що передбачає 

порівняльно-історичний підхід» (Кончаревич, 2012: 15). 

У руслі синхронічної теолінгвістики перспективним і актуальним 

напрямком представляється зіставна теолінгвістика, визначення предмета, 

мети, завдань, методів якої в даний час знаходиться на стадії становлення.   

Питання про термінологічний апарат теолінгвістики на цей момент також 

перебуває в стадії обговорення: одні дослідники схиляються до застосування вже 

наявного потенціалу наукової мови замість створення нової термінології (Д. 

Беньковська, В. Постовалова), інші пропонують увести в термінологічний апарат 

теолінгвістики нові терміни — теонема (специфічні фонетичні, словотвірні, 

морфологічні, лексичні, фразеологічні та синтаксичні засоби, які 

використовуються для передачі релігійного змісту і роблять релігійну мову 

впізнаваною) (Гадомский, 2005: 19) та релігіолект (порівняно стійка, соціально 

маркована підсистема мовної системи, яка обслуговує мовні потреби обмеженої 

соціальної групи віруючих — членів певного релігійного суспільства) (Киквидзе, 

2018: 117). Виходячи з того, що релігіолект відображає теоцентричну картину 

світу і характеризується чітко вираженими лексичними, фонетичними і 

граматичними особливостями, вважається можливим отримання більш об’ємних 
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та достовірних даних щодо специфіки релігійної мови за допомогою 

виокремлення такої мовної підсистеми.  

Ставлячи під сумнів доцільність об'єднання різнорівневих одиниць мови в 

одну універсальну «тео»-одиницю, тим не менш, підтримуємо перспективність 

дослідження проявів регіональної специфіки релігійної мови на лексичному 

рівні, особливо при зіставленні неспоріднених мов. 

Метою статті є дослідження лексичних засобів реалізації сакральності в 

англомовній та україномовній проповідях з точки зору зіставної теолінгвістики. 

Відповідно до мети сформульовано наступні завдання розробки: розглянути 

основні тенденції розвитку нової синтетичної дисципліни — теолінгвістики — 

загалом та зіставної теолінгвістики зокрема; схарактеризувати основні 

особливості англіканського та православного проповідницького дискурсу; 

виявити спільні особливості вживання сакральної лексики різних видів у текстах 

проповідей, що аналізуються.  

Методика дослідження. Для досягнення поставленої у статті мети 

застосовано як загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження. У межах 

загальнонаукових методів залучено описовий метод для виявлення комплексу 

характерних ознак об'єкта дослідження. В рамках структурного методу 

релевантними стали елементи компонентного аналізу, які уможливили 

виявлення семантичних особливостей досліджуваних дискурсів. 

Лінгвокультурологічний аналіз прислужився у виявленні й поясненні 

відмінностей англіканського та православного дискурсів. Реєстрову специфіку 

кожного з них виявив лінгвостилістичний аналіз. В руслі теолінгвістичного 

підходу розглядалися структурно-семантичні особливості досліджуваних 

дискурсивних утворень, супроводжувані богословським коментарем. 

 Матеріалом дослідження слугували тексти проповідей вищих ієрархів 

української православної церкви в Канаді і проповідей вищих ієрархів 

англіканської церкви, прочитані ними в період з 1975 по 2005 рік. 

Результати і обговорення. Вибір проповідей священнослужителів 

Української православної церкви в Канаді обумовлений тим, що, будучи у 

вимушеній ізоляції від природного  мовного середовища, священнослужителі 

українських церков за кордоном зберегли трепетне ставлення до рідної мови і не 

були схильні ані до впливу атеїстичних тенденцій, ані до політичного впливу, що 

призвело в даний час до декілька «світського» читання проповіді в Україні. Вибір 

англомовних проповідей пояснюється тим, що будучи державною, англіканська 

церква тісно пов'язана з навколишнім її суспільним та політичним середовищем 

і несе на собі «печать свіжості і релігійної дійсності — з'єднання «сучасності» і 

жвавості з незмінністю самого релігійного змісту» (Амфитеатров, 1846: 

289).Тому вважаємо за доцільне розглянути способи реалізації сакральності в 

текстах, які характеризуються «сучасністю і жвавістю» мовних показників. 

У лінгвістиці набуло поширення поняття «сакральні тексти» (Адмони,  

1994), під якими розуміються практично всі види релігійних текстів. 

Сакральність в даному випадку передбачає деяку віддаленість від утилітарного 

мови. Пояснення цьому криється в тому, що сакральні (читай — релігійні) 
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тексти, будучи результатом одкровення згори, являють собою, по термінології 

В.А. Кухаренко, закриті системи (Кухаренко,1978: 63). Це означає, що вони не 

можуть бути ні переглянуті, ні піддані подальшому розвитку, а тільки 

витлумачені. 

На відміну від текстів Біблії, тексти проповіді повинні бути налаштовані 

синхронно з часом і епохою, щоб бути зрозумілими сучасному адресату, але без 

шкоди для змісту першоджерела (Старого Заповіту і Євангелія). 

У зв'язку з цим, текст проповіді можна вважати «вторинної формою 

сакральних текстів» (Адмони, 1994: 99), яка несе на собі стильові риси того 

основоположного тексту, в якому викладена відповідна релігія. При породженні 

тексту християнської проповіді в якості основного, сакрального виступає певний 

фрагмент або тема з Біблії. 

Як відомо, в мові існує лексика, найбільш вживана в одній сфері і 

невживана або рідко вживана в інших сферах. Ця лексика становить лексичну 

прозорість (Малинович, 1996: 87) даної сфери спілкування і відповідних текстів. 

Текст християнської проповіді є не просто особливим видом тексту, 

створюваним адресантом на основі абсолютної віри, він відрізняється від інших 

текстів своїми лексичними ознаками, в основі яких лежить лексика особливої 

сакральної прозорості. 

 В результаті аналізу досліджуваних проповідей виявилося, що в даних 

текстах використовується сакральна лексика декількох рівнів. 

До першого рівня відноситься традиційно релігійна лексика — вузька 

понятійна і термінологічна підсистема — та частина словникового складу мови, 

за допомогою якого виражаються релігійні значення і смисли. Це та лексика, яка 

безпосередньо характеризує релігійний текст, присутній у всіх видах текстів 

релігійної проповіді, незалежно від того, з якого приводу вона вимовляється, 

перед яким адресатом. До цього рівня належить: 

- лексика, що позначає символ віри: 

Бог/God, Ісус Христос/Jesus Christ , Святий Дух/Holy Spirit  

Необхідно відзначити, що в текстах усіх досліджуваних проповідей 

спостерігається частотне вживання лексики, що позначає символ віри, чим і 

пояснюється велика різноманітність номінацій: 

Бог – Владика, Господь, Всевишній, Отче  

God – Lord, Father, Almighty  

Ісус Христос – Спаситель, Син Божій, Месія, Богочоловік 

Jesus Christ – Saviour, the Son of God, Messiah 

Святий Дух – Священний Дух, Дух Божій  

Holy Spirit – the Spirit of God, Holy Ghost 

- лексика, що позначає основні релігійні дії: 

молитися/to pray, молитва/prayer, хрещення/baptism, хреститися/to 

baptise, вірити/to believe, проповідувати/to preach, to sermonize; 

богослужіння/divine service, піст/fast та ін.  

- лексика, що позначає церковні інститути: церква/church, 

монастир/monastery, обитель/cloister та ін. 
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- лексика, що позначає конфесійні відмінності: православна/Orthodox, 

католицька/Catholic, англіканська/Anglican, протестантська/Protestant  та ін. 

Другий рівень ядерної лексики становить лексика, використовувана в 

основних сакральних текстах — Старому Заповіті, Євангелії. Мовні елементи 

подібного типу (біблеїзми) є інтертекстуальними маркерами текстів релігійної 

проповіді і, як правило, апелюють до фонду загальних знань адресата й 

адресанта: 

- інтертекстуальні реалії, що позначають географічні місця, пов'язані з 

біблійною історією: Єрусалим/Jerusalem, Канна/Canaan, Гоморра/Gomorra, 

Содом/Sodom, Віфлеєм/Bethlehem;  

- біблійні власні імена: Марія/Mary, Захарія/Zachariah  Павло/Paul, 

Петро/Peter, Марія Магдалина/Mary Magdalene, Мойсей/Moses, Іуда/Judas,  

Пілат/Pilate; 

- біблійні зоосемізми та фітосемізми: козел відпущення (козел офірний)/ 

scapegoat, Валаамова ослиця/Balaam’s ass, золотий телець/golden calf, безплідна 

смоковниця/barren fig tree, неопалима купина/burning bush; 

-біблійні соматизми: всевидюче око/the all-seeing eye, умивати руки/to wash 

one’s hands, у поті чола/by the sweat of one's brow. 

Говорячи про біблеїзми, необхідно окремо підкреслити, що мова релігії 

впливає на різні сторони культурного життя всього суспільства і, перш за все, на 

загальну культуру мовлення. В загальнонаціональну мову проникають особливі 

форми, властиві релігійної мові. Це проникнення проявляється на всіх рівнях, 

але саме група біблеїзмів найбільш активно поповнює мовні ресурси інших 

функціональних стилів і тому заслуговує окремого дослідження. 

До третього рівня лексики, що характеризує тексти релігійної проповіді, 

відноситься досить різнорідна група одиниць словникового порядку, межі якого 

дещо розмиті, так як дана лексика належить до мови повсякденного спілкування, 

але в контексті релігійної проповіді набуває значення релігійної. До таких слів 

належать лексеми типу  життя/life, діло/deed, закон/law, падіння/fall, гріх/sin, 

покарання/punishment та ін.                                                                   За кожним з 

цих слів в звичайній мові закріплено коло певних значень. У релігійної мови, яка 

характеризується метафоричністю і образністю, ці ж слова отримують нове 

значення і входять в семантичне поле релігії. 

Висновки. На підставі проведеного зіставного дослідження англомовного 

та україномовного проповідницького дискурсу можна зробити певний висновок 

про те, що, незважаючи на конфесійні відмінності, національні особливості 

взаємодії християнської релігії з культурою, історією, соціальними відносинами 

тієї чи іншої нації, мовні показники (зокрема, лексичні засоби вираження 

категорії сакральності) містять багато спільного в текстах англійської та 

української проповідей. Залучення до розгляду мови релігії теолінгвістичного 

підходу дає можливість витримати баланс між власне лінгвістичним підходом до 

дослідження мови релігії і теологічним пієтетом до сакральності об'єкта 

дослідження. Перспективним вважаємо використання методів зіставної 



Записки з романо-германської філології. Випуск 1 (44). 2020. 
 

194 
 

теолінгвістики для дослідження різномовних релігійних (проповідницького та 

молитовного) дискурсів на всіх мовних рівнях. 
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ВАРІАТИВНІСТЬ МЕЛОДІЙНИХ ТА ТЕМПОРАЛЬНИХ 

КОМПОНЕНТІВ ПРОСОДІЇ В МОВЛЕННІ БРИТАНСЬКИХ 

СТУДЕНТІВ 

Набока О.М. 
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кандидат філологічних наук, доцент, 

Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова 

Вивчення проблеми просодичної варіативності мовлення студентів є одним з пріоритетних 

напрямків сучасних лінгвістичних розвідок. Мовлення молоді в студентському середовищі 

відрізняється вживанням сленгу та нестандартних мовних форм. Мовленнєві та поведінкові 

звички, набуті в університеті, відрізняються маркованістю та соціальною значимістю. 

Межі діалектів дуже нестійкі,  мовний стандарт за допомогою засобів масової інформації  

вторгається у царину розповсюдження діалектного мовлення і в результаті суцільного 

стирання відмінностей між акцентами, мовці починають розглядати нові мовленнєві 

тенденції як результат  територіального розповсюдження, а не як маркер приналежності 

до певного соціального класу. У пропонованій статті зроблено спробу експериментальним 

методом вивчити просодичні (мелодійні та темпоральні) характеристики мовлення студенів 

і виявити особливості їх мовленнєвої поведінки. Проведений інструментальний аналіз із 

застосуванням аудиторського та комп’ютерного його видів дав змогу визначити мелодійні 

та темпоральні особливості мовлення студентів 19-22  років з м. Ліверпуль. Певний 

репертуар мелодійних шкал, термінальних тонів, темпу, синтагматичного членування та 

паузації складає просодичний портрет досліджуваних інформантів. Рекурентність висхідної 

шкали в комбінації з висхідним і висхідно-спадним термінальним тоном, подрібнене 

синтагматичне членування, варіативність темпу і паузації маркують мовлення 

досліджуваних студентів. Такий просодичний портрет засвідчує емоційно-забарвлений 

характер мовлення, не дуже багатий репертуар просодичних параметрів й домінування 

вимовних особливостей, притаманних сучасним тенденціям молодіжного мовлення, 

поєднання стандартних рис мовлення з рисами рідного регіонального діалекту.  

Ключові слова: мовлення молоді, тенденції, поведінкові звички, акцент, студентське 

середовище. 

 

ВАРИАТИВНОСТЬ МЕЛОДИЧЕСКИХ И ТЕМПОРАЛЬНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ ПРОСОДИИ В РЕЧИ БРИТАНСКИХ СТУДЕНТОВ 

Набока Е.Н. 
кандидат филологических наук, доцент, 

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 

 Григорян Н.Р. 
кандидат филологических наук, доцент, 

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 

Изучение проблемы просодической вариативности речи студентов является одним из 

приоритетных направлений современных лингвистических студий. Речь молодежи в 

студенческой среде отличает сленг, нестандартные языковые формы. Речевые и 

поведенческие привычки, приобретаемые в университете, отличаются маркированностью и 

социальной значимостью. Границы диалектов зыбки, и языковой стандарт, посредством 
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средств массовой информации, вторгается в область распространения диалектной речи и в 

результате повсеместного стирания различий между акцентами, говорящие начинают 

рассматривать новые речевые тенденции как результат территориального 

распространения, нежели как маркер принадлежности к определенному социальному классу. 

В данной статье предпринята попытка экспериментальным методом изучить 

просодические (мелодические и темпоральные) характеристики речи студентов и выявить 

особенности их речевого поведения. Проведенный инструментальный анализ с привлечением 

аудиторского и компьютерного видов, дал возможность определить мелодические и 

темпоральные особенности речи студентов 19-22 лет из г. Ливерпуль. Определенный 

репертуар интонационных шкал, терминальных тонов, темпа, синтагматического членения 

и паузации составляет просодический портрет исследованных информантов. 

Реккурентность восходящей шкалы в сочетании с восходящим и восходяще-нисходящим 

терминальным тоном, дробное синтагматическое членение, вариативность темпа и 

паузации маркируют речь исследованных студентов. Такой просодический портрет 

свидетельствует об эмоционально-окрашенном характере речи, не очень богатом 

репертуаре просодических параметров и доминировании произносительных особенностей, 

присущих современным тенденциям молодежной речи, соединении стандартных черт речи с 

чертами родного регионального диалекта. 

Ключевые слова: речь молодежи, тенденции, поведенческие привычки, акцент, студенческая 

среда. 

 

VARIATION OF MELODIC AND TEMPORAL COMPONENTS OF 

PROSODI 

IN THE BRITISH STUDENTS’ SPEECH 

Naboka H. 
candidate of philological sciences, associate professor, 

Odessa I.I. Mechnikov National University   

Grigoryan N.  
candidate of philological sciences, associate professor, 

Odessa I.I. Mechnikov National University   

The study of the problem of the student speech prosodic variation is one of the priority trends of 

contemporary linguistic schools. Youth’s speech in the students surrounding is characterized by slang 

and non standard language forms. Speech behavioral habits obtained at the University are 

distinguished by social significance and marking. Dialect borders are characterized by unsteadiness 

and language standard by means of mass media, intrude into the area of dialectal speech spreading 

and in the result of general deletion of differences between accents, the speakers start considering 

new speech tendencies more as a result of territorial spreading than the marker of definite social 

class belonging. An attempt has been made in the article to study with the help of instrumental method 

prosodic (melodic and temporal) characteristics of students’ speech and to reveal peculiarities of 

their speech behavior. The conducted investigation with the help of auditory and computer analysis 

allowed to define melodic and temporal peculiarities of the students’ speech from Liverpool, aged 

19-22 years old. A certain repertory of intonational scales terminal tones, syntogmatic division, 

tempo and pausation make up prosodic portrayal peculiar for the investigated informants. The 

reccurancy of Rising Scale in combination with Rising and Rising-Falling terminal tones, divided 

syntagms, variation of tempo and pauses mark the students from Liverpool speech. Such prosodic 

portrait testifies to emotionally coloring character of speech, not very rich repertory of prosodic 

parameters, and prevalence of pronunciation features, peculiar to modern tendencies in youth’s 

speech – combination of standard forms with the features of native regional dialect. 

Key words: youth’s speech, tendencies, behavior habits, accent, students surrounding.              
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Вступ. Будь яке суспільство, як зазначає І. С. Кон, становить собою 

систему взаємодії вікових верств, а його розвиток можна уявити як послідовну 

зміну та спадковість поколінь. Одні цінності і норми засвоюються наступними 

поколіннями, а інші, навпаки, відкидаються, як такі, що вже не відповідають 

мінливим соціальним умовам (Кон 1979). На думку І. С. Кона, юнацька 

субкультура має декілька постійних компонентів – це певний набір цінностей і 

норм поведінки, характерна манера поведінки і своєрідність розмовного 

мовлення. А. Д. Петренко вказує на фонетичний бік мовлення студентів. 

Британські лінгвісти Дж. Веллс, П. Гарретт відзначають значно збільшену 

популярність акцентів низького престижу в мовленні молоді Британії. Учені 

припускають, що доволі велика кількість форм сучасної вимови проникає у 

нормативну вимову  RP (Received Pronunciation). С. Ю. Білецька, яка 

досліджувала молодіжне мовлення, стверджує, що одним із найвідоміших 

діалектів робітничого класу є лондонський діалект "кокні". Кокні порівнюють з 

акцентом Estuary English (регіональний акцент південно-східної Англії) і 

стверджують, що сьогодні за своїми акцентними показниками вони абсолютно 

ідентичні. Д. Крісталл відзначає, що Estuary English виник внаслідок злиття двох 

протилежних соціальних тенденцій: підвищення соціального статусу людей, які 

одразу говорили на кокні, та свідомого прагнення середнього і вищого класів 

приховати свою зверхність і недосяжність відмовами від "шикарного RP". 

Найвідомішим прикладом того, наскільки багатоаспектною є просодія, виступає 

сучасна тенденція, яку називають терміном uptаlk (це явище також називають 

high rising terminal або upspeak). Ця тенденція полягає у використанні висхідного 

тону у стверджувальних висловленнях (Білецька 2017). Мета пропонованого 

дослідження полягає у визначенні мелодійних і темпоральних особливостей 

мовлення британських студентів. Для досягнення мети були вирішені такі 

завдання: висвітлити особливості Ліверпульського діалекту; встановити 

особливості мовленнєвої поведінки представників британської молоді віком від 

19 до 22 років. 

Методи дослідження. У роботі використано спеціальні методи 

дослідження, серед яких аудиторський аналіз, який дав змогу ідентифікувати та 

інтерпретувати зібрані фонетичні дані, метод інтонування, за допомогою якого 

графічно відображено мовлення інформантів, комп’ютерний аналіз, що 

прислужився в описі об’єктивних фізичних характеристик для підтвердження 

результатів аудиторського аналізу. За матеріал досліджено було обрано 

фрагменти квазіспонтанного мовлення студентів, які навчаються в коледжах 

Ліверпуля. Це три студенти віком 19, 21 та 22 роки. Молодь у цьому віці у 

психологічному плані, як зазначає С. Ю. Білецька, вже свідома і незалежна, її 

ціннісно-орієнтована система практично сформована (Білецька 2017). Тому ця 

соціально-вікова група становить особливий інтерес для дослідження як з 

позицій вивчення впливу соціальних чинників на мову, так і визначення 

можливих тенденцій розвитку фонетико-фонологічної системи. 

Результати і обговорення. Мовленнєві характеристики британської 

молоді, як стверджує Дж. Веллс, Розварн та ін., формуються під впливом мовних 
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традицій, що склалися в їхньому середовищі. Результатом навчання в 

престижних університетах стає перехід до опанування більш престижної 

мовленнєвої поведінки. Мовленнєві і поведінкові звички, набуті в університеті 

відрізняються маркованістю і соціальною значущістю (Wells 2006; Rosewarne 

1996). Відмінною ознакою мовлення студента університету є сленг, що відбиває 

пріоритети студентського середовища (Костецкая 2001). У той же час у мовленні 

молоді присутні риси рідного діалекту. І якщо раніше переважав RP, то в 

мовленні студентів все частіше чутні нестандартні мовні форми, такі як  Estuary 

English (ЕЕ) – мова гирла Темзи. П. Традгіл зауважує, що втрата і здобуття 

вимовних рис є результатом контакту діалектів та комунікативного впливу 

(Традгіл 1986). Молоді британці, за спостереженням Вільямса і Керсвіла, через 

засоби масової інформації постійно перебувають під впливом лондонського 

мовлення, і асоціюють ці акценти з елементами молодіжної субкультури. 

Дослідник британських територіальних діалектів А. Елліс зазначає, що 

межі діалектів відрізняються рухливістю,  мовний стандарт вторгається в царину 

розповсюдження діалектного мовлення і в результаті суцільного стирання 

відмінностей між акцентами, мовці починають розглядати нові мовленнєві 

тенденції як результат територіального розповсюдження, а не як маркер 

приналежності до певного соціального класу. Надто яскраво виражений 

локальний характер вимовних форм може розглядатися як застарілий, у той час 

як надрегіональні риси, що не є характеристикою яких-небудь верств 

суспільства, вважаються сучасними і передовими. Наразі, у Великій Британії 

популярні регіональні варіанти займають положення, що раніше належало RP 

(Received Pronunciation), який, у свою чергу, постійно насичується 

регіональними рисами (Wells 2006). За опитуваннями британців, 

найпопулярнішими типами вимови є манкуніанський  – діалект мешканців 

Манчестера, мерсісайдський (скауз) – діалект мешканців Ліверпуля, діалекти 

Шотландії, Ірландії, північної Англії. У пропонованому дослідженні зроблено 

спробу вивчити просодичні особливості мовлення британських студентів, що 

навчаються в Ліверпулі і визначити просодичні маркери їх регіональної 

приналежності. Завданням аудиторського аналізу було визначення основних 

мелодійних характеристик (тип шкали та термінального тону, синтагматичне 

членування) та темпу і паузації в мовленні досліджуваних інформантів. 

Аудиторський аналіз типу шкали в мовленні досліджуваних студентів 

продемонстрував перевагу висхідної та однонаголошеної шкал.  

Наприклад: /Hello,⌇ my |name's ˄Jamie, | I'm from this ˄area, I've /picked up 
/different ˄accents. 

  

 

 

 

 

Рис. 1. Інтонограма вищенаведеної фрази в мовленні студента 22 років. 
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Перевага висхідної шкали в комбінації з висхідно-спадним термінальним 

тоном складає враження незавершеності думки, вказує на бажання мовця 

привернути до себе увагу. 

It's\ more |freedom ⌇ you know⌇, but ⌇ there's ⌇ a lot, ⌇ of, ⌇ um, ⌇ there's no ⌇ of 

this, ⌇ like \children nowadays…. 

 

 

 

 

Рис. 2. Інтонограма вищенаведеної фрази в мовленні студента 19 років. 

 

У наведеному прикладі дуже подрібнене синтагматичне членування, фраза 

складається з 11 синтагм і лише в першій і останній синтагмі є наголошені 

склади. Це доводить, що мовлення невпевнене, не категоричне та логічно 

непослідовне, перемежається короткими паузами і звучить дуже монотонно 

завдяки рівній однонаголошеній шкалі в першій синтагмі. У мовленні 

інформанта 21 року аудитори відзначили високу варіативність висхідної та 

спадної зі спеціальним підйомом шкали. Такий репертуар емфатичних шкал 

демонструє емоційно-забарвлене мовлення інформанта. Наприклад: I was /born 

at \home. /Upstreet ⌇– /upstairs in the \attic. | /Upstairs in the /attic – 'doctors 'couldn't 

even /stand /up 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Інтонограма вищенаведеної фрази в мовленні студента 21 року. 

 

Отже, дослідження інтонаційної шкали в мовленні досліджуваних 

студентів демонструє дуже варіативний характер – від монотонного вживання 

рівної шкали до емоційно-забарвленого завдяки використанню емфатичних 

шкал. Аналіз термінальних тонів і їхньої рекурентності в мовленні студентів з м. 

Ліверпуль продемонстрував вживання висхідно-спадного (29%), високого 

спадного (19%) та високого висхідного (12%). Такі розбіжності у вживанні 

термінального тону свідчать про невпевненість та деяку незавершеність 

мовлення, і вказують на перевагу емоцій у мовленні досліджуваних інформантів. 

Наприклад: |Once a /year | we |went to a /cottage | and we /picked our |own 
/vegetables ⌇ out of the /garden ⌇ and /chased \chicken /around | and,  ⌇ and it was /fun.  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

    

Рис. 4. Інтонограма вищенаведеної фрази 
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Аудитори звернули увагу на різноманіття використання інтонаційних 

шкал та термінальних тонів. Репертуар шкал і термінальних тонів та їхні 

поєднання в мовленні студентів свідчить про те, що молоді люди ще не досить 

володіють навичками публічного мовлення, і не мають досвіду ведення бесіди. 

Акустичний аналіз, завданням якого було визначення діапазону частоти 

основного тону (ЧОТ) та висоти тонального рівня показав, що емоційне 

мовлення студентів виражено в широкому діапазоні ЧОТ і середньому рівні 

висоти тону. Так, середній показник ЧОТ коливається від 110 Гц до 112 Гц, а 

максимальний діапазон ЧОТ складає 468 Гц. 

Мовлення досліджуваних студентів віком від 19 до 22 років відрізняється 

дуже подрібненим синтагматичним членуванням: від чотири-, п’яти-, 

семисинтагменних до одинадцятисинтагменних висловлювань. Така делімітація 

мовлення не корелює з логіко-граматичним членуванням. У мовленні присутні 

самоперебиви, повтори, самокорекція. Зафіксовано наявність великої кілтькості 

хезитаційних, міжсинтагменних та внутрішньосинтагменних пауз, що 

характеризує темп мовлення як нерівномірний. Середеньоскладова тривалість 

варіює від 159 мс до 293 мс. Такі показники вказують на швидкий темп мовлення. 

Аудитори також відмічали наявність пауз різної тривалості. Простежувалась 

тенденція до використання коротких (31%) та надкоротких (34%). Ці показники 

свідчать про невпевнене звучання мовлення. 

Висновки. Проведений інструментальний аналіз із застосуванням 

аудиторського та комп’ютерного його видів дав змогу визначити мелодійні та 

темпоральні особливості мовлення студентів 19-22  років з м. Ліверпуль. 

Певний репертуар мелодійних шкал, термінальних тонів, темпу, 

синтагматичного членування та паузації складає просодичний портрет 

досліджуваних інформантів. Рекурентність висхідної шкали в комбінації з 

висхідним і висхідно-спадним термінальним тоном, подрібнене синтагматичне 

членування, варіативність темпу і паузації маркують мовлення досліджуваних 

студентів. Такий просодичний портрет засвідчує емоційно-забарвлений характер 

мовлення, не дуже багатий репертуар просодичних параметрів й домінування 

вимовних особливостей, притаманних сучасним тенденціям молодіжного 

мовлення, поєднання стандартних рис мовлення з рисами рідного регіонального 

діалекту.  
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ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ТА ПРИЙОМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ГУМОРИСТИЧНОГО ТА КОМІЧНОГО ЕФЕКТІВ У 

АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 
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Дана стаття присвячена проблемі лінгвістичної реалізації гумористичного та комічного 

ефектів у американському політичному дискурсі. Гумор є складним і широкорозповсюдженим 

явищем у нашому житті, і тому він досліджується різними галузями наукового знання: 

психологією, філософією, соціологією. Лінгвістика також зробила значний внесок у вивчення 

гумору, зосереджуючи свою увагу на різних аспектах, а особливо на когнітивному. 
Застосування таких понять когнітивної лінгвістики, як схеми, фрейми, сценарії, когнітивні 

моделі дозволяють пояснити глибокі ментальні процеси гумору, а саме його виникнення під 

час розпізнавання мозком людини когнітивних структур.  Саме когнітивні здібності людини 

дають можливість сприймати і створювати комічне, базуючись на спогадах, асоціаціях, 

сприйнятті метазначень. Гумор, будучи  багатогранною категорією, не може існувати поза 

комунікативною ситуацією, що створюється людиною, тому в сучасній лінгвістиці 
предметом вивчення все частіше стає дискурс – процес природньої комунікації людей. Одним 

із поширених шляхів реалізації гумору є створення мовленнєвих структур, які, в свою чергу, 

презентують результат дискурсивної діяльності мовної особистості. Разом із цим вони 

дозволяють судити про індивідуальні особливості комунікативної компетенції їх творця, про 

латентні процеси його мовної свідомості. Лінгвальні шляхи створення гумористичного у 

зазначеному вище різновиді дискурсу є дуже різноманітними і досягаються за рахунок 

використання особливих прийомів на різних мовних рівнях (лексичному, фонетичному), 

оскільки автори намагаються задіяти усі ресурси для максимального ефекту. 

Найпоширенішими засобами створення комічного та гумористичного ефектів у 

американському політичному дискурсі є: 1.використання тропів (метафори, метонімії, 

гіперболи) 2.застосування порівняння 3.використання фонетичних засобів. 

Ключові слова: гумор, реалізація гумористичного та комічного ефектів, політичний дискурс, 

метафора, метонімія, гіпербола,  порівняння, фонетичні засоби. 

 

ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ПРИЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЮМОРИСТИЧЕСКОГО И КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТОВ В 
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Нестеренко О.Е. 
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Данная статья посвящена проблеме лингвистической реализации юмористического и 

комического эффектов в американском политическом дискурсе. Юмор является сложным и 

широкораспространенным явлением в нашей жизни, и поэтому его исследуют в различных 

областях научных знаний: в психологии, философии, социологии. Лингвистика также сделала 

большой вклад в изучение юмора, сосредотачивая свое внимание на разных аспектах, а 

особенно на когнитивном. Использование таких понятий когнитивной лингвистики, как 
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схемы, фреймы, сценарии, когнитивные модели позволяет объяснить глубокие ментальные 

процессы юмора, а именно его появление во время распознавания мозгом человека 

когнитивных структур. Именно когнитивные способности человека дают возможность 

воспринимать и создавать комическое, основываясь на воспоминаниях, ассоциациях, 

восприятии метазначений. Юмор, будучи многогранной категорией, не может 

существовать вне коммуникативной ситуации, которая создается человеком, поэтому в 

современной лингвистике дискурс, процесс естественной коммуникации людей, все чаще 

становится предметом изучения. Одним из распространенных путей реализации юмора 

является создание речевых структур, которые, в свою очередь, представляют результат 

дискурсивной деятельности личности. Вместе с тем, они позволяют судить об 

индивидуальных особенностях коммуникативной компетенции их создателя, о латентных 

процессах его языкового сознания. Лингвальные способы создания юмористического в 

упомянутом выше виде дискурса являются очень разнообразными и достигаются за счет 

использования особенных средств на разных языковых уровнях (лексическом, фонетическом), 

так как авторы задействуют все возможное для создания максимального эффекта. Самыми 

распространенными способами создания комического и юмористического эффекта в 

американском политическом дискурсе являются: 1.тропы (метафора, метонимия, 

гипербола) 2. использование сравнения 3.использование фонетических средств. 

Ключевые слова: юмор, реализация юмористического и комического эффектов, 

политический дискурс, метафора, метонимия, гипербола, сравнение, фонетические 

средства. 

 

VERBAL MEANS AND WAYS OF HUMOROUS AND COMIC 

EFFECT ACTUALIZATION IN AMERICAN POLITICAL DISCOURSE 

Nazarenko O. 
senior lecturer, Kyiv National Taras Shevchenko University 

Nesterenko O. 
lecturer, Kyiv National Taras Shevchenko University 

The article is devoted to the problem of linguistic actualization of humorous and comic effects in 

American political discourse. Humour is a complicated and  wide-spread phenomenon of our life, 

and that is why it is studied in different branches of science: psychology, philosophy, sociology. 

Linguistics also has made a great contribution to humour research focusing on different aspects and 

on cognitive one in particular. Using such notions of cognitive linguistics as schemes, frames, scripts, 

cognitive models makes us understand mental processes of humour, particularly its formation during 

our brain identification of cognitive structures. Just cognitive abilities of a person enables them to 

comprehend and create the comic, and these abilities are based on memories, associations, 

comprehension of metameanings. Being a multifaceted category humour cannot exist beyond a 

communicative situation created by a person that is why discourse as a process of natural human 

communication has become an object of thorough research in modern language studies. One of the 

widespread ways of humour actualization is creating speech structures which, on the other hand, 

show the result of a person’s discursive activity. At  the same time they make it possible to appraise 

the individual peculiarities of their сreator communicative competence, their latent processes of 

language consciousness. Verbal ways of making the humorous in the above-mentioned type of 

discourse are different and the effect is produced by using these ways at different language levels 

(lexical, phonetic) as authors do their best to produce a powerful effect. The сommonest means of 

producing comic and humorous effects in American political discourse are: 1.figures of speech 

(metaphor, metonymy, hyperbole) 2.using comparison 3.using phonetic means. 

Key words: humour, producing comic and humorous effects, political discourse, metaphor, 

metonymy, hyperbole, comparison, phonetic means.         
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Вступ. Останнім часом у науковому середовищі спостерігається значний 

інтерес до дослідження гумору, особливо  актуалізації гумору у різних мовних 

жанрах. Спілкування в наш час стає більш іронічним, що пов’язано із 

полегшенням обміну інформацією та ознайомленням із зразками культури 

завдяки популяризації освіти та розвитку засобів масової комунікації, як 

результат зростає кількість гумористичного переосмислення традиційно 

серйозних жанрів, і політичний жанр не є винятком. А оскільки досягнення 

гумористичного ефекту може бути здійснене лише в мовленні, то вивчення 

характеру та особливостей мовних засобів, які застосовуються для актуалізації 

вище згаданого ефекту, є важливою проблемою. 

Саме тому, метою даної статті є аналіз та дослідження мовних засобів 

досягнення комічного та гумористичного ефектів у американському 

політичному дискурсі. Проблемі вивчення та дослідження мовних засобів та 

прийомів реалізації комічного та гумористочного присвячені роботи таких 

видатних лінгвістів, як  С.Аттардо, А.Кьостлера, Д.Дорфлеса, В.Раскіна, 

А.Кларка, І.Арнольд, Н.Арутюнової, А.Карасика та інших, саме вони стали 

теоретико-методологічною основою для дослідження особливостей 

використання різноманітних мовних шляхів для актуалізації гумористичного 

ефекту в американському політичному дискурсі. 

             Результати і обговорення. Гумор – це складне явище, яке охоплює 

багато сторін людської життєдіяльності. Гумор виступає у ролі невід’ємної 

частини життя як усього суспільства, так і окремого індивіда. Гумор – незмінний 

компонент буття та елемент творчого та освітнього процесів. Окрім цього, гумор 

визнається однією із характеристик людини поряд із мовленням та здібностями 

до математики (Mulkay 1988: 57). Роль гумору в житті людини та суспільства 

дозволяє назвати цей феномен актуальним напрямком у світлі сучасної 

антропоцентричної парадигми. Не дивлячись на широке розповсюдження 

гумору у нашому житті, а швидше за все, саме тому, однозначного тлумачення 

цього терміна немає до цього часу. Різні галузі наукового знання розуміють його 

по-різному, залежно від їхньої наукової специфіки. 

Найбільш загальне означення пропонує філософія, в рамках якої гумор 

розуміється як деяке парадоксальне явище дійсності, в якому об’єднане серйозне 

і несерйозне, із значним переважанням останнього (Губский, Кораблева, 

Лутченко 2012:533). В естетиці гумор розглядається як  незлобливо-глузливе 

ставлення до чогось, і разом з цим підкреслюються такі неодмінні властивості 

гумору, як тактовність та доброзичливість. Гумор має породжувати сміх, але не 

образу, таким є його естетичне розуміння (Борев 1989:16). Соціологічне 

визначення гумору, не вступаючи у протиріччя із попередніми двома, на перший 

план висуває його соціальну роль – доброзичливо-глузливе ставлення до чогось, 

незлобливе та м’яке висміювання недоліків та слабкостей індивіда, групи, 

суспільства (Mulkay 1988:47). В психології гумор трактується як захисний 

психічний механізм, який проявляється у прихованні індивідом від себе та 

оточуючих недосягнутої мети, яка пересувається у несвідоме (Зинченко, 

Мещеряков 2008: 833). 
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Таким чином, поняття та властивості гумору трактуються по-різному у 

різних науках, і кожне трактування не суперечить, а навпаки, доповнює одне 

одного, додаючи певні важливі моменти для усвідомлення цього явища, в тому 

числі і як лінгвістичного.  

        Розмірковуючи про сутність мови, сучасні лінгвісти прийшли  до висновку, 

що безліч мовних характеристик можна звести до ознак мовної свідомості та 

комунікативної поведінки. В першому випадку нас цікавить те, яким чином за 

допомогою мови людина інтерпретує дійсність, як здійснюється категоризація 

світу, ці проблеми складають суть когнітивної лінгвістики. У другому випадку 

ми звертаєм увагу на ситуацію спілкування, на те, яким чином здійснюється 

взаємовплив людей у процесі комунікації, ці процеси розглядаються в рамках 

комунікативної лінгвістики, прагмалінгвістики та теорії дискурсу. Ці напрямки 

науки про мову, зорієнтовані на виявлення характеристик комунікативної 

поведінки, у багатьох аспектах перетинаються. Їх специфіка, головним чином, 

полягає в тих теоріях і концепціях, які були розроблені для вивчення 

комунікативної практики та її когнітивного компоненту. 

Таким чином, лінгвістика зробила значний внесок у вивчення гумору, 

зосереджуючи увагу на семантичному, семіотичному, лінгво-літературному, 

текстовому, психолінгвістичному та когнітивному аспектах. Застосування таких 

понять когнітивної лінгвістики, як схеми, фрейми, сценарії, когнітивні моделі 

дозволяють пояснити глибокі ментальні процеси гумору, а саме його виникнення 

під час розпізнавання мозком людини когнітивних структур. Саме когнітивні 

здібності людини дають можливість сприймати і створювати комічне, базуючись 

на спогадах, асоціаціях, сприйнятті метазначень.  

А. Кларк, відомий своїми видатними досягненнями у вивченні гумору з 

точки зору когнітивної лінгвістики, стверджує, що почуття гумору людини є не 

лише здатністю сприймати та створювати кумедне, але також є значним 

стимулом когнітивної активності мозку, що іще раз підтверджує важливість 

розвитку когнітивної лінгвістики та дослідження гумору з використанням її 

механізмів. «Головним чином, гумор є обробкою інформації, яка прискорює ті 

наші здібності, які надають нам змогу аналізувати отриману інформацію та 

маніпулювати нею» (Clarke 2009:12). 

Наявність комічної інформації базується на поєднанні двох матриць 

(фреймів, сценаріїв). У результаті переходу від однієї матриці до іншої хід думок 

рецепієнта змінюється і, як результат, порушується стандартна схема сприйняття 

інформації, що і призводить до появи гумористичного ефекту. 

В когнітивній лінгвістиці механізми сприйняття гумору розглядаються 

незалежно від видів гумору або прийомів, які використовуються для створення 

гумористичної ситуації. У свідомості людини знаходиться велика кількість 

когнітивних структур, що складаються із дрібніших одиниць, також частина 

таких структур потрапляє до нашої свідомості ззовні. І саме ці структури 

опрацьовують та класифікують усю інформацію, включаючи кумедну та 

гумористичну. "Оскільки ми розглядаємо процес сприйняття всієї інформації, то 

результатом буде реінтеграція усіх джерел кумедного та усіх причин, що 
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спричиняють сміх, розкриваючи таким чином наші здібності до більш широкого 

розуміння та аналізу гумору, ніж передбачає звичайний жарт» (Clarke 2009: 16). 

Гумор, будучи  багатогранною категорією, не може існувати поза 

комунікативною ситуацією, що створюється людиною. Довгий час аналіз 

лінгвокультурних аспектів мовної свідомості проводився на лексичному рівні, 

тому що слово розглядалось як головний засіб доступу до єдиної інформаційної 

бази людини. Однак, такий аналіз не дозволяє повністю виявити відмінності в 

когнітивній базі комунікантів та пояснити культурно обумовлену комунікативну 

поведінку окремого індивіду як представника соціокультурної спільноти, 

оскільки для доречного використання мови у комунікативній ситуації 

недостатньо лише знати значення слів та граматичних правил. Особливе 

значення мають також такі фактори, як знання ціннісних орієнтирів, що є 

прийнятними у певній мовній культурі, установок та припущень, дозволених 

відхилень від існуючих норм і ролей соціальної поведінки. 

В сучасній лінгвістиці предметом вивчення все частіше стає дискурс – 

процес природньої комунікації людей. За Р. Водак, «дискурс – це мова, що 

використовується у мовленні та письмі – як форма «соціальної практики». 

Дискурс як соціальна практика передбачає діалектичний взаємозв’язок між 

певною дискурсивною подією і ситуацією (ями), інститутом (ами), і соціальною 

структурою (ами), які задають його структуру – вони формують дискурсивну 

подію, але також дискурсивна подія формує їх» (Wodak 1997:6). Тут дискурс є 

фактором, який конституює реальність. При цьому особистість розглядається  як 

активний носій суспільної та індивідуальної свідомості. Оскільки процес 

комунікації не може бути адекватно описаним без розуміння когнітивних 

процесів, які мають місце в свідомості учасників спілкування при породженні та 

сприйнятті мовлення, стає необхідним вивчення ментальних репрезентацій 

параметрів комунікації. У цьому випадку лише когнітивно-комунікативний 

аналіз дискурсу надає таку можливість, тому що він передбачає різнобічне 

висвітлення як когнітивних, так і комунікативних функцій дискурсу. 

Одним із поширених шляхів реалізації гумору є створення мовленнєвих 

структур, які, в свою чергу, презентують результат дискурсивної діяльності 

мовної особистості. Разом із цим вони дозволяють судити про індивідуальні 

особливості комунікативної компетенції їх творця, про латентні процеси його 

мовної свідомості. 

В роботах сучасних учених, які присвячені дослідженню гумору, можна 

відмітити тенденцію до позитивної оцінки діяльності суб’єкта, який іронізує, 

обов’язковими компонентами образу якого є самореалізація, інтелект, 

самостійність, комунікабельність, енергійність, ентузіазм та винахідливість. 

«Почуття гумору трактується як «суспільний інтелект», який мають «складні» 

особистості, які  здатні глибоко проникати в суспільні проблеми та уважно 

аналізувати суспільні інтереси» (Рюмина 2003:126). Така трактовка суб’єкта, 

який сміється, пов’язана із зміною розуміння самої категорії гумору. Сміх 

перетворюється на «екзистенціальну характеристику буття людини та її 

умонастрою» (Рюмина 2003:299).  Гумор стає універсальною категорією і 
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знаходить своє вираження в усіх аспектах сучасної дійсності в житті людини, 

навіть  у тих сферах життя, для яких гумор не був початково притаманним:  у 

освіті, дипломатії, торгівлі, і, навіть, політиці. Звідси розвивається сучасна 

тенденція інкорпорування гумору у різноманітні дискурсивні утворення 

«серйозного» типу (політичний, новинний) дискурс. При цьому комічний зміст 

завжди підпорядкований головному дискурсу у змістовному та структурному 

плані. 

У запропонованій статті ми зробили спробу дослідити шляхи та способи 

створення гумористичного ефекту в англомовному  політичному дискурсі.  Ми 

можемо зазначити, що лінгвальні шляхи створення гумористичного у 

зазначеному вище різновиді дискурсу є дуже різноманітними і досягаються за 

рахунок використання особливих прийомів на різних мовних рівнях 

(лексичному, фонетичному), оскільки автори намагаються задіяти усі ресурси 

для максимального ефекту.  Одним із найпоширеніших способів створення 

гумористичного ефекту є застосування тропів. 

"But, you know, Trump voters—really? A racist, a liar, a tax cheat, a draft-

dodger, a deadbeat, a Russian agent, and a rapist. You know we’re a nuclear and 

mighty power, right? These are red flags." — Bill Maher (метафора: red flags – 

ознака тривоги та небезпеки) (1). 

Donald Trump has a fear of downward slopes. Particularly his approval rating. 

– Daniel Kurtzman (метафора: downward slopes – рейтинг політика, який постійно 

понижується) (2). 

"North Korea conducted a nuclear test and the blast was surprisingly small . 

Apparently, whatever is made in North Korea is a dud." - Conan O'Brien (метафора: 

dud – підробка, невдача, зброя, яка не спрацьовує) (3). 

"Syrian President Assad crossed a red line. He used chemicals weapons. Using 

harmful chemicals to hurt your own people – who does he think he is, Monsanto?- Bill 

Maher (у даному жарті гумористичний ефект досягається двома шляхами: 1. 

метафора – to cross a red line – перейти межу, яку не можна переходити ні за яких 

обставин  2. використання власної назви Monsanto – компанія, яка виготовляє 

хімічні добрива, що є шкідливими для здоров’я людей, і які спричинили серйозні 

захворювання у цілого ряду споживачів продукції цієї компанії) (4). 

"They doubt if North Korea has set off a nuclear bomb. Now they say the seismic 

tests were inconclusive. So basically we have no idea whether they did it or not – but I 

think  as the Bush administration calls it, 'a slam dunk.'" - Bill Maher (3) (метафора: 

a slam dunk – гарантований успіх або результат; оригінальне значення – влучне 

попадання м’яча у корзину при грі у баскетбол). 

"Donald Trump is out of the country, but his scandals aren’t. On Monday, it was 

revealed that Trump asked two intelligence chiefs to deny that his campaign had any 

ties to Russia. This is shocking. I’m not saying Trump is participating in a cover-up, 

but I’d say he is participating in some kind of weird comb-over." – James Corden (5) 

(метафора: comb-over - тип чоловічої зачіски, яку має президент Трамп, і мета 

якої приховати лисину, так само, як він намагається приховати свої зв’язки із 

Росією). 
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Republicans must realize that scandals don’t weaken Hillary Clinton, they only 

make her stronger. Travelgate, the Rose Law Firm, Whitewater, Vince Foster, Monica 

Lewinsky…Hillary Clinton eats scandals for breakfast. If the Republicans keep this up 

she’ll not only be President, she’ll appoint Bill to the Supreme Court." – Bill Maher 

(6) (метафора: Hillary Clinton eats scandals for breakfast). 

"Over the weekend, three pages of Donald Trump's 1995 tax return were leaked, 

revealing that he declared a $916 million loss from his three Atlantic City casinos. 

That's right. Donald Trump lost money on casinos. You know what they say, 'The house 

always loses.'" — Stephen Colbert (1) (метонімія: house тут має значення «казино», 

«гральний будинок». 

"Donald Trump is so privileged that the first job he ever had to apply for was 

president of the United States." — Stephen Colbert (1) (в даному жарті ми 

спостерігаємо вживання такого тропу, як гіпербола. Значимість та 

привілейованість президента Трампа навмисно перебільшується, і завдяки цьому 

його постать виглядає комічно). 

Порівняння також широко застосовуються для створення комічного 

ефекту: 

"Trump's campaign manager, Kellyanne Conway, said this morning that 

Republicans should decide whether or not they support Donald Trump and 'stop 

pussyfooting around.' That's the worst choice of words since Abraham Lincoln said, 'I 

need slavery like I need a hole in the head.'" — Seth Meyers (1) (автор жарту 

порівнює слова керівника виборчої кампанії Трампа, які у даній ситуації є 

недоречними, із відомим висловом шістнадцятого президента Сполучених 

Штатів, борця із рабством, одним із найпрогресивніших американських 

політиків Авраама Лінкольна). 

"A lot of Americans don't understand the role of the queen. The queen is merely 

a figurehead. She wields no real political power. Or, as we call it in this country, the 

vice president."  - Jay Leno (7) (у цьому жарті порівнюється відсутність політичної 

влади у королеви Великої Британії із cхожим статусом віце-президента США). 

"Stocks are dropping like a Super Bowl ring into Vladimir Putin's pocket. That 

is how bad it was." – Jay Leno (8) (в даному випадку комічний ефект досягається 

двома способами 1.метафора dropping stocks 2. порівняння: акції, що падають 

порівнюються із обручками-сувенірами, які видаються кожному члену 

футбольної команди, яка перемогла у фінальному матчі Національної 

футбольної ліги).  

“Trump loves capitalism but hates free trade, which is like being a Destiny’s  

Child fan who hates Beyoncé. - Alex Kealy (9) (даний жарт полягає у порівнянні 

нерозривного зв’язку капіталізму та вільної торгівлі із популярним 

американським жіночим гуртом Destiny’s Child, який не можна уявити без його 

солістки, популярної співачки Бейонсе). 

“Trump’s nothing like Hitler. There’s no way he could write a book.” – Frankie 

Boyle (2) (комізм даної ситуації полягає у порівнянні недостатньо освіченого 

президента Трампа, який є схильним до авторитарної форми правління та 
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дозволяє собі расистські коментарі, із такою одіозною, але все таки освіченою 

постаттю, як Гітлер).  

І варто відмітити, що каламбур та гра слів відіграють не останню роль у 

створенні комічного ефекту. 

"Kate Middleton went into labor this morning in London. When the rest of the 

royal family heard, they were like, 'Oh my God. What's labor?'"- Jimmy Fallon (7) 

(каламбур, який базується на двох різних значеннях слова “labor”: 1.пологи  

2.праця).   

 “Actually, a lot of people were betting on the name of the royal baby. Those 

people have a name, too. They're called gambling addicts” - Jimmy Fallon (7) 

(каламбур: “name” – перше значення «ім’я людини», друге значення – «назва 

чогось або когось». 

"North Korea threatened to launch a missile at South Korea. North Korea 

backed down after South Korea threatened to launch a sequel to Style.'Gangnam” –

Conan O'Brien (3) (у жарті, наведеному вище, комічний ефект досягається двома 

шляхами: 1. каламбур: дієслово “launch” вживається у двох значеннях – 

«запускати (ракету) та «розпочинати щось нове» 2. порівняння: результат 

можливого ракетного бомбардування порівнюється із випуском нової мелодії 

“Gangnam Style”.  

"Republicans are already trying to paint Hillary Clinton as too old to be 

president. In fact, a new ad claims she's so old that she could be a Republican." – Conan 

O'Brien (6) (у даному випадку автор вдається до гри слів “old” та “republican”, 

тим самим підкреслюючи, що провідні члени республіканської партії є 

немолодими людьми, і тому їхня критика віку Гіларі Клінтон виглядає 

абсурдною). 

"Vice President Joe Biden said today that 'Syria must be held accountable.' 

Unfortunately, the Obama administration has never employed an accountant, so they 

have no idea how to do that." – Jay Leno (4) (у даному випадку ми також 

спостерігаємо каламбур, що базується на багатозначності слів: 1. “accountable” – 

підзвітний  2. “accountant” – бухгалтер). 

Часто автори політичних жартів вдаються до застосування фонетичних 

засобів, які також є достатньо ефективними для отримання комічного ефекту: 

“Our government always struck me as having many layers. But I no longer think 

that, not after this email from an associate in another country: “I demonstrated the 

product to the Minister of Defiance and his Chief of Stuff.” – Montri Thipsorn (9) 

(гумористичний ефект досягається за допомогою вживання омофонів: Minister of 

Defiance (замість Minister of Defence) та Chief of Stuff (замість Chief of Staff). 

Висновки. Таким чином, ми можемо зазначити, що останнім часом гумор 

став невід’ємною частиною американського політичного дискурсу, а комічний 

ефект досягається за допомогою реалізації широкого спектру мовних засобів. 

Детально розглянувши та проаналізувавши американські політичні жарти, було 

відмічено, що найчастотнішими лінгвальними засобами досягнення 

гумористичного ефекту є: 1. використання тропів (метафора, метонімія, 

гіпербола) 2.використання порівняння 3.задієння фонетичних засобів. 

https://www.thoughtco.com/south-korea-facts-and-history-195724
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Перспективу подальших досліджень проблеми вбачаємо у вивченні та аналізі 

застосування усіх можливих мовних способів досягнення гумористичного 

ефекту у різних видах дискурсу. 
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МОВА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ РЕКЛАМИ: ОНІМНИЙ ВИМІР  
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ORCID ID: 0000-0002-8288-0405 

Стаття присвячена дослідженню власних назв у рекламних текстах фармацевтичних 

препаратів. Метою дослідження є аналіз власних назв у рекламних текстах ліків на матеріалі 

англійської, французької та німецької мов. Увагу приділено опису особливостей 

функціонування пропріальної лексики, а саме, висвітлено номінативну, інформаційно-

рекламну та апелятивно-комунікативну функції. Об’єктом дослідження є власні назви у 

рекламних текстах фармацевтичних препаратів. Предмет дослідження – функціональні 

особливості власних назв. Мета визначає вибір методів у нашому дослідженні: було 

використано загальнонаукові методи систематизації, аналізу та синтезу, кількісний аналіз. 

Серед спеціальних лінгвістичних методів залучено структурний, функціональний, які 

прислужились у визначенні особливостей структури рекламного тексту, й функцій онімів. У 

статті представлена коротка характеристика структури рекламних текстів 

фармацевтичних препаратів. Також виокремлено певні структурні особливості власних назв 

у рекламних текстах. Дослідження виявило схожі риси в рекламних текстах на матеріалі 

англійської, французької та німецької мов. Сумуючи вищезазначене, можемо підкреслити, що 

вперше було проведено аналіз  онімів у рекламних текстах  фармацевтичних препаратів на 

матеріалі англійської, французької та німецької мов. Проаналізувавши онімний простір 

рекламних текстів фармацевтичних препаратів, було зроблено також висновки, що він 

вибудовується переважно за допомогою топонімів, антропонімів, ергонімів та 

прагматонімів. У результаті розвідки були встановлені функціональні особливості онімів. 

Доведено, що власні назви у рекламних текстах фармацевтичних препаратів є додатковим 

джерелом виразності, які сприяють впливу реклами на адресат. Практична цінність роботи 

полягає у тому, що проведений аналіз онімів у рекламних текстах відкриває перспективи 

подальших досліджень, які можуть бути пов’язані з виявленням диференційних особливостей 

онімів у рекламних текстах з різними об’єктами рекламування. 

Ключові слова: рекламний текст, фармацевтичний препарат, власні назви, функціональні 

особливості, онімний простір.  

 

ЯЗЫК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ:  

ОНОМАСТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  

Насакина С.В. 
кандидат филологических наук, доцент, 

Одесский государственный аграрный университет 

Статья посвящена исследованию имен собственных в рекламных текстах 

фармацевтических препаратов. Целью исследования является анализ имен собственных в 

рекламных текстах лекарств на материале английского, французского и немецкого языков. 

Внимание уделено описанию особенностей функционирования проприальной лексики, а 

именно, представлены номинативная, информационно-рекламная и апеллятивно-

коммуникативная функции. Объектом исследования являются имена собственные в 

рекламных текстах фармацевтических препаратов. Предмет исследования - 

функциональные особенности онимов. Цель определяет выбор методов в нашем 

исследовании: были использованы общенаучные методы систематизации, анализа и синтеза, 
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количественный анализ. Среди специальных лингвистических методов привлечены 

структурный, функциональный методы, которые способствовали определению 

особенностей структуры рекламного текста, и функций онимов. В статье представлена 

краткая характеристика структуры рекламных текстов фармацевтических препаратов. 

Также выделены определенные структурные особенности имен собственных в рекламных 

текстах. Исследование выявило сходные черты в рекламных текстах на материале 

английского, французского и немецкого языков. Суммируя вышесказанное, можем 

подчеркнуть, что впервые был проведен анализ онимов в рекламных текстах 

фармацевтических препаратов на материале английского, французского и немецкого языков. 

Проанализировав ономастическое пространство рекламных текстов фармацевтических 

препаратов, были сделаны выводы о том, что ономастическое пространство в исследуемом 

материале образуется преимущественно с помощью топонимов, антропонимов, эргонимов и 

прагматонимов. В результате исследования были установлены функциональные особенности 

онимов. Доказано, что имена собственные являются дополнительным источником 

выразительности, они способствуют воздействию рекламы на адресат. Практическая 

ценность работы состоит в том, что проведенный анализ онимов в рекламных текстах 

фармацевтических препаратов открывает перспективы дальнейших исследований, которые 

могут быть связаны с выявлением дифференциальных особенностей онимов в рекламных 

текстах с различными объектами рекламирования. 

Ключевые слова: рекламный текст, фармацевтический препарат, имена собственные, 

функциональные особенности, ономастическое пространство. 

 

LANGUAGE OF PHARMACEUTICAL ADVERTISING:  

ONOMASTICS DIMENSION 

Nasakina S. 
candidate of philological sciences, associate professor, 

Odesa State Agrarian University 

The article is dedicated to the study of proper names in pharmaceutical advertising texts. The 

objective of the study is to analyze the proper names in pharmaceutical advertising texts in English, 

French and German. Attention is paid to the description of the features of the functioning of proper 

names, namely, the nominative, informational-advertising, and appellative-communicative functions 

are highlighted. The object of the research is the names in pharmaceuticals advertising texts. The 

subject of the research is the functional features of onyms. The objective determines the choice of 

methods in our research: general scientific methods of systematization, analysis and synthesis, 

quantitative analysis were used. Among the special linguistic methods, the structural, functional 

methods are involved, which contributed to the determination of the features of advertising structure 

and onyms functions. The article provides a brief description of pharmaceuticals advertising texts 

structure. Also, certain structural features of proper names in advertising texts are highlighted. The 

study revealed similarities in advertising texts in English, French and German. Summarizing the 

above-mentioned, we can emphasize that for the first time the analysis of onyms in pharmaceuticals 

advertising texts in English, French and German was carried out. After analyzing the onomastic 

space of pharmaceuticals advertising texts, it was concluded that the onomastics space in the studied 

material is formed mainly with the help of toponyms, anthroponyms, ergonyms and pragmatonyms. 

As a result of the study, the functional features of the onyms were established. It has been proven that 

proper names are an additional source of expressiveness, they contribute to the impact of advertising 

on the addressee. The practical value of the work lies in the fact that the analysis of onyms in 

pharmaceuticals advertising texts opens up the prospects for further research, which may be 

associated with the identification of differential features of onyms in advertising texts with various 

advertising objects. 

Key words: advertising text, pharmaceutical product, proper names, functional features, onomastic 

space. 
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Вступ. Мовні особливості рекламних текстів різних жанрів дедалі частіше 

стають об’єктом дослідження багатьох наук: ця проблема досить плідно 

вивчається як у загальнотеоретичному плані, так і в практичній діяльності. 

Явищу реклами у галузевих дискурсах присвячено чимало праць вітчизняних та 

зарубіжних мовознавців (Зелінська, 2002; Зірка, 2005; Ковалевська, 2001; 

Корнєва, 1998; Кудиба, 2008; Arens, 1999; Ward, 1999 та інші). Крім того, 

проблема функціонування власних назв у рекламних текстах уже тривалий час 

перебуває у полі зору ономатологів (Грушевська, 2005; Кирпичева, 2009). Однак 

функціонування власних назв у рекламних текстах фармацевтичних препаратів 

на матеріалі англійської, німецької та французької мов ще  не було предметом 

спеціального дослідження, тому актуальність дослідження зумовлена 

необхідністю  аналізу функціонування власних назв у рекламних текстах 

фармацевтичних препаратів. Метою нашої розвідки є аналіз онімії у рекламних 

текстах германських та романської мов крізь  призму функціонування різних 

видів власних назв. Завданнями є аналіз функціонування власних назв у 

рекламних текстах фармацевтичних препаратів та виявлення схожих рис та 

відмінностей. Матеріалом розвідки є друковані рекламні тексти 

фармацевтичних препаратів у формі буклетів, каталогів, проспектів. Шляхом 

суцільної вибірки зібрано по 500 прикладів реклами на матеріалі англійської, 

німецької та французької мов. Методи дослідження. Відповідно до мети 

дослідження були використані наступні методи: 1) загальнонаукові 

(систематизації, що уможливило класифікацію онімів; аналізу й синтезу, 

кількісний аналіз); 2) спеціальні лінгвістичні методи (структурний та 

функціональний аналіз). 

Результати та обговорення. Вже  у  перших посібниках зі створення 

ефективної реклами стверджують, що для того, щоб переконати покупця 

придбати товар, необхідно насамперед привернути його увагу. Пізніше завдання 

реклами було відображено у відомій формулі AIDA (Attention, Interest, Desire, 

Action) (Vilanilam, 2004: 11), згідно з якою реклама повинна привернути увагу 

адресата, зацікавити рекламованим товаром (послугою) та спонукати придбати 

цей товар.  

   Більшість дослідників до основних компонентів рекламного тексту 

відносять: слоган, заголовок, основний рекламний текст, ехо-фразу не 

заперечуючи при цьому можливості використовувати й допоміжні компоненти 

(Кафтанджиев, 230; Кирпичева, 33; Arens, 380).  Існування безлічі трактувань 

рекламного тексту серед лінгвістів пояснюється різноманітністю 

дослідницьких підходів до його вивчення. Не намагаючись дати вичерпний огляд 

різних точок зору, зупинимося на дефініції, яку будемо вважати робочою в 

нашому дослідженні. Рекламний текст фармацевтичних препаратів – це 

вербальна складова реклами ліків, до основних структурних компонентів якої 

відносимо (1) заголовок, (2) основний рекламний текст, (3) рекламні реквізити, 

(4) товарний знак, а до другорядних компонентів відносимо (5) слоган, (6) ехо-

фразу,  (7) підписи до ілюстрації, (8) коментарі, наприклад: (1) Wenn der Diabetes 



Записки з романо-германської філології. Випуск 1 (44). 2020. 
 

215 
 

nervt. Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühl und Schmerzen (2) Aplan® lindert 

diabetische Missempfindugen in Füßen und auch Händen effektiv – durch seine 

gezielte 3-fach-Wirkung: Die Funktion bereits geschädigter nerven wird verbessert. 

Nerven werden vor weiteren Diabetes-Angriffen geschützt. Dem gestörten 

Blutztuckerabbau als zentrale Ursache wird entgegen-gewirkt. (5) Aplan® – wirkt 3-

fach, verträglich (3) Wörwag Pharma GmbH& Co. KG, Calwer Straße 7, 71034 

Böblingen. 

Вивчення онімного простору рекламних текстів фармацевтичних 

препаратів змушує нас звернути увагу на специфічність функціонування онімів 

у рекламі ліків. У вищезазначеному прикладі є наявність топонімів Böblingen, 

Calwer Straße;  ергоніма Wörwag Pharma GmbH& Co. KG, прагматоніма  Aplan. 

Зазначимо, що онімний простір, як  «сукупність власних назв усіх класів, 

вживаних у мові певного народу в конкретний історичний період» (Бучко, 2012: 

136), включає: топоніми (назви географічних об'єктів), ергоніми (власні назви 

об'єднань людей), прагматоніми  (власні назви тих об'єктів, які мають денотати 

в прагматичній сфері діяльності людини), ідеоніми (назви об'єктів духовної 

культури), антропоніми (імена людей), фітоніми (назви рослин), хрононіми 

(назви подій і відрізків часу, пов'язаних з історичними подіями), зооніми (імена 

або клички тварин), космоніми (назви природних об'єктів космічного простору), 

теоніми (імена божеств і демонів у будь-якій релігії, міфології). Беручи до уваги, 

що для рекламного тексту фармацевтичних препаратів властиві певні онімні 

розряди, розглянемо функціонування найбільш численних розрядів у рекламних 

текстах фармацевтичних препаратів, а саме антропоніми, топоніми, ергоніми, 

прагматоніми. 
На думку багатьох ономатологів основною лексичною функцією всіх 

онімних розрядів є номінативна функція або функція номінації (Карпенко,  

234; Суперанская, 276). Так, прагматоніми як і ергоніми, виконують 

номінативну функцію, допомагаючи виокремити фармацевтичний препарат 

серед однотипних, наприклад:Arnican Ouf! Il y a Arnican! Amican soulage 

efficacement les bleus et les bosses. Cooper. Специфіку прагматоніма Arnican та 

ергоніма Cooper в зазначеному прикладі обумовлено вигуком Ouf! та двома 

окличними реченнями у заголовку, тобто яскравим оформленням рекламного 

тексту для привертання уваги аудиторії та спонукання до придбання 

фармацевтичного препарату. У рекламних текстах фармацевтичних препаратів 

використовують будь-які синтаксичні конструкції, однак, наприклад, питальні 

речення допомагають залучити аудиторію до пошуку відповіді, наприклад: Are 

you kidding? Fithealth has the answer... 

Fithealth provides uniquely formulated supplements to nourish all 3 tear layers and 

so alleviate mild to severe dry eye syndrome. Відповіддю на питання в зазначеному 

прикладі є прагматонім Fithealth, який є ключовим словом рекламного тексту, 

здатним привернути увагу цільової аудиторії.  

Характерною й відмітною рисою власних назв у рекламних текстах 

фармацевтичних препаратів є інформаційно-рекламна спрямованість, яке 

націлене на  поінформованість населення про товари фармацевтичного ринку, 
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наприклад: Bion®Transit. Gêne intestinale? Faites-la disparaître ! Bion®Transit est 

une approche innovante pour un bon transit et encas de sensation de ballonnements! 

Прагматоніми виконують як номінативну,  так і інформаційно-рекламну 

функції, окреслюючи «тему» рекламного тексту, а також розкривають медичну 

проблему, способи її вирішення за допомогою ліків, наприклад: Mehr Vitalität 

dank Mobilität. Kronosan® arthro. За допомогою ергонімів, найчастіше назв 

фармацевтичних компаній, вжитих у рекламі ліків, найвиразніше постають 

особливості   певної компанії,  наприклад: Seretide. What is Seretide? Seretide is 

available as a dry powder device called an Accuhaler and a Metered Dose Inhaler 

(MDI) also called as an ‘inhaler”. World Trust Pharmacy. 

Способи реалізації інформації в рекламних текстах фармацевтичного 

спрямування різні за характером: інформація про фірму-виробника, інформація 

про країну-виробника, назву лікарського препарату, тому певною мірою 

інформаційно-рекламна функція також  перетинається з апелятивно-

комунікативною. Апелюючи до переваг препарату над іншими через 

приналежність виробника до певної країни, певної фірми тощо, власні назви 

містять приховану оцінність, що впливає на свідомість адресата,  наприклад: 

Geftinat 250 mg. Buy Geftinat from India at wholesale prices. True Indian Pharmacy. 

Топонім може асоціюватися з певними ліками й має викликати  у адресата 

переважно позитивні асоціації з країною виробника. У зазначеному прикладі 

прагнення заінтригувати адресата й переконати в перевазі рекламованого 

препарату обумовлено вживанням топоніма India разом із ергонімом True 

Indian Pharmacy, тобто назвою фармацевтичної компанії. 

Переконливість інформації, представленої в рекламних текстах, багато в 

чому залежить від різноманіття використаних топонімів, наприклад: Mucinex. 

The day America fakes being sick. #SupersickMonday. When you`re really sick, take 

Mucinex. У зазаначеному прикладі топонім America створює певний імідж 

рекламованим лікам.  

Стосовно антропонімів, підкреслимо, що вони часто є 

багатофункціональними. Так, у наведеному нижче прикладі антропонім крім 

номінативної виконуює інформаційно-рекламну та апелятивно-

комунікативну функції, наприклад: Berocca. “Whether you need to beat work 

deadlines, keep hitting the gym, or catch up with friends and family, Berocca helps you 

keep up with your big days. Take on any challenge! Take Berocca every day! “Paulo 

Evelino(actor). Коли рекламний текст побудований у формі монолога, 

створюється враження, що актор Paulo Evelino звертається до аудиторії та 

ділиться своїм досвідом.  

У рекламних текстах фармацевтичних препаратів частотним є прийом 

залучення адресата в «розмову» з використанням антропоніма для того, щоб 

сприяти формуванню довіри до рекламного текста. Антропоніми становлять 

особливу групу онімів, які у свідомості адресата пов'язані з рекламованим 

фармацевтичним препаратом, що можна пояснити тим, що для потенційних 

покупців штучно створюється асоціативний ланцюжок між назвою ліків та 

антропонімом, що посилює медичну значимість рекламного тексту 
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фармацевтичного препарату, наприклад:  Omnival® orthomolecular. “ Der 2-fache 

Nobelpreisträger Linus Pauling hat die orthomoleculare Ernährungsmedizin 

erfunden”. Omnival orthomolecular– Hochwertige Mikronährstoffkombinationen 

empfehlenswert in: Zusammensetzung. Qualität. Preis. Fragen Sie nach Omnival® 

orthomolecular. Американський квантовий хімік і біохімік Лайнус Полінг  був 

єдиним науковцем, який отримав дві неподілені Нобелівські премії  та активно 

просував ідею збільшення споживання вітаміну C та розвивав концепцію 

ортомолекулярної медицини, тому його ім’я у рекламі є ефективним та виконує 

як інформаційно-рекламну, так і апелятивно-комунікативну функції.  

Висновки. Рекламовиробники різних країн використовують в основному 

одні й ті ж розряди онімів, однак, існують відмінності в частоті використання 

власних назв у досліджуваних мовах.  

У результаті дослідження функціонування власних назв у рекламних 

текстах фармацевтичних препаратів на матеріалі англійської, німецької та 

французької мов було виявлено такі закономірності: 1) всі розглянуті розряди 

власних назв мають високий рекламний потенціал і виконують у рекламних 

текстах фармацевтичних препаратів інформаційно-рекламну функцію; 2) 

завдяки апелятивно-комунікативній функції власних назв, рекламні тексти 

мають певний експансивний характер, що допомагає посилити вплив на адресат; 

3) детальний аналіз компонентного складу онімного простору на матеріалі трьох 

мов засвідчив, що найбільш численними розрядами в трьох мовах є 

прагматоніми (в англійському сегменті – 35%, у французькому – 33%, у 

німецькому – 36% ) та ергоніми (23,6% в англійській мові, 24,4% у французькій 

та 22% у німецькій мові). Причину фактично приблизної подібності кількості 

прагматонімів та ергонімів у досліджуваному рекламному матеріалі можна 

пояснити необхідністю включення даних розрядів власних назв до рекламних 

текстів через їхнє комерційне спрямування.  

Особливе місце в онімному просторі рекламних текстів фармацевтичних 

препаратів займають топоніми (в англійському сегменті – 21,8%, у 

французькому – 24%, у німецькому – 21,6%) та антропоніми (в англійському 

сегменті – 19,6%, у французькому – 18,6 %, у німецькому – 20,4%). Незважаючи 

на яскраве емотивне забарвлення антропонімів для аудиторії, вони є найменьш 

вживаними, що пояснюється особливостями предмета рекламування. 

Відмінність у кількісному співвіднесенні серед топонімів та антропонімів на 

матеріалі трьох мов пояснюється різним світосприйняттям етносів. 

        Отже, онімні виміри рекламних текстів фармацевтичних препаратів у 

германських та романської мовах відрізняються один від одного не тільки 

відсотками, але й форматом використання, що пояснюється екстралінгвальними 

чинниками, які будуть розглянуті у подальших розвідках.  
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В статье рассматривается функционирование речевого варианта лексико-семантического 

поля FACE в романе Брэма Стокера “Дракула”, как предецентном тексте в литературе о 

вампирах. Мы фокусируемся на описании персонажей-вампиров с целью определить 

типичный набор портретных деталей, представленных в романе. Особое внимание уделяем 

характеристикам, приписываемым графу Дракуле. В работе мы принимаем определение 

портрета, предлагаемое Е. А. Калинюк, где под портретным описанием понимается 

разновидность композиционно-речевой формы “описание”, предметом изображения в 

которой выступает литературный персонаж, его внешний вид, одежда, манера поведения, 

в том числе речевые, психоэмоциональные реакции на окружающий мир. В нашей статье мы 

ограничиваемся описанием внешнего вида (а именно, лица), так как конституенты ЛСП 

FACE называют лицо и части лица, а также мимические движения. Последние являются 

средствами выражения эмоций и невербальной коммуникации. Методом сплошной выборки 

мы получили 102 портретных описания, среди которых регистрируем преобладание 

развернутых портретных описаний. В процессе исследования все конституенты, 

участвующие в описаниях внешности персонажей, были классифицированы в соответствии 

с зонами лица в семь групп, среди которых наиболее частотными являются группы “рот”, 

“лицо в целом”, “глаза”.  Актуализация определенных черт внешности реализуется в 

лексическом дистантном повторе, превращая их в характерологическую и/или 

изобразительную  деталь. В нашей выборке конституенты ЛСП актуализируют следующие 

черты внешности персонажей-вампиров (изобразительные детали): алый рот и 

ослепительно белые острые зубы (иногда с уточнением – “клыки”); очень бледная кожа; 

горящие глаза красного цвета; острый орлиный нос; шрам на лбу. Все конституенты 

лексико-семантического поля FACE реализуют оппозицию СВОЙ-ЧУЖОЙ. 

Ключевые слова: дистантный повтор, изобразительная деталь, композиционно-речевые 

формы, лексико-семантическое поле, описание, прецедентный текст, развернутое 

портретное описание.  
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У статті розглядається функціонування  мовленнєвого варіанта лексико-семантичнного 

поля “ FACE” в романі Бр. Стокера “Дракула”, як прецедентного тексту літератури  про 

вампірів. Фокусом нашого дослідження  є опис персонажів-вампірів з метою визначення 

типових   портретних деталей, існуючих у романі. Особливу увагу приділяємо рисам, якими 

наділено графа Дракулу. У роботі  ми керуємося дефініцією  портрету, запропонованою  

Оленою Калинюк, під   портретним описом  розуміємо  різновід  композиційно-мовленнєвої 

форми “опис”. Об’єкт  зображення  - літературний персонаж, його зовнішній вигляд, одяг, 

поведінка, мовлення та психоемоційні реакції на світ навколо нього. Ми зупиняємося на 

розгляді зовнішності персонажів (фізіогноміки) та виразах обличчя, тому що вони 

збігаються з конституентами лексико-семантичного поля “FACE”. Зокрема, міміка є 

засобом   вираження   емоційного стану  та невербальної комунікації. Наша вибірка 

складається  зі 102 портретних описів, серед яких переважну кількість становлять 

розгорнуті портретні описи.   Проаналізувавши усі констітуенти  ЛСП, що відносяться до 

опису зовнішності (обличчя) персонажів-вампірів, ми розподілили їх на сім груп, серед яких 

найбільш частотними виявились групи “рот”, “обличчя в цілому”, “очі”. Висвітлення  певних 

рис зовнішності реалізується у лексичному дистантному повторі і перетворює їх на 

образотворчу деталь.  У запропонованій вибірці констітуенти ЛСП “FACE” актуалізуються 

у наступних рисах  персонажів-вампірів: “ червоний рот”, “білосніжн зуби ( іноді  ікла)”, 

“бліде обличчя”, “ червоні палаючі очі”, “гострий орлиний ніс”, “рубець на чолі” . Всі 

розглянуті конституенти лексико-семантичного поля “FACE” реалізують опозицію СВІЙ-

ЧУЖИЙ.  

Ключові слова:дистантний повтор, образотворча деталь, композиційно-мовленнєва форма, 

лексико-семантичне поле, опис, прецедентний текст, розгорнутий портретний опис. 
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In this article we consider the way the speech variant of the lexical semantic field FACE functions in 

the novel by Br. Stocker “Dracula”, the precedent text in vampire literature. We focus on the 

depiction of the vampire characters to identify the set of typical traits as they are represented in the 

novel, special attention is paid to the traits attributed to Count Dracula. We adopt the definition of 

the  portrait  offered by Elena Kalinjuk, where portrait description is understood as a variation of the 

compositional speech  forms “description” which studies a literary character, his/her appearance, 

clothes, manners, speech  and psychoemotional behavior. In our article we have analysed 

physiognomy and countenance proceeding from the fact that the constituent elements of the lexical 

semantic field FACE denote face with its parts and facial expressions. The latter describe emotional 

experience and act as means of nonverbal communication. The detailed portrait description prevails 

in our selection of 102 portrait descriptions. All the constituent elements of the LSF FACE are 

classified according to the parts of the face they denote. As a result, we’ve obtained seven groups, 

the most frequently used constituent elements indicate the following parts of the face: “mouth”, “face 

proper” and “eyes”.  Some of the specific traits are foregrounded through the distant repetition of 

the lexical units. These traits have become the descriptive details in the novel, they are “red lips”, 

“peculiarly sharp white teeth”, “burning eyes”, “sharp aquiline nose”, “the  scar on the forehead”.  

All the constituent elements of the LSF FACE represent the conceptual opposition  FRIEND-ENEMY. 

Key words: narrative compositional forms, description, detailed portrait description, distant 

repetition, descriptive detail, lexical semantic field, precedent text. 
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Введение. Вступая во взаимодействие с миром и познавая его, человек 

создавал картину мира, структурированную как биполярное множество в 

различных плоскостях: от бытового, повседневного видения мира до его 

космогонической модели. Пространство биполярно членилось на “свое” и 

“чужое” (своя/чужая территория; этот, видимый мир/потусторонний, невидимый 

мир). Время аналогично распадалось на оценочно противопоставленные 

день/ночь, жизнь/смерть.  Обитатели мира членились на “своих” (человек, член 

своего племени) и “чужих” (не человек, потустороннее существо, чужестранец). 

Одним из ярких воплощений правого члена этих оппозиционных пар (не 

человек, обитатель потустороннего мира, мертвец, действующий ночью) 

является мифологический, фольклорный персонаж вампир. Как плод 

человеческой фантазии он много веков существует в культурной памяти людей, 

занимая определенную позицию в концептуальной картине мира. Язык как 

носитель культуры запечатлел этот образ в языковой картине мира, которая 

представляется двумя неодинаковыми воплощениями: как собственно языковой, 

так и речевой картинами мира. 

        В современной концептуальной картине мира ВАМПИР трактуется как 

образ контрфактного, ирреального, вымышленного существа, созданного 

народной фантазией в недрах восточно-европейского фольклора, как образ, 

лишенный своего референта (not demonstrable) в мире объективной реальности. 

Эта черта концепта ВАМПИР находит отражение в одной из четырех смысловых 

долей, образующих ядро концепта. Каждая из этих долей содержит информацию 

следующего плана: КТО?, КАКОЙ?, ЧТО ДЕЛАЕТ?, ГДЕ?. 

   Нами рассмотрена и языковая проекция культурологического концепта 

ВАМПИР, а именно англоязычная вербализация, в языковом, словарном 

воплощении и речевом: литературные образы вампиров из беллетристических 

произведений жанра триллер. Общее структурное членение концепта на 4 

тематических сектора (КТО?, КАКОЙ?, ЧТО ДЕЛАЕТ?, ГДЕ/КОГДА?) 

сохраняется, однако наблюдается некоторая переструктурация самих секторов за 

счет зонального перемещения образующих их сегментов. Так, сопоставляя 

сектор КАКОЙ? в языке и речи отмечаем расширение данного сектора в речевом 

воплощении концепта за счет появления в нем дополнительного сегмента, 

которого нет в языковом, словарном воплощении изучаемого концепта. Данный 

сегмент аккумулирует почерпнутые из романов-триллеров сведения о 

внешности вампира: стандартный набор портретных деталей, которые были 

впервые заявленных как атрибуты образа графа Дракулы.  

       Цель данного исследования – анализ конституентов, входящих в состав 

лексико-семантического поля FACE (далее ЛСП FACE), которые в рамках 

художественного произведения участвует в создании образа персонажа-

вампира, а именно, в его портретном описании.  

Материалом исследования послужил роман Брэма Стокера “Дракула”. 

Появившись в 1897г. в романе Бр. Стокера “Дракула” образ элегантного 

кровопийцы в черном плаще и с безупречными манерами со временем 
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превратился “в того, кто для миллионов читателей стал воплощением идеи 

вампиризма” (Цымбурский) в прототипический образ литературного, а позже и 

кинематографического вампира. О прототипе здесь говорим в терминах 

Элеоноры Рош как о ярчайшем, наиболее типичном представителе некоторой 

категории референтов (Rosh 1978: 29, Rosh 1973: 65). Безусловно, о валашском 

правителе Трансильвании ХV в. Владе Цепеше (или Дракуле) было известно 

значительно ранее появления романа Стокера. Однако именно благодаря перу 

Брэма Стокера имя конкретного литературного героя Дракула превратилось в 

нарицательное, а его облик стал прототипическим. Так, например, 

лингвокультурологический словарь Longman следующим образом 

дефиницирует лему Dracula = a frightening vampire who has fangs (=long teeth) and 

wears a black cape (L.C.). Большинство лексикографических источников, 

упоминая статус вампира как литературного персонажа, в первую очередь 

называют графа Дракулу, заглавного героя романа Брема Стокера, а также 

последующих экранизаций романа: 

 Probably the  most famous vampire in literature is Count Dracula in the 

novel “Dracula” by Bram Stoker (Columb); 

 Bram Stoker’s “DRACULA” (1897) popularized the myth. ”Dracula” was 

made into a very popular film in 1931 …, several re-tellings and variations 

of the original story have since been made for both cinema and television 

(Penguin). 

Иными словами, “Дракула” Бр. Стокера это, безусловно прецедентный 

текст в западноевропейской культурной традиции ХХ в. 

Результаты и обсуждения. С целью изучения влияния образа графа 

Дракулы, как персонажа прецедентного текста, на литературные образы 

вампиров в жанре триллер, были описаны и проанализированы портретные 

описания персонажей-вампиров романа: непосредственно графа Дракулы, трех 

сестер-вампирш (the Sisters в романе), а также двух героинь, ставших по сюжету 

жертвами графа, - Люси Вестенра и Мины Харкер ( на этапе трансформации в  

вампира). Под портретным описанием в данной работе понимаем 

“разновидность КРФ “описание”, предметом изображения в котором выступает 

литературный персонаж, его внешний вид, одежда, манера поведения, в том 

числе речевого, психоэмоциональные реакции на окружающий мир” (Калинюк 

2001: 46), в нашем исследовании мы принимаем во внимание только внешний 

облик персонажей, а именно лицо и части лица.  

За единицу исчисления в данной работе принимается текстовый фрагмент, 

содержащий лексикографически зарегистрированные номинации, называющие 

лицо/часть лица или немимического изменения лица/его части. Например: 

And when I sudden remember that I watch, I find her (Mina) lying quiet, but 

awake, and looking at me with so bright eyes. (с. 522) 

В приведённом контексте выделенный шрифтом фрагмент – описание глаз 

героини – трактуем как одну единицу портретного описания, в данном случае 

это характеристика одного аспекта внешности (соответственно, говорим о 
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портретном вкраплении – ПВ). Под портретным рисунком (ПР) понимаем 

характеристику двух разных аспектов лица персонажа.  

Под развёрнутым портретным описанием (РПО) понимаем характеристику 

трёх и более аспектов внешности персонажей, при этом хотя бы два из них 

должны относиться к разным зонам лица. 

В процессе анализа текстового материала было получено 102 портретных 

описаний вышеуказанных персонажей. Все конституенты речевой версии ЛСП 

неравномерно распределяются между портретными вкраплениями (47%), 

портретными рисунками (36%) и развёрнутыми портретными описаниями (17%). 

Поскольку более половины контекстов ПО (53%) представляют собой описания 

объемных сюжетных сцен и содержат развернутые портретные описания 

персонажей и портретные зарисовки, количество лексических единиц, входящих 

в состав текстовой выборки, не совпадает с количеством контекстов выборки, 

составляет 263 конституента и  будет в дальнейшем служить отправной точкой 

для расчетов.  

В отличие от РПО, которые представляют собой локальные 

концентрированные портреты, портретные рисунки, как и портретные 

вкрапления являются примерами рассосредоточенного (деконцентрированного) 

ПО: портретные характеристики распространяются по всему текстовому 

полотну, т. е., автор периодически возвращается к описанию внешности 

персонажей и добавляет новые черты к их образу. 

Следует отметить, что существует определенная зависимость между 

внешностью и характером персонажа, поскольку за описанием внешности всегда 

стоит цель раскрытия его внутреннего мира. Внешний облик персонажа с одной 

стороны визуально может интегрировать  его в некоторую общность, с другой 

стороны выделять из общей массы совокупностью черт лица. Персонаж, как 

субъект художественного воздействия и одновременно центральный объект 

изображения со стороны автора, несет на себе главную информационную 

нагрузку, определяя план содержания художественного произведения. 

Конституенты ЛСП FACE, во-первых, называют лицо и части лица 

человека, а во-вторых, мимические движения, являющиеся средствами 

выражения эмоций человека и средствами невербальной коммуникации. 

Проявление эмоций на лице человека, безусловно, влияет и на его внешность. 

Именно поэтому конституенты ЛСП, которые обозначают различные изменения 

психоэмоционального состояния изображаемого персонажа, и проявлениями 

которых служат мимические движения, одновременно по-новому раскрывают 

его внешность, добавляя новые черты к образу литературного героя. 

В процессе исследования все конституенты, участвующие в описаниях 

внешности персонажей были классифицированы в соответствии с зонами лица 

по следующим группам (в порядке убывания частотности): “рот/mouth” (88), 

“лицо в целом/face proper” (71), “глаза/eyes” (57), “нос/nose” (15), “лоб/forehead” 

(15), “щёки/cheeks” (10), “подбородок/chin” (7) (см. табл. 1)  

В состав групп вошли лексические единицы, номинирующие лицо и части 

лица, характеризующие неестественный цвет (в нашем исследовании) и 
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состояние кожи, изменения цвета лица и изменение его частей при 

трансформациях, которые происходят с персонажами-вампирами. 

Таблица 1  

Распределение конституентов речевой версии ЛСП FACE в соответствии с 

описанием внешности персонажей-вампиров  романа “Дракула” 

Зоны лица 
Персонажи 

Всего 
Dracula Sisters Lucy Mina 

 Кол % Кол % кол % Кол % Кол % 

“рот / mouth” 49 18,6 8 3,1 25 9,5 6 2,3 88 33,5 

“лицо в целом / face 

proper” 
23 8,7 3 1,1 23 8,7 22 8,4 71 26,9 

“глаза / eyes” 32 12,2 4 1,5 8 3,1 13 4,9 57 21,7 

“нос / nose” 11 4,2 1 0,4 3 1,1 0 0 15 5,7 

“лоб / forehead” 8 3,1 0 0 2 0,8 5 1,9 15 5,7 

“щёки / cheeks” 5 1,9 0 0 4 1,5 1 0,4 10 3,8 

“подбородок /chin” 5 1,9 0 0 1 0,4 1 0,4 7 2,7 

Всего (персонажи) 133 50,6 16 6,1 66 25,1 48 18,3 263 100 

 

В приведенной таблице наблюдаем значительный отрыв зон “рта/ mouth” 

(33,5%), “лица как целого/ face proper” (26,9%), “глаз/eyes” (21,7%) от равных по 

численности зон “носа / nose” и “лба / forehead” (5,7% каждая), и зон “щёк / 

cheeks” (3,8%), и “подбородка /chin” (2,7%), представленных незначительным 

количеством конституентов.  

Свойственное портретным рисункам и вкраплениям повторение 

определенных лексических единиц с целью уточнения портретных 

характеристик персонажей реализуется в приеме лексического дистантного 

повтора – стилистическом средстве, которое актуализирует и выдвигает на 

первый план определённую черту внешности либо манеру поведения персонажа, 

таким образом превращая их в изобразительную либо характерологическую 

деталь и придавая литературным героям объём и реалистичность. 

В нашей выборке конституенты ЛСП, входящие в состав каждой группы, 

актуализируют определенные черты внешности персонажей-вампиров 

(изобразительные детали): алый рот и ослепительно белые острые зубы (иногда 

с уточнением – “клыки”); очень бледная кожа; горящие глаза красного цвета; 

орлиный нос; шрам на лбу. Как видим, перечисленные выше конституенты не  

репрезентуют  черты внешности, свойственные  людям.  

Рассмотрим перечисленные портретные характеристики детальнее.   

Создавая образ графа Дракулы автор одним из первых ПО 

незамедлительно обращает внимание читателя на его белые острые зубы, 

которые обычно демонстрируются в улыбке, и красный цвет губ. Такие 

характеристики как big, long, sharp, protruberant white (canine) teeth (eyeteeth) и 

red mouth/lips/underlip составляют 33,5 % всей группы: 

As he spoke he smiled, and the lamplight fell on a hardlooking mouth, with very 

red lips and sharp-looking teeth, as white as ivory. (p.15) 
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As he spoke he handed me three sheets of note paper and three envelopes. … 

looking at them, then at him, and noticing his quiet smile, with the sharp, canine 

teeth lying over the red underlip, I understood as well as if he had spoken that 

I should be more careful what I wrote, for he would be able to read it. (p. 47) 

Портретное описание эксплицитно несет авторскую модальность и 

оценочность, непосредственно указывая на авторские интенции. В связи с этим 

больший интерес представляют выбранные автором прилагательные: в начале 

романа у графа charming или quiet smile, но по мере развития образа персонажа 

эпитеты постепенно приобретают негативную окраску: grim smile превращается 

в malignant, saturnine, insolent, и, наконец, diabolical, a smile that Judas in hell 

might be proud of:  

Somehow his words and his look did not seem to accord, or else it was that his 

cast of face made his smile look malignant and saturnine. (p. 35) 

He didn’t get angry, as I ‘oped he would, but he smiled a kind of insolent smile, 

with a mouth full of white, sharp teeth. (p. 197) 

He smiled, such a soft, smooth, diabolical smile that I knew there was some 

trick behind his smoothness. (p. 72) 

The last I saw of Count Dracula was his kissing his hand to me, with a red light 

of triumph in his eyes, and with a smile that Judas in hell might be proud of. 

(p. 73) 

Помимо улыбок Дракуле свойственны такие мимические эмоциональные 

проявления как презрительная ухмылка (contemptuous sneer) и злобный оскал 

(snarl): 

With a contemptuous sneer, he (Dracula) passed quickly through the door, and 

we heard the rusty bolt creak as he fastened it behind him. (p. 441) 

As the Count saw us, a horrible sort of snarl passed over his face, showing the 

eyeteeth long and pointed. (p. 439) 

Дефиниция термина snarlv = (especially of dogs) to make a deep, rough sound 

while showing the teeth, usually in anger or (of people) to speak or say something 

angrily and forcefully (L.C.) четко указывает, что воспроизведенный графом 

поведенческий паттерн присущ не человеку, но животным, в частности собакам. 

Тонкий портретный штрих в сочетании с уже знакомыми читателю сюжетными 

событиями, в которых граф появлялся в образе огромной собаки, создает 

пугающий образ и подчеркивает  контрфактность этого персонажа.  

Также значительный интерес вызывает тот факт, что после окончательного 

перевоплощения в вампира Люси также воспроизводит злобный звериный оскал, 

однако сравнивается уже с кошкой: 

When Lucy, I call the thing that was before us Lucy because it bore her shape, 

saw us she drew back with an angry snarl, such as a cat gives when taken 

unawares. (p. 302) 

Таким образом, животное начало присуще не одному только графу 

Дракуле, а и другим персонажам-вампирам. Эта особенность находит свое 

отражение в культурологическом концепте ВАМПИР, в периферийном   

сегменте ЧТО УМЕЕТ?. 
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Еще одним общим свойством оказываются острые зубы: после укуса 

вампира жертвы графа Люси Вестенра и Мина Харкер помимо прочего 

постепенно становятся обладательницами острых длинных клыков. Изменение 

зубов становится признаком их медленного перерождения: 

‘Madam Mina, our poor, dear Madam Mina is changing.’…. I can see the 

characteristics of the vampire coming in her face. It is now but very, very 

slight...Her teeth are sharper, and at times her eyes are more hard. (p. 463) 

Her (Lucy’s) teeth, in the dim, uncertain light, seemed longer and sharper than 

they had been in the morning. In particular, by some trick of the light, the canine 

teeth looked longer and sharper than the rest. (p. 227) 

В отличие от графа и сестер, длинные острые зубы Мины и Люси 

сопровождаются бледностью губ и десен: 

Her (Lucy’s) open mouth showed the pale gums drawn back from the teeth, 

which looked positively longer and sharper than usual. (p. 219) 

Even the lips were white, and the gums seemed to have shrunken back from the 

teeth, as we sometimes see in a corpse after a prolonged illness. (p. 183) 

Общая бледность также является одной из важных характеристик, 

свойственных всем персонажам-вампирам романа. В сознании людей бледная 

кожа ассоциируется со слабостью и болезнью либо испугом, что закреплено 

лексикографически: paleadj = used to describe a person's face or skin if it has less 

colour than usual, for example when the person is ill or frightened, or if it has less 

colour than people generally have (L.C.) 

В нашей выборке 26,9 % конституентов группы “лицо в целом / face proper” 

представляет собой номинации бледности как неэмоционально окрашенный 

признак персонажа, который, однако, актуализируется по-разному.  Смертельная 

(deathly, deadly) бледность Дракулы с самого начала романа констатируется как 

необычный, заметный, пугающий (awful pallor) факт, свойственный ему 

изначально признак, своего рода норма. Сема “ill” в его случае не 

актуализируется. В случае Люси и Мины бледность, приобретенная после 

контакта с вампиром, противопоставляется их природному здоровому цвету 

лица (paler than her usual wont) и, соответственно, постулируется как нечто 

странное, необычное, отличное от нормы. Их бледность всегда сопровождается 

слабостью, сонливостью, изможденностью, однако в романе это не  вызывает 

прямую ассоциацию с болезнь, а  служит еще одним признаком постепенного 

изменения их сущности, превращения в вампира. Для усиления образа 

используются эпитеты ghastly, chalkily, white и waxen для обозначения крайней 

степени бледности: 

I got the letter in bed, and rose without waking Mina. She looked heavy and 

sleepy and pale, and far from well. (p. 375) 

By her side lay Lucy, with face white and still more drawn. (p. 210) 

В нашей выборке присутствует также антоним бледности – выражение 

“ruddy colour” (ruddyadj = (of a white person’s skin) having a red color, often 

suggesting good health) (L.C.). Примечательно, однако, что данная лексическая 

единица, а также синоним – прилагательное “red” по отношению к цвету лица – 
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ни разу не используется в контексте описания нормального здорового цвета лица 

персонажей, но встречается только в ПО сестер Дракулы, а также в ПО Мины и 

Люси во время и после окончательного перевоплощения, часто – во время их сна. 

Например: 

There were before me in actual flesh the same three women that Jonathan saw 

in the room, .... I knew the swaying round forms, the bright hard eyes, the white 

teeth, the ruddy colour, the voluptuous lips. (p. 526) 

Madam (Mina) still sleep, and she look in her sleep more healthy and more 

redder than before. And I like it not. (p. 522)  

Необычность ситуации, при которой днем болезненные девушки во время 

ночного сна по непонятным причинам выглядят здоровее и румянее придает 

изначально положительной характеристике негативную коннотацию, разрушает 

привычную картину мира и вместе с тем способствует созданию абсолютно 

инфернального, ужасного образа. 

Поскольку именно “лицо предоставляет нам материал, на основе которого 

делаются выводы о красоте...” (Рамси, Харкорт 2009: 23) к группе “лицо в целом 

/ face proper” были отнесены оценочные характеристики внешности, в нашем 

случае – внешней привлекательности героинь.  

Яркой чувственной (voluptuous) красоте сестер Дракулы автор 

противопоставляет мягкую красоту Мины и «ангельскую» - Люси. 

She (the Sister) was so fair to look on, so radiantly beautiful, so exquisitely 

voluptuous, that the very instinct of man in me, which calls some of my sex to 

love and to protect one of hers, made my head whirl with new emotion. (p. 530) 

She (Mina) looked sweetly pretty, but very sad, and her eyes were flushed with 

crying. (p. 317) 

So Arthur took her (Lucy’s) hand and knelt beside her, and she looked her best, 

with all the soft lines matching the angelic beauty of her eyes. (p. 230) 

Подобное противопоставление частично актуализирует опровергнутый 

исследованиями, но оставшийся в наивной картине мира, стереотип “что 

красиво, то хорошо”, иными словами, кто красив, тот подобен ангелу. 

Интересно, что производный от него стереотип “что некрасиво, то плохо”, т. е. 

кто не красив, тот порочен, в романе не представлен. Напротив, сестры Дракулы 

и красивы, и порочны, что в некоторой степени ломает устоявшиеся наивные 

представления о мире и снова помещает сестер - вампирш в контекст 

остраненности. 

21,7% всех конституентов группы “глаза / eyes” составляют номинации и 

характеристики глаз персонажей. Отличительным признаком глаз графа и сестер 

является красный цвет, и тяжелый, мрачный, “горящий” взгляд: 

He (Dracula) had a ‘ard, cold look and red eyes, and I took a sort of mislike to 

him… (p. 197) 

Two were dark, and had ... great dark, piercing eyes, that seemed to be almost 

red when contrasted with the pale yellow moon. (p. 54) 

В зависимости от ситуации глаза графа светятся, горят, или пылают адским 

огнем: 
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He sneered at me, and his white face looked out of the mist with his red eyes 

gleaming, and he went on as though he owned the whole place, and I was no 

one. (p. 401) 

His eyes. They burned into me, and my strength became like water. (p. 402) 

His eyes were positively blazing. The red light in them was lurid, as if the flames 

of hell fire blazed behind them. (p. 56) 

В языковой картине мира прочно устоялось выражение “глаза – зеркало 

души”, идея о том, что по глазам можно прочесть и понять эмоциональное 

состояние, переживания, мысли, иными словами душу человека (а значит и 

персонажа). Соответственно, в глазах графа Дракулы находим подтверждение 

его мрачной, дьявольской сущности. Несмотря на упомянутые выше намеки на 

некое животное начало, граф Дракула обладает всеми внешними признаками 

человека, а значит читатель неизбежно пытается ассоциировать себя с 

персонажем. Указания на дьявольскую, нечеловеческую сущность графа 

вызывают у читателя диссоциацию, расщепление, а вместе с ним – суеверный 

страх перед не-человеком, существом из преисподней, не принадлежащим ни 

миру мертвых ни живых. 

Интересно отметить, что горящий взгляд, так же как и бледность и острые 

зубы оказывается свойственным не исключительно Дракуле, но всему 

вампирскому классу: после превращения глаза Люси Вестенра также горят 

адским огнем. 

As she looked, her eyes blazed with unholy light, and the face became wreathed 

with a voluptuous smile. (p. 302) 

Говоря о глазах стоит также отметить отличное от остальных описание 

цвета глаз одной из сестер Дракулы: 

The other was fair, as fair as can be, with great masses of golden hair and eyes 

like pale sapphires. (p. 54) 

Это не единственное использованное автором сравнение черт лица сестер 

с драгоценностями:  

All three had brilliant white teeth that shone like pearls against the ruby of 

their voluptuous lips. (p. 54) 

В данном случае подобные изысканные метафоры служат подчеркиванию, 

усилению контраста прекрасной внешности и жуткой потусторонней сущности. 

Острый орлиный нос (aquiline, hooked, beaky nose) представляет собой еще 

одну отличительную особенность внешности сестер и Дракулы: 

His face was a strong, a very strong, aquiline, with high bridge of the thin 

nose… (p. 26) 

Two were dark, and had high aquiline noses, like the Count… (p. 54) 

He gazed at a tall, thin man, with a beaky nose and black moustache and pointed 

beard, who was also observing the pretty girl. (p. 246) 

В сочетании с упомянутыми выше острыми зубами и животным оскалом 

данный портретный штрих усиливает в сознании читателя ассоциацию вампира 

со зверем, не человеком. 
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Конституенты группы “лоб/forehead” актуализируют еще одну интересную 

изобразительную деталь в образах графа и Мины Харкер, а именно шрам как 

отличительный знак, полученный при определенных обстоятельствах.  

Шрам на лбу графа, оставленный Джонатаном Харкером при попытке 

убить его ударом лопатой, становится дополнительным признаком, 

позволяющим опознать Дракулу при встрече: 

His face was turned from us, but the instant we saw we all recognized the Count, 

in every way, even to the scar on his forehead. (p. 404) 

I knew, too, the red scar on his (Dracula’s) forehead where Jonathan had struck 

him. (p. 411) 

Шрам на лбу Мины представляет собой ожог от святой воды, знак ее 

нечистоты после взаимодействия с графом, своего рода “дьявольская метка”, 

избавление от которой становится возможным только после уничтожения 

Дракулы. 

My surmise was not finished, could not be, for I caught sight in the mirror of the 

red mark upon my forehead, and I knew that I was still unclean. (p. 461) 

The dying man spoke, ‘Now God be thanked that all has not been in vain! See! 

The snow is not more stainless than her forehead! The curse has passed away! 

(p. 540) 

Конституенты группы “подбородок /chin” в целом не играют значительной 

роли в описании и развитии персонажей романа, однако актуализируют 

знаковую для жанра изобразительную деталь: кровь, стекающую из уголков рта 

вампира на побородок. 

The mouth was redder than ever, for on the lips were gouts of fresh blood, which 

trickled from the corners of the mouth and ran down over the chin and neck. (p. 

75) 

By the concentrated light that fell on Lucy’s face we could see that the lips were 

crimson with fresh blood, and that the stream had trickled over her chin and 

stained the purity of her lawn death robe. (p. 301) 

Данный портретный штрих создает в сознании читателя яркий пугающий 

визуальный образ.  

В связи с этим напомним еще раз о культурологическом феномене 

прецедентности. “Прецедентные имена входят в когнитивную базу, хранятся как 

инварианты коллективных представителей и в этом качестве относятся к 

когнитивному уровню сознания” (Сергеева 2003: 243). С. Хватова отмечает, что 

“в этом плане можно говорить о концептах вымышленных героев, которые стали 

фактами культуры в фольклоре, художественной литературе, живописи, 

кинематографе” (Хватова 2003: 296).  

Роль стокеровского Дракулы как прецедентного образа персонажа 

проявляется в том, что последующие (по хронологии создания) литературные 

персонажи-вампиры наследуют упомянутый в романе  набор характеристик 

(изобразительных деталей). 

Являясь классическим представителем оппозиции СВОЙ-ЧУЖОЙ, 

Дракула, nosferatu, способен нарушать законы природы, делать то, что не под 
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силу человеку: принимать облик зверя (собака, летучая мышь), перемещаться 

вниз головой по стене, питаться кровью и, как следствие, молодеть: 

There lay the Count, but looking as if his youth had been half restored. For the 

white hair and moustache were changed to dark iron-grey. The cheeks were 

fuller, and the white skin seemed ruby-red underneath. ... Even the deep, 

burning eyes seemed set amongst swollen flesh, for the lids and pouches 

underneath were bloated. It seemed as if the whole awful creature were simply 

gorged with blood. (p. 75) 

Помимо этого, оппозиция СВОЙ-ЧУЖОЙ реализуется в романе и другими 

способами: человеку противопоставляется зверь, “ангельской” чистоте, 

невинности, свету – плотскость, чувственность, бездуховность. Наиболее яркой 

иллюстрацией данного противостояния выступает ПО Люси Вестенра в сцене на 

кладбище: 

... then her eyes ranged over us. Lucy’s eyes in form and colour, but Lucy’s 

eyes unclean and full of hell fire, instead of the pure, gentle orbs we knew... (p. 302) 

Then she turned, and her face was shown in the clear burst of moonlight and by 

the lamp, which had now no quiver from Van Helsing’s nerves. Never did I see such 

baffled malice on a face, and never, I trust, shall such ever be seen again by mortal 

eyes. The beautiful colour became livid, the eyes seemed to throw out sparks of hell 

fire, the brows were wrinkled as though the folds of flesh were the coils of Medusa’s 

snakes, and the lovely, blood-stained mouth grew to an open square, as in the passion 

masks of the Greeks and Japanese. If ever a face meant death, if looks could kill, we 

saw it at that moment. (p. 303) 

Выводы. В процессе исследования все конституенты ЛСП FACE, 

участвующие в описаниях внешности персонажей-вампиров были 

классифицированы в соответствии с зонами лица. Как видно из таблицы, 

наиболее многочисленными являются зоны “рта/ mouth”, “лица как целого/ face 

proper”, “глаз/eyes”, состав которых, вместе с конституентами зон “нос/nose” и 

“лоб/forehead”, детализирует портретное описание персонажей-вампиров, 

подчеркивая их дьявольскую сущность и наделяя чертами в большей мере 

присущим животным, а не человеку.  Зоны “щёки/cheeks”, “подбородок/chin” 

представлены достаточно незначительным количеством конституентов, однако 

актуализируются в романе за счет изобразительных деталей. Все конституенты 

лексико-семантического поля FACE участвуют в реализации оппозиции СВОЕ-

ЧУЖОЕ. Перспективой дальнейшего исследования является анализ 

функционирования конституентов  речевого варианта ЛСП FACE в романах-

триллерах о вампирах. 
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Стаття присвячено розгляду питань, пов'язаних з аналізом виникнення оцінки у 

висловлюванні. Особлива увага звертається на іллокутивний та перлокутивний ефект 

мовленнєвих актів оцінки. Мета запропонованої розвідки полягає у розгляді особливостей 

оцінних мовленнєвих актів та визначенні їх місця ієрархії мовленнєвих актів взагалі. Методи 

дослідження визначаються метою, теоретичним спрямуванням статті та мають 

комплексний характер. Вони інтегрують основні положення когнітивної теорії та теорії 

комунікації. Мінімальною одиницею спілкування є мовленнєвий акт. Структура мовленнєвого 

акту включає чотири рівні: локуція, пропозиція, іллокуція та перлокуція. В оцінних 

мовленнєвих актах семантичною основою є категорія оцінки. З огляду на семантичні та 

прагматичні властивості об'єкта нашого дослідження, ми пропонуємо виділяти такі типи 

мовленнєві оцінні акти: 1) орієнтовані на суб'єкт; 2) орієнтовані на об'єкт. Серед оцінних 

мовленнєвих актів, орієнтованих на об'єкт, можна виділити власне оцінні (похвала, осуд) і 

емоційно-оцінні (захоплення, обурення, повага). Цей підхід ґрунтується на тому, що оцінні 

дієслова є прямими вербальними репрезентантами іллокутивної інтенції оцінних мовленнєвих 

актів. Отже, можна вважати, що класифікація мовленнєвих актів оцінки може спиратися 

на семантичні та прагматичні особливості оцінних дієслів.  

Ключові слова: оцінка, мовленнєвий акт, іллокуція, перлокуція. 

 

ТИПОЛОГИЯ РЕЧЕВЫХ АКТОВ ОЦЕНКИ 

Приходько А.И. 
доктор филологических наук, професор, 

Запорожский национальный университет 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом появления оценки в 

высказывании. Особое внимание уделяется иллокутивному и перлокутивному эффекту 

речевых актов оценки. Цель предлагаемого исследования заключается в рассмотрении 

особенностей оценочных речевых актов и определении их места иерархии речевых актов 

вообще. Методы исследования определяются целью, теоретическим направлением статьи и 

имеют комплексный характер. Они интегрируют основные положения когнитивной теории 

и теории коммуникации. Минимальной единицей общения является речевой акт. Структура 

речевого акта включает четыре уровня: локуция, предложение, иллокуции и перлокуции. В 

оценочных речевых актах семантической основой является категория оценки. Учитывая 

семантические и прагматические свойства объекта нашего исследования, мы предлагаем 

выделять следующие типы речевые оценочные акты: 1) ориентированные на субъект; 2) 

ориентированы на объект. Среди оценочных речевых актов, ориентированных на объект, 

можно выделить собственно оценочные (похвала, порицание) и эмоционально-оценочные 

(захват, возмущение, уважение). Этот подход основывается на том, что оценочные 

глаголы являются прямыми вербальными репрезентантами иллокутивной интенции 

оценочных речевых актов. Итак, можно считать, что классификация речевых актов 

оценки может опираться на семантические и прагматические особенности оценочных 

глаголов. 

Ключевые слова: оценка, речевой акт, иллокуция, перлокуция. 
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TYPOLOGY OF EVALUATION SPEECH ACTS 

Prihodko G. 
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Zaporizhzhia National University 

The given research is dedicated to the study of typology of evaluation speech acts. In this article 

questions connected with the analysis of the appearance of the evaluation in the utterance are being 

discussed. Particular attention is paid to the illocutionary and perlocutionary effect of evaluation 

speech acts. The purpose of the given article is to consider the most common features of evaluative 

speech acts and determine their place in the hierarchy of speech acts in general. The research 

methods, used in the study, are determined by the purpose, theoretical direction of the article and are 

comprehensive. The research methods integrate the basic notions of modern cognitive theory and 

theory of communication. The minimum unit of communication is speech act. The structure of the 

speech act includes four levels. They are locution, proposition, illocution and perlocution. In the 

evaluation speech acts, semantic basis is the category of evaluation. The author of the article offers 

the following classification of evaluation speech acts. Based on semantic and pragmatic properties 

of the object of our study, the article proposes to distinguish the following types of evaluation speech 

acts: 1) focus on the subject; 2) focus on the object. Among evaluation speech acts, oriented on the 

object, proper evaluation speech acts (for example, praise, condemnation) and emotional evaluation 

speech acts (for example, admiration, anger, respect) can be selected. The given approach is based 

on the fact that the evaluative verbs are direct representatives of illocutionary intention of evaluation 

speech acts. So, we consider that the classification of evaluation speech acts can rely on semantic 

and pragmatic features of evaluative verbs. 

Key words: evaluation, speech act, illocution, perlocution. 

 

Вступ. Вивчення мовленнєвої діяльності в річищі сьогоденних 

лінгвістичних спрямувань – психолінгвістичного, когнітивного, прагматичного 

– дає змогу поглянути на мовні явища в динаміці, зумовленій закономірностями 

мовленнєвого мислення і прагматичними факторами мовленнєвого спілкування.  

Мінімальною одиницею комунікації вчені вважають мовленнєвий акт. Як 

відомо, термін «мовленнєвий акт» інтерпретується дослідниками неоднаково. 

Термін «мовленнєвий акт» (далі – МА) використовується як для позначення 

структурних складників МА, так і для мовленнєвого акту в цілому. У структурі 

мовленнєвого акту виділяють чотири рівні: локуція, пропозиція, іллокуція і 

перлокуція. Під локуціей розуміють "акт власне виголошення речення" 

(Падучева, 1985: 23). У дефініції поняття іллокуція (іллокутивний акт) ми 

дотримуємося судження О.В. Падучевої про те, що іллокуція – це реалізація 

комунікативної інтенції. Під перлокуцією розуміють вплив, який це 

висловлювання здійснює на адресата. При цьому мається на увазі "не сам факт 

розуміння адресатом змісту висловлювання, а ті зміни в стані чи поведінці 

адресата, які є результатом цього розуміння" (Булыгина, Шмелев, 1997: 247).  

На переконання Д.М. Шмельова, "різні іллокутивні акти, наприклад, 

твердження, часто мають на меті досягнення певного перлокутивного ефекту 

(наприклад, повідомлення про щось або судження мають на увазі переконати в 

чомусь співрозмовника, тим більше це справедливо для питання, прохання чи 

наказу, спрямованих на відповідну вербальну або поведінкову реакцію адресата" 

(Булыгина, Шмелев, 1997: 249).  
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Питання про включення або не включення перлокуції в структуру 

мовленнєвого акту в теорії мовленнєвих актів є доволі дискусійним. Так, деякі 

вчені вважають, що мовленнєвий акт необхідно чітко відмежовувати від 

перлокуції, так як остання може і не бути досягнута за допомогою мовних 

прийомів (Остин, 1986: 24). Інші дослідники вважають перлокуцію обов'язковим 

складником структури МА, признаючи, що без досягнення перлокутивного 

ефекту МА не можна визнавати завершеним (Булыгина, Шмелев, 1997: 248). На 

нашу думку включення перлокуції в структуру мовленнєвого акту є логічно 

вірним і раціональним: якщо під МА розуміти мовленнєву дію, то закономірною 

видається необхідність аналізу результатів цієї дії (перлокуції). Крім зазначених 

вище компонентів, в структуру МА входить саме висловлювання.  

Дуже влучно визначає природу мовленнєвого акту С. Левін: "Головна 

думка, що лежить в основі поняття мовленнєвого акту, полягає в тому, що крім 

висловлення власного змісту, речення може також здійснювати деяку дію: воно 

може стверджувати щось, питати про будь-що, наказувати, попереджати, обіцяти 

тощо" (Левин, 1990: 334). Неодмінною прикметою будь-якого МА є і 

комунікативна інтенція: якщо адресант в процесі сприйняття МА вірно визначає 

комунікативний намір адресата, то можна говорити про успішну реалізацію 

мовленнєвого акту.  

В лінгвістичний ужиток поняття мовленнєвого акту як одиниці вербальної 

комунікації було введене вченими Оксфордської школи Дж. Остін (Остин, 1986), 

Дж. Серль (Серль, 1986) та їх послідовниками Н.Д. Арутюнова (Арутюнова, 

1976), Г.П. Грайс (Grice, 1975). Теорія мовленнєвих актів і сьогодні знаходиться 

у фокусі уваги лінгвістів, оскільки дозволяє розглядати комунікативну діяльність 

функціонально, виокремлюючи в структурі спілкування іллокутивну функцію. 

Під різновидом мовленнєвих актів розуміють модель, зразок однорідної групи 

мовленнєвих актів, які характеризуються певними спільними атрибутами, що 

віддзеркалюють той чи інший визначену площину вербальної людської 

комунікації (Безугла, Романченко, 2013: 32 – 34). 

Мета запропонованої розвідки полягає у розгляді особливостей оцінних 

мовленнєвих актів та визначенні їх місця ієрархії мовленнєвих актів взагалі.  

Методи дослідження визначаються метою, теоретичним спрямуванням 

статті та мають комплексний характер. Вони інтегрують основні положення 

когнітивної теорії та теорії комунікації. Актомовленнєвий аналіз застосовується 

для визначення прагматичних характеристик оцінних мовленнєвих актів. 

Результати і обговорення. Аналізуючи оцінні мовленнєві акти, ми 

спираємося на класифікацію МА, запропоновану Дж. Серлем (Серль, 1986), який 

звернув увагу на базисні типи МА. Використовуючи даний родо-видовий 

принцип типології МА, З.К. Теміргазіна виділяє основні види оцінних 

мовленнєвих актів та їх різновиди: "Відповідно до семантики оцінки – 

вираженням ставлення мовця в поняттях «добре / погано» – основними видами 

оцінних мовленнєвих актів є осуд й схвалення; інші види, зберігаючи інваріантне 

значення, варіюють в різній мірі іллокутивну функцію відповідно до 

інтенсивності оцінки або перлокутивного впливу на адресата" (Темиргазина, 
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1999: 57). Іллокутивна сила може бути не виражена експліцитно мовними 

засобами. Однаковий пропозіційний зміст в різному прагматичному оточенні 

представлятиме різні мовленнєві акти.  

МА, як ми вже відзначали вище, практично одноголосно визнається 

одиницею мовленнєвого спілкування. Вивчення такої самостійної, структурно 

замкнутої одиниці, як МА, слугувало підґрунтям для дослідження окремих 

мовленнєвих актів з метою осягнення всього різноманіття особливостей та 

якостей функціонування людської мови, закономірностей організації 

мовленнєвої діяльності людини.  

В прагмалінгвістиці виділяють мовленнєві акти, в яких семантика 

висловлювання не збігається з їх іллокутивною функцією. Такі мовленнєві акти 

називають непрямими. Дж. Серль, досліджуючи різницю між прямими і 

непрямими мовленнєвими актами, наголосив на існуванні трьох типів 

висловлювань, які протиставлені «буквальним висловлюванням». До таких він 

зараховує метафору, іронію і непрямі мовленнєві акти: "Проблема 

функціонування метафори є окремим випадком більш загальної проблеми – а 

саме, пояснення того, як розходяться значення мовця і значення речення або 

слова. Іншими словами, це окремий випадок проблеми, як виявляється 

можливим говорити одне, маючи на увазі щось інше; як вдається повідомити 

щось в тих випадках, коли мовець і слухач знають, що значення спожитих 

мовцем слів не відповідають точно і буквально тому, що він мав на увазі. Інші 

випадки розриву між значеннями висловлювання мовця і буквальним значенням 

речення – це іронія і непрямі мовленнєві акти" (Серль, 1990: 308).  

В прагматиці можна виділити ще один тип такого комунікативного 

«розриву». На відміну від вищевказаних ситуацій, які характеризуються 

невідповідністю «сказаного» і «значущого», в цих мовленнєвих ситуаціях 

спостерігається «непряма адресація» висловлювання. В таких випадках мовець, 

звертаючись до слухача, насправді адресує цю інформацію присутній третій 

особі. Отже, можна говорити про наявність «хибного» і «істинного» слухача. 

Мотивами появи таких прагматично неординарних ситуацій, на нашу думку, є 

соціальні, етичні фактори, а також мовленнєва стратегія і тактика мовця, яка 

диктується відповідними умовами комунікації.  

У центрі уваги сучасних дослідників, як ми вже зауважували, сьогодні 

знаходяться питання прагматики, проблеми особистості комуніканта, способи 

найбільш адекватного вираження різного роду смислів, в тому числі і оцінних. 

Продуктивною є ідея про класифікацію та систематизацію мовленнєвих актів в 

так звані «комунікативно-семантичні поля» і «комунікативно-семантичні 

групи». Під комунікативно-семантичною групою розуміють"сукупність речень 

даної мови, члени якої мають певне іллокутивне призначення, яке зумовлює 

типізований вираз того чи іншого мовленнєвого наміру, містять показники свого 

іллокутивного призначення і є стандартними засобами вербального спілкування, 

що відбивають прагматичну синонімію речень і парадигматичні відносини між 

різними способами виразу мовленнєвих намірів" (Жуламанова, 1999: 3).  
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В оцінних мовленнєвих актах семантичною основою є категорія оцінки. 

Критично осмислюючи те місце та роль, що Дж. Серль відводить оцінним 

мовленнєвим актам у загальній типології мовленнєвих актів, О.М. Вольф цілком 

вірно стверджує: "...клас експресивів» представляється доцільним розуміти 

значно ширше, ніж це робить Дж. Серль, зараховуючи до них а) зумовлені 

соціальними конвенціями вибачення, подяки, поздоровлення тощо); б) оцінні 

висловлювання, які належать індивідуальним суб'єктам, що мають своєю 

іллокутивною метою виразити емоційний стан або призвести емоційний вплив 

на слухача, засноване на схваленні і осудженні в широкому смислі слова" 

(Вольф, 2009: 167).  

Концептуально важливим є виявлення одиниць національно-культурної 

специфіки мовленнєвого спілкування і введення поняття національно-

культурного стереотипу (термін Ю.С. Прохорова) як одиниці аналізу (Прохоров, 

1997: 41). Кожному етносу притаманні свої національно-культурні стереотипи, 

що визначають та розкривають мовленнєву поведінку. На наш погляд, 

зіставлення стереотипів в оцінній діяльності представників різних народів 

дозволяє виявити національну специфіку мовленнєвої поведінки, культурні 

традиції в ній.  

Якщо успішність мовленнєвого акту регулюється, на переконання багатьох 

учених, дотриманням принципів «кооперативного співробітництва», то 

основним фактором стилістичної маркованості в процесі спілкування є 

мовленнєва ситуація. В.М. Телія наводить набір мовленнєвих ситуацій, які, на її 

думку, є базовими для соціально-рольової типології. Перш за все вона виділяє 

«нейтрально стилістичну ситуацію», або «мовленнєвий стандарт – це коли 

соціальні відносини партнерів не вносять жодних «слідів» в тип мовлення (від 

офіційного до розмовно-побутового спілкування) (Телия, 1986). Крім 

нейтрального мовлення, виділяються: неформальна, що характеризує соціальні 

відносини мовців як фамільярні – рольовий статус може бути визначений як 

відношення «близького знайомства, рольова позиція – належність до «рівних»; 

грубо-фамільярна, коли близьке знайомство дає підставу для «запанібратських» 

стосунків, а рольова позиція – зневага до особистості, до її достоїнств.  

З.К. Теміргазіна вирізнила мовленнєвий акт оцінки як базисний тип, який 

включає в себе різноманітні акти: схвалення, засудження, осуду, похвали, 

лестощі, комплімент (Темиргазина, 1999: 57). За формою реалізації нею також 

розрізняються письмові оцінні мовленнєві акти: характеристики, рецензії, 

відгуки, експертні висновки; усні: наприклад, ювілейна промова тощо.  

Так, Т.В. Маркелова, досліджуючи семантику і прагматику засобів 

вираження оцінки, дійшла висновку, що градація ступеня інтенсивності оцінки 

відбувається за такою схемою: ядром оцінних мовленнєвих актів вона визнає 

акти схвалення і несхвалення (семи «добре / погано»). Експлікуються названі 

акти за допомогою багатоманітних мовних засобів. Далі за ступенем градації 

сили оцінки зі знаком «плюс» розташовуються оцінні акти похвали (сема 

«досить добре»), і замикають систему оцінних мовленнєвих актів з позитивним 

значенням акти захоплення (сема «дуже добре»). За ступенем градації 



Записки з романо-германської філології. Випуск 1 (44). 2020. 
 

238 
 

негативних оцінок першими в ряду після актів несхвалення стоять оцінні акти 

осуду (сема «досить погано»). Ланцюг інтенсивності негативних оцінок в ядрі 

оцінної семантики замикають мовленнєві акти обурення (сема «дуже погано»). 

Периферійними в системі оцінних мовленнєвих актів є акти здивування і акти 

засудження (Маркелова, 1995: 76 – 77).  

Висновки. З огляду на семантичні та прагматичні властивості об'єкта 

нашого дослідження, ми пропонуємо виділяти такі типи мовленнєві оцінні акти: 

1) орієнтовані на суб'єкт; 2) орієнтовані на об'єкт. Серед мовленнєвих оцінних 

актів, орієнтованих на об'єкт, можна виділити власне оцінні МА (похвала, осуд) 

і емоційно-оцінні МА (захоплення, обурення, повага). Подібний підхід 

заснований на визнанні того факту, що оцінні дієслова є прямими вербальними 

репрезентантами іллокутивної інтенції оцінних мовленнєвих актів, отже, ми 

вважаємо правомірним те, що класифікація оцінних мовленнєвих актів може 

спиратися на семантичні та прагматичні ознаки оцінних дієслів. 
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Стаття присвячена дослідженню емоційного сприйняття атмосфери таємничості у 

готичних романах та романах трилерах. Таємниці перебувають у фокусі уваги дослідників з 

давніх давен та до сьогодення, змушуючи людей звертати увагу на дивні речі навколо нас, що 

робить їх цікавими для дослідження, зважаючи на зміни у соціумі та оточуючому середовищі. 

Таємниці асоціюються із секретами та замовчуванням, або тишею, які і стали предметом 

запропонованої статті. З огляду на лінгвокультурологічний підхід у дослідженні концептів, 

було виділено інформаційний, образний та інтепретаційний складники, кожен з яких 

акцентує увагу на певних рисах, що притаманні досліджуваним концептам. Було розглянуто 

концептуальні ознаки, які є характерними для концептів ТАЄМНИЦЯ/MYSTERY, 

ТИША/SILENCE, СЕКРЕТ/SECRET. Фреймова структура досліджуваних концептів 

складається із наступних сфер: актанти, предикати, атрибути, квантифікатори, простір і 

час, за допомогою яких було найбільш повно продемонстровано усі основні характеристики 

концептів ТАЄМНИЦЯ/MYSTERY, ТИША/SILENCE, СЕКРЕТ/SECRET та з’ясовано 

особливості їх використання у готичних романах та романах трилерах. Матеріал 

дослідження покликаний найбільш повно та розлого продемонструвати характерні ознаки 

досліджуваних концептів, оскільки атмосфера таємничості є превалюючою 

характеристикою цих літературних жанрів, вона розвивалася разом з ними і має ключове 

значення. Було встановлено, що усі складові аналізу концептів ТАЄМНИЦЯ/MYSTERY, 

ТИША/SILENCE, СЕКРЕТ/SECRET характеризують їх як з позитивного, так і з негативного 

боків, що вказує на бінарний характер досліджуваних концептів та їх неоднозначність.  

Ключові слова: концепт, фрейм, атмосфера таємничості, готичний роман, роман трилер. 
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кандидат филологических наук, доцент, 

Запорожский национальный университет 

Статья посвящена исследованию эмоционального восприятия атмосферы таинственности 

в готических романах и романах триллерах. Тайны находятся в фокусе внимания 

исследователей много десятилетий и вплоть до современности, заставляя людей обращать 

внимание на странные и необъяснимые вещи вокруг них, что и делает их интересными для 

исследования, принимая во внимание изменения в социуме и окружающей действительности. 

Тайны ассоциируются с секретами и умалчиванием, или тишиной, которые и стали 

предметом нашей статьи. Использовав лингвокультурный подход к изучению концептов, 

были выделены информационная, образная и интерпретационная составляющие, каждая из 

которых акцентирует внимание на определенных чертах, которые свойственны 

исследуемым концептам. Были изучены концептуальные признаки, которыми 

характеризуются концепты ТАЙНА/MYSTERY, ТИШИНА/SILENCE, СЕКРЕТ/SECRET. 

https://publons.com/researcher/AAG-9080-2019/
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Фреймовая структура исследуемых концептов состоит из следующих сфер: актанты, 

предикаты, атрибуты, квантификаторы, пространство и время. С их помощью наиболее 

полно были продемонстрированы основные характеристики концептов ТАЙНА/MYSTERY, 

ТИШИНА/SILENCE, СЕКРЕТ/SECRET и установлены особенности их использования в 

готических романах и романах триллерах. Материал исследования наиболее полно 

демонстрирует характерные признаки исследуемых концептов, так как атмосфера 

таинственности является основной для этих литературных жанров, она развивалась вместе 

с ними и имеет ключевое значение. Было установлено, что все составляющие анализа 

концептов ТАЙНА/MYSTERY, ТИШИНА/SILENCE, СЕКРЕТ/SECRET  характеризуют их как 

положительно, так и отрицательно, что указывает на их бинарный характер и 

неоднозначность.  

Ключевые слова: концепт, фрейм, атмосфера таинственности, готический роман, роман 

триллер. 

 

EMOTIONAL PERSEPTION OF THE ATMOSPHERE OF MYSTERY IN 

GOTHIC NOVELS AND THRILLERS 

Приходченко О.О. 
candidate of philological sciences, associate professor, 

Zaporizhzhia National University 

The article is dedicated to the study of the emotional perception of the atmosphere of mystery in 

gothic novels and thrillers. Mysteries were under the peer study of scientists for many years and up 

to modern times, which make people to pay attention to strange and non-understandable things 

around us, making them interesting for researches, taking into considerations all the changes in 

society and environment. Mysteries are associated with sycrets and silence, which became the object 

of the proposed article. In our article the linguocultural approach to the study of concepts was used, 

which enables us to single out informative, figurative and interpretational components, each of which 

emphasizes on some particular features, which are characteristic of the concepts under analysis. The 

conceptual features, which are characteristic of the concepts MYSTERY, SILENCE, SECRET, were 

studied. The frame structure of the concepts under analysis is composed from such spheres as actants, 

predicates, attributes, quantificators, space and time. With their help all the main and most prominent 

characteristics of concepts MYSTERY, SILENCE, SECRET were represented and the peculiarities of 

their usage in the gothic novels and thrillers were studied. The material under investigation shows 

the characteristic features of the concepts under analysis in the most composite way as far as the 

atmosphere of mystery is the prevailing feature of these genres of literature, they were developing 

together and mystery plays the key role in these works of literature. It was determined that all 

constituent parts of the analysis of concepts MYSTERY, SILENCE, SECRET show it both from 

positive and negative sides, and at the same time indicate the binary character of the concepts under 

analysis and their ambiguity.  

Key words: concept, frame, atmosphere of mystery, the gothic novel, the thriller. 

 

Вступ. Протягом багатьох століть вчені досліджували питання буття, 

життя та смерті, любові, радості та таємниці. Постійний процес розвитку та 

пізнання навколишнього світу спонукав до вивчення незрозумілого та 

невідомого, розширення горизонтів свідомого та зменшення кількості 

невідомого в нашому бутті. Усе це призвело до об’єднання та змішування 

незвіданого в єдиний сегмент реальності. Як зазначив Х. Лавкрафт, 

«найстарішою та найсильнішою емоцією людства є страх, а найстарішим та 

найсильнішим різновидом страху є страх невідомого» (Lovecraft, 2000: 78). 

Метою дослідження стало встановлення співвідношень між такими концептами 
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культури як ТАЄМНИЦЯ / MYSTERY, ТИША / SILENCE та СЕКРЕТ / SECRET, 

як вербалізаторів атмосфери таємничості у готичних романах та романах 

трилерах.  

Згідно з когнітивним підходом до мови, мислення людини відбувається за 

допомогою концептів, закодованих вербальними засобами. Одиниці мови 

експлікують різноманітні частини концептуального змісту свідомості людини та 

пов’язують їх із семантикою тих чи тих концептів.  

З точки зору психологічного підходу поняття таємничості або «саспенс», 

яке у 1980- 90-х рр. зайняло одне з центральних місць у психології і 

психолінгвістиці, визначається як емоційний стан, емоційна реакція на наратив,  

емоція, супутня розвитку подій (Божко, 2017: 38). 

 Методи дослідження. Необхідність комплексного аналізу зумовила візира 

наступних методів дослідження: суцільної вибірки й описового методу – для 

інвентаризації та інтерпретації мовних одиниць; концептуальний аналіз, а саме 

фреймове моделювання – з метою виявлення семантичної структури досліджуваних 

концептів; аналіз словникових дефініцій – з метою встановлення концептуальних 

ознак, що є лексикалізованими; контекстуальний аналіз було використано у процесі 

дослідження мовленнєвого втілення концептів ТАЄМНИЦЯ / MYSTERY, ТИША 

/ SILENCE та СЕКРЕТ / SECRET у готичних романах та романах трилерах. 

Результати та обговорення. У сучасній лінгвістиці для аналізу змістових 

одиниць мови, їх структури, систематизації знань щодо останніх застосовується 

семантичний (компонентний) підхід (Алефіренко, 1999), (Попова, Стернін, 2002) 

та концептуальний підхід (Карасик, 2012; Кубрякова, 1994). 

У нашому дослідженні ми дотримуємося лінгвокультурологічного підходу 

до розуміння концепту, який полягає в тому, що концепт визнається базовою 

одиницею культури. Науковці погоджуються, що в структурі кожного концепту 

можливо виділити інформаційний, образний та інтепретаційний складники.  

Інформаційний (або поняттєвий) складник утворюється комплексом 

когнітивних ознак, які з погляду комунікантів відповідають суттєвим 

характеристикам об’єкта пізнання (предмета чи явища). Образний компонент 

формується за допомогою перцептивних та когнітивних образів та об’єднує 

перцептивні (зорові, слухові, тактильні, смакові, нюхові) когнітивні ознаки, 

утворені внаслідок чуттєвого сприйняття та когнітивні ознаки, які формуються 

внаслідок метафоричного осмислення концептуалізованого поняття. 

Інтерпретаційний (ціннісний) складник об’єднує когнітивні ознаки, які 

відповідають загальним, емоційним, естетичним тощо оцінкам мовців 

(Приходченко, 2017: 58). Дослідження концептів ТАЄМНИЦЯ / MYSTERY, 

ТИША / SILENCE та СЕКРЕТ / SECRET є актуальним, оскільки неодноразово 

до них зверталися як вітчизняні (Галич, 2011), (Лукін, 1992), (Єфименко, 2015), 

так і зарубіжні дослідники Г. Хоффман (Hoffmann, 1982). Особливо принадним, 

на нашу думку, є сприйняття  атмосфери таємничого у готичних романах та 

романах трилерах крізь призму емоцій, оскільки саме їх незрозуміла, містична та 

ірраціональна природа створює ту атмосферу жаху та непередбачуваності, в якій 

найбільш повно розкриваються усі особливості досліджуваних концептів.  
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Метою даної статті є виявлення особливостей емоційного сприйняття 

атмосфери таємничості у готичних романах та романах трилерах. Об’єктом 

статті виступає атмосфері таємничості у готичних романах та романах трилерах. 

Предметом є особливості емоційного сприйняття атмосфери таємничості в 

готичних романах та романах трилерах.  

Готичний роман, як різновид, був повністю сформованим на кінець XVIII 

століття і пов'язаний з естетикою предромантизму, одним з основних положень 

якого й була зацікавленість готикою, що включало в себе не лише 

середньовічний стиль архітектури, але й сам дух та похмурий настрій цієї епохи, 

фантастику, лицарство, містику, казковість, жахливе та загадкове.  

За словами Е. Біркхед (Birkhead, 1963: 14), віра в надприродне 

передавалася від одного покоління до іншого упродовж багатьох років, але від 

цього страх та моторошні відчуття, пов’язані з цими легендами, не 

зменшувалися, а перейшли в літературні твори. Постійний зв’язок між 

розумінням людиною навколишнього середовища та сприйняттям незрозумілих, 

таємничих фактів реальності пояснюється тим, що “первинна функція людської 

психіки втілюється в рамках глибинної та початкової архітектонічної 

категоріальної опозиції “добро – зло” (Берестнєв, 2000: 112).  

Г. Лавкрафт (Lovecraft, 2000) в своїх роботах дає схоже трактування 

розуміння свту:: “очевидно, що література жаху стара, як людська думка чи мова. 

Космічний жах з'являється як складовий елемент у ранньому фольклорі усіх 

народів, його легко побачити у стародавніх баладах, хроніках і священних 

писаннях”. Розглядаючи історію поступового входження “надприродного” у 

художню творчість, Г. Лавкрафт згадує античних авторів (Петронія, Апулея, 

Флегонта), західноєвропейський середньовічний епос, “Божественну комедію” 

“першопрохідця у класичному освоєнні моторошної атмосфери” – А. Данте, 

поезію Е. Спенсера, трагедії В. Шекспіра, “Бачення місіс Вів” Д. Дефо тощо 

(Lovecraft, 2000). Дослідник вказує на природність зацікавлення людиною 

жахливим, що дає поштовх літературі жахів і знаходить прояв у літературі різних 

часів, а не лише на межі ХVІІІ – ХІХ ст. (Приходченко, 2017: 46-48). 

У свою чергу роман трилер походить від англійського “to thrill” – ‘to cause 

to experience a sudden sharp feeling of excitement’ (Merriam-Webster Dictionaries 

online) та його основним завданням є викликати у читача відчуття тривоги, 

схвилювання та остраху, що змінюються радістю, а також характеризується 

гострими відчуттями, які присутні на всіх стадіях розвитку сюжету (Д’якова, 

2013). 

За словами Дж. Паттерсона “якщо трилер не здатен лоскотати нерви, це 

означає, що він не виконує своєї роботи” (Patterson, 2006). Одними із головних 

елементів цього жанру виявляються таємниця та напруга, завдяки яким 

формується розвиток сюжету, його напруга та несподіване закінчення, розв’язка 

якого стає зрозумілою лише під час прочитання роману. 

Усе вищезазначене робіть готичні романи (B. Stoker “Dracula”, S. King 

“Salem’s Lot”) та романи трилери (T. Harris “Red Dragon” та “The Silence of the 
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Lambs”) найбільш актуальним матеріалом для дослідження вербалізації 

концептів ТАЄМНИЦЯ / MYSTERY, ТИША / SILENCE та СЕКРЕТ / SECRET.  

Найбільш релевантним для вивчення концептів ТАЄМНИЦЯ / MYSTERY, 

ТИША / SILENCE та СЕКРЕТ / SECRET, на нашу думку, буде фреймовий аналіз. 

Фрейм розглядаємо як типову ситуацію, що “пов’язана з реальними 

психологічними процесами сприйняття, належить до глибинного пласту 

соціальної свідомості й характеризується такими ознаками: схематичність, 

спрощеність і вкоріненість у свідомості членів соціуму” (Селіванова, 2000: 101). 

У цьому дослідженні концепти ТАЄМНИЦЯ / MYSTERY, ТИША / 

SILENCE та СЕКРЕТ / SECRET аналізуються як ситуації, визначені за даними 

тлумачних словників, у яких наведені, наприклад, такі дефініції: ‘тиша / silence’ 

– “the quality or state of being mostly or completely unknown”, ‘таємниця / mystery’ 

– “ something hard to understand or explain” та ‘секрет / sercet’ – “mot known or 

menat to be known by general populace; something hard to understand or explain” 

(Macmillan Dictionaries online). Концепт ТИША / SILENCE є більш загальним за 

своїм значенням та містить характеристики, що притаманні іншим 

досліджуваним концептам. 

Щодо етимології досліджуваних лексем, то найдавнішими 

використаннями лексеми ‘mystery’ (з 14 cтоліття) є її асоціація з релігією – 

‘religious truth via divine revelation, hidden spiritual significance, mystical truth’; 

лексема ‘secret’ (з 14 століття) використовувалась на позначення чогось 

прихованого, приватного ‘set apart, hidden, private’; лексема ‘silence’ (з 1200) 

позначала тишу – ‘state of being silent’ (The Etymological Dictionary of the English 

Language). 

Змістове наповнення концептів ТАЄМНИЦЯ / MYSTERY, ТИША / 

SILENCE та СЕКРЕТ / SECRET встановлюється через семантичний аналіз 

ключових номінацій концептів (імен) і систематизації когнітивних ознак, які 

віддзеркалюють параметри концептуалізації феноменів таємниці, тиші та 

секрету й усвідомлюються носіями культури.  

З метою встановлення ключових імен та інших номінацій концептів 

ТАЄМНИЦЯ / MYSTERY, ТИША / SILENCE та СЕКРЕТ / SECRET методом 

суцільної вибірки аналізуються дані різних лексикографічних джерел: 

тезаурусних та тлумачних словників. 

Закріплення за одиницею статусу імені концепту здійснюється відповідно 

до таких критеріїв: приналежність до лексико-граматичного класу іменників, 

абстрактність значення, функціональна нейтральність, тривалість існування в 

системі мови й високий ступінь адаптованості, про що свідчать словотворча 

продуктивність і фразеологізація одиниць (Приходченко, 2017: 62).  

Імена концептів ТАЄМНИЦЯ / MYSTERY, ТИША / SILENCE та СЕКРЕТ 

/ SECRET представлені іменниками mystery, silence та secret. Ці іменники є 

абстрактними та позначають такі поняття як ‘подія’, ‘cтан’ і ‘таємниця’, тобто 

властивості реалій – mystery “an unexplained or inexplicable event”, silence “the 

condition or quality of being or keeping still and silent”, secret “a mystery”. 

По-друге, вони становлять вершини синонімічних рядів (mystery – enigma, 
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problem, riddle тощо; silence – muteness, peace, secretiveness, stillness тощо, secret 

– code, enigma, puzzle, mystery, secrecy тощо), а в функціональному плані ці 

одиниці характеризуються нейтральністю.. 

По-третє, одиниці mystery, silence та secret є стійкими та функціонують у 

системі англійської мови упродовж тривалого часу: mystery від англ. misteriē 

“close eyes”, silence від англ. silens “to be silent”, secret від англ. sērētus “”to set 

aside” (The free dictionary). 

Про той факт, що процес концептуалізації поняття та формування імені 

концепту завершено, свідчить і словотворча продуктивність одиниць.  Розвиток 

словотворчих та семантичних дериватів, а також залучення лексем до складу 

фразеологізмів відбувається в результаті поглиблення поняття: mystery > 

mysteries, mysterious, mysteriously, mystic, mystical тощо, wrapped in a mystery, a 

mystery to (one) тощо; silence > silent, silently, silencer; code of silence, conspiracy 

of silence, silence is gold тощо; secret > secrecy; best-kept secret, dark secret тощо 

(The free dictionary). 

Для дослідження особливостей репрезентації концептів ТАЄМНИЦЯ / 

MYSTERY, ТИША / SILENCE та СЕКРЕТ / SECRET нами були обрані готичні 

романи та романи трилери, оскільки саме в них атмосфера таємничості та 

незвідності представляється найбільш повно та розгалужено.  

Аналіз номінацій концептів ТАЄМНИЦЯ / MYSTERY, ТИША / SILENCE 

та СЕКРЕТ / SECRET у текстах готичних романів та романів трилерів 

підтверджує релевантність ключових вербалізаторів mystery, silence  та secret для 

готичної лінгвокультури з одного боку, а також для художнього простору 

романів трилерів. 

З одного боку, ці одиниці характеризуються найвищими показниками 

вживаності в аналізованих текстах (mystery – 41, secret – 62, silence – 193). 

З іншого боку, вони є продуктивною базою для утворення інших номінацій 

концептів: silent, silently, silences, silencer, silenced, mysteries, mysterious, 

mystifying, mysteriously, mystical, secrecy, secretly, secretive, secretively, secrets, 

desecrate, desecration.  

Система прямих номінацій концептів поповнюється за рахунок 

фразеологізмів (“be a mystery to sb” (Stoker, 1994: 32; King, 2011: 9), “heart of 

a mystery” (Stoker, 1994: 50), “held up finger for silence” (Harris, 2002: 100), 

“years of silence” Harris, 2002: 110), “in silence” (King, 2011: 134; Stoker, 1994: 

34,41,103; Harris, 2002: 223; Harris, 2000: 171, 233), “stay in silence” (Stoker, 

1994: 13), “keep silence” (Stoker, 1994: 216, 258; King, 2011: 172), “break the 

silence” (Harris, 2000: 151; Stoker, 1994: 178, 181), “keep a secret” (Harris, 2002: 

114; Harris, 2000: 39; Stoker, 1994: 47, 128; King, 2011: 146, 280), “in secret” 

(Stoker, 1994: 27, 175). 

Найбільша кількість вживань лексеми silence доводить нашу думку про 

те, що саме концепт ТИША / SILENCE є найбільш узагальненим та включає в 

себе характеристики інших досліджуваних концептів ТАЄМНИЦЯ / 

MYSTERY та СЕКРЕТ / SECRET. 

Фрагменти інформації, що містяться у складі певного концепту 
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характеризуються як одне ціле та існують у певному взаємозв’язку. Однак, різні 

концепти відзначаються притаманними лише їм фрагментами.  

Вслід за вченими (Козлова, 2015) найефективнішим для дослідження 

фреймової організації концептів ТАЄМНИЦЯ / MYSTERY, ТИША / SILENCE 

та СЕКРЕТ / SECRET були виділені такі сфери: актанти, предикати, атрибути, 

квантифікатори, простір, час, які найбільш повно та прозоро демонструють усі 

особливості досліджуваних концептів, їх взаємозв’язок, одночасне 

протиставлення та єдність. 

АКТАНТИ сфер ТАЄМНИЦЯ / MYSTERY, ТИША / SILENCE та СЕКРЕТ 

/ SECRET вказують на їх зв'язок із таємничістю, неясністю та прихованістю, що 

вербалізується за допомогою іменників на позначення людей або власних назв – 

“… write to Mr Hawkins … in secret…” (Stoker, 1994: 27), “Professor wished … kept 

secret” (Stoker, 1994: 128), “The Count shall not yet know my secret” (Stoker, 1994: 

34), “Count’s mystery frightened me” (Stoker, 1994: 30), “… the secrets of God” 

(Stoker, 1994: 88), “father…kept the secret” (King, 2011: 34).  

Цікавим, на нашу думку, виявився той факт, що в одному з аналізованих 

романів (‘Salem’s Lot’ by S. King) саме місто схарактеризовано як жива істота, 

яка вимушена тримати у таємниці все, що відомо у зв’язку із приїздом вампіра 

Барлоу та його вчинків – “These are the town’s secrets, and some will later be known 

and some will never be known” (King, 2011: 147). 

За допомогою особових (“I know the secret now…” (Stoker, 1994: 72), 

посесивних (“… yet know my secret” (Stoker, 1994: 34), “… learn his secrets” 

(Stoker, 1994: 205), “… kept its secrets” (King, 2011: 280), “… takes their silence” 

(Stoker, 1994: 53), “… to notice my silence” (Stoker, 1994: 171), “…of a silent mystery 

of their own” (Stoker, 1994: 219), та невизначених (“there should be no secret…” 

(Stoker, 1994: 88), “we need have no secrets” (Stoker, 1994: 190), “…that’s no secret” 

(Harris, 2002: 83) займенників та демонстративних детермінативів (“…of this 

mystery” (Stoker, 1994: 178), “… this silence” (Harris, 2000: 132) виражено 

приналежність таємниць, секретів та замовчувань певним особам або 

причетність людей до них. 

Вживання визначеного артикля the є ознакою того, що сфери ТАЄМНИЦЯ 

/ MYSTERY, ТИША / SILENCE та СЕКРЕТ / SECRET охоплюють конкретні 

реалії: “… all that broke the silence” (Harris, 2000: 151), “… the mean secrets of his 

life” (King, 2011: 221), “… of the terrible mystery…” (Stoker, 1994: 128).  

Абстрактні іменники burden (‘a source of great worry’) “тягар”, spell (‘a 

bewitched state or trance’) “транс”, net (‘sth that entraps’) “пастка”, beat 

(‘pulsation or throb’) “пульсація” уживаються на позначення усього того 

невідомого та жахливого, чого зазвичай очікують від таємниць, тиші та 

секретів: “… burden of silence” (Stoker, 1994: 222), “… secret of darkness” (King, 

2011: 286), “… spell of silence” (Stoker, 1994: 180), “… horrible net of gloom and 

mystery” (Stoker, 1994: 27), “…beats of silence” (Harris, 2002: 4). Поєднання 

іменника silence із словосполученням weed-choked back yard підсилює ту 

неприємну, таємничу та депресивну атмосферу, яка створюється за допомогою 

досліджуваних концептів – “Ben Mears stood in the great silence of the weed-
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choked back yard…” (King, 2011: 231). 

Отже, використання іменників на позначення людей або власних назв, 

особових, посесивних та невизначених займенників, а також та демонстративних 

детермінативів, визначеного артикля the та абстрактних іменників вказує на 

таємничий та невизначений характер концептів ТАЄМНИЦЯ / MYSTERY, 

ТИША / SILENCE та СЕКРЕТ / SECRET у досліджуваних романах.  

ПРЕДИКАТИ концептів ТАЄМНИЦЯ / MYSTERY, ТИША / SILENCE та 

СЕКРЕТ / SECRET здебільшого вказують на дію або стан, які схарактеризовано 

за допомогою дієслів активного та пасивного станів.  

Для репрезентації досліджуваних концептів використовуються дієслова 

розумової діяльності – know, notice та ін. вказують на певний ступінь знання та 

розуміння (“know … secret” (Stoker, 1994: 34), “know … mystery” (Stoker, 1994: 

163), “to notice silence” (Stoker, 1994: 171).  

Дієслова фізичної активності (drive, come, return, ride) вказують на 

протяжність та тривалість таємничості на певний проміжок часу (на той, який 

триває подорож) – “drove in silence” (King, 2011: 176), “come in secret” (Stoker, 

1994: 15), “in silence we retuned” (Stoker, 1994: 41), “… had ridden in silence” 

(Harris, 2000, 171).  

Вживання дієслів на позначення закінчення (end, brake) пояснюється тим 

фактом, що усе таємниче на невідома колись стає явним – “the silence was broken” 

(Stoker, 1994: 178), “all that broke the silence” (Harris, 2000: 151), “to end this 

mystery” (Stoker, 1994: 163). Підтвердженням того факту, що усе таємниче може 

бути розкрито є вживання дієслова see (“had seen … secrets” (King, 2011: 286).  

Отже, предикати, які вживаються для позначення концептів ТАЄМНИЦЯ 

/ MYSTERY, ТИША / SILENCE та СЕКРЕТ / SECRET підтверджують їх 

таємничість та незвідність з одного боку, але, з іншого боку, вказують на їх 

термінативність та можливість дослідження.  

АТРИБУТИ концептів ТАЄМНИЦЯ / MYSTERY, ТИША / SILENCE та 

СЕКРЕТ / SECRET актуалізують суттєві та невід'ємні ознаки 

концептуалізованих явищ за допомогою прикметників, співвідносних з різними 

розрядами.  

Для репрезентації досліджуваних концептів використовуються, 

здебільшого, якісні прикметники, які характеризуються як позитивною (new, 

blessed) так і негативною (uncomfortable, agonizing) оцінкою сфери таємничості. 

Так само з їх допомогою виражаються прямі, безпосередні ознаки предметів та 

явищ, які виявляються різною мірою. 

Усі досліджувані концепти визначаються, значною мірою, прикметниками 

з негативним значенням. Усі вони характеризуються більшим або меншим 

ступенем “таємничості” та “жахливості”. ТИША / SILENCE змальовується як: 

незручна (uncomfortable), така, що попереджає про щось (зазвичай – про 

небезпеку) (warning), болісна (agonizing), похмура (dogged), абсолютна 

(profound), пустинна (desert), виражена (utter), підозріла (hunched), жахлива 

(awful), важка (heavy), моторошна (eerie), жорстока, безжалісна (grim), мертва 

(dead), велика (big), болісна (aching), безцільна (void) – (“uncomfortable silence” 
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(King, 2011: 137), “warning silence” (Stoker, 1994: 269), “agonizing silence” (Stoker, 

1994: 236), “dogged silence” (Stoker, 1994: 229), “profound silence” (Stoker, 1994: 

219), “desert silence” (King, 2011: 8), “utter silence” (King, 2011: 13, 42), “hunched 

silence” (King, 2011:  77), “awful heavy silence” (King, 2011: 118), “eerie silence” 

(King, 2011: 264]), “grim silence” (Stoker, 1994: 11), “dead, grim silence” (Stoker, 

1994: 300), “silence – big, aching, void …” (Stoker, 1994: 180).  

Однак, присутні і прикметники з позитивним значенням, які 

характеризують концепт ТИША / SILENCE – “blessed silence” (Harris, 2002: 223), 

на позначення блаженної тиші, яка приносить кінець стражданням та мукам та 

“in respectful silence we took the places assigned to us close to the tomb” (Stoker, 

1994: 179) на позначення поваги до померлих.  

Атрибути на позначення концептів ТАЄМНИЦЯ / MYSTERY та СЕКРЕТ 

/ SECRET виявилися не такими частотними, однак, вони також 

характеризуються як позитивними “new mystery” (Stoker, 1994: 141) (нова 

таємниця може виявитися гарною), так і негативними ознаками – темна, 

незрозуміла таємниця (dark) –, “dark mystery” (Stoker, 1994: 190), складний, 

темний секрет (deep, dark), жалюгідний, підступний (mean), той, що бентежить 

(embarrassing ) – “deep, dark secret” (King, 2011: 27), “mean secret” (King, 2011: 

212), “embarrassing secrets” (Harris, 2002: 19).  

Використання, більшою мірою, прикметників з негативним значенням для 

вираження ознак досліджуваних концептів, вказує на той факт, що таємничість 

викликає побоювання, невпевненість та страх, як наслідок негативних емоцій, 

спричинених ними.  

КВАНТИФІКАТОРИ сфер ТАЄМНИЦЯ / MYSTERY, ТИША / SILENCE 

та СЕКРЕТ / SECRET представлені позначеннями кількісних відношень. 

Вербалізатори непродуктивні та вказують здебільшого на множинність 

досліджуваних понять, зокрема за допомогою використання займенника all – “all 

the secrets” (King, 2011: 107, 122), “all our secrets” (Stoker, 1994: 46), а також 

словосполучення one more (яке вказує на наявність декількох однакових 

предметів чи об’єктів) – “one more mystery” (Stoker, 1994: 73), та займенника 

another – ‘one more, an additional’ – “another silence” (Harris, 2000: 45).  

Вказівка на можливість використання досліджуваних концептів у множині 

підкреслює реальність побоювань людей, викликаних невідомим та незвіданим.  

Вербалізатори ПРОСТОРУ та ЧАСУ виявилися ефективними лише для 

концепту ТИША / SILENCE, що пояснюється тим, що саме цей концепт є 

найчастотнішим за кількістю вживань в аналізованих романах та об’єднує в собі 

характеристики двох інших досліджуваних концептів.  

ПРОСТІР сфери ТИША / SILENCE представлена за допомогою опису: 

– ‘замкненого’ простору (всередині) – “silence in the room” (King, 2011: 

217), “silence fell in the room” (King, 2011: 246), “silence…for one floor” (Harris, 

2002: 66);  

– ‘обмеженого’ простору – “silence inside her” (King, 2011: 229), 

“silence over everything” (Stoker, 1994: 219]); 

– ‘незамкненого’ простору (зовні) – “… silence of the night” (Stoker, 



Записки з романо-германської філології. Випуск 1 (44). 2020. 
 

249 
 

1994: 183).  

Наявність вербалізаторів, які характеризують як замкнений / обмежений, 

так і незамкнений простір означає той факт, що тиша є всепоглинаючою, вона 

присутня у всіх місцях нашого буття та впливає на розуміння оточуючого 

середовища, наповнюючи його невпевненістю та таємничістю.  

ЧАС сфери ТИША / SILENCE виявлено за допомогою таких засобів: 

– іменників moment, couple та прислівників, які використовуються на 

позначення дуже коротких проміжків часу “a moment of silence” (King, 2011: 

205), “for a couple of minutes there was silence” (Stoker, 1994: 244), “during his 

silence” (Stoker, 1994: 290), “through the silence of the night” (Stoker, 1994: 300);  

–  іменника years на позначення проміжку у декілька років – “years of 

silence” (Harris, 2002: 110); 

– прислівники, які містять у складі лексичного значення сему ‘точка 

відліку’ й уживаються на позначення межі з подальшими діями – after, until, 

hereafter, till – “after a few minutes’ silence” (Stoker, 1994: 63), “…in silence until 

they were on the turnpike” (King, 2011: 176), “… silence until he asked again” (Stoker, 

1994: 176), “hereafter in the silence” (Stoker, 1994: 183), “silence, that lasted till we 

entered…” (Stoker, 1994: 201);  

– словосполучення на позначення певного часового проміжку – 

“silence … for the ten minutes…” (King, 2011: 46), “…the silence … into the day” 

(King, 2011: 212), “… half an hour of silence” (Harris, 2000: 95), “… for three hours 

in silence” (Harris, 2000: 233).  

Вербалізотори часу для сфери ТИША / SILENCE з одного боку вказують 

на її швидкоплинність, але, з іншого, демонструють наявність певної точки 

відліку та її довготривалість.  

Цікавим під час нашого дослідження виявився той факт, що усі три 

досліджувані концепти вербалізується за допомогою персоніфікації – 

наділяються певними рисами живої істоти. Зокрема, ТИШУ / SILENCE 

схарактеризовано як таку, що: 

– може рухатися: за допомогою дієслів ‘creep back’ – to crawl with the 

body near to or touching the ground backward, ‘follow’ – to go after, ‘descend’ – to 

move from a higher to a lower place – “silence crept back” (King, 2011: 212), “silence 

follows …” (Harris. 2002: 4), “silence descended…” (King, 201: 181); 

– може бути статичною: за допомогою дієслів ‘lay’ – to stey in a 

particular position, ‘spun out’ – to prolong or extend – “silence lay…” (King, 2011: 

13), “the silence spun out” (King, 2011: 141); 

– можна відчути: за допомогою дієслів на позначення людських чуттів 

‘listen’, ‘feel’ – “listen to the silence” (King, 2011: 229, 193), “… felt its silence” 

(Harris, 2002: 37); 

– може налякати: за допомогою дієслова ‘startle’ – to alarm or frighten – 

“silence startled” (Stoker, 1994: 219); 

– може кепкувати (‘mock’), надавити на когось (‘press on’) та бути 

позаду (‘behind’) – “silence can mock” (Harris, 2002: 101), “silence pressed on them” 

(King, 2011: 156), “silence behind him” (Harris, 200: 115).  
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ТАЄМНИЦЮ / MISTERY розуміють як частину чогось живого, що 

підтверджується за допомогою вживання лексеми ‘heart’б на позначення живої 

істоти, яка має серце, тобто основний орган функціонування людини, наявність 

в неї можливості існувати та відчувати – “the heart of this mystery” (Stoker, 1994: 

50).  

СЕКРЕТ / SECRET також порівнюється із живою істотою, яку можна 

зрадити (‘betray’) або розбудити (‘wake’) – “betray … a secret” (Stoker, 1994: 128), 

“wakened a secret” (King, 2011: 32).  

Не менш цікавим видається той факт, що усі досліджувані концепти 

пов’язані з атмосферою страху та невідомого.  

Як проілюстровано у прикладі, певний секрет зміг змінити вже існуючий 

страх на жах в очах людей, що викликано фактом невідомості та нерозуміння: 

“They looked into each other's eyes and saw that fear had been changed to near terror 

by some secret” (King, 2011: 68). 

СЕКРЕТ / SECRET пов’язується із такими лексемами як hell (‘the place of 

eternal punishment for the wicked after death’); darkness (‘opposite of light part of the 

day, usually characterized by sth scaring’), devil (‘the major personified spirit of evil, 

ruler of hell’) – ‘’all the secrets of hell’ (King, 2011: 122), “all the secrets of darkness” 

(King, 2011: 286), “… his secrets…where the devil claims…” (Stoker, 1994: 205).  

ТИША / SILENCE вживається із прикметниками marked – ‘clearly defined 

and evident, noticeable’ та eerie – ‘inspiring inexplicable fear, dread or uneasiness’ – 

“the silence was so marked…” (Stoker, 1994: 65), “the house had eerie silence” (King, 

2011: 264).  

ТАЄМНИЦЯ / MYSTERY характеризується за допомогою прикметника 

silent – ‘characterized by absence or near absence of noise or sound’, dark  - ‘sullen or 

threatening’, terrible – ‘causing great fear or alarm’, що демонструє мовчазний, 

прихований, темний та жахливий характер таємниць – “… merged together in one 

silent mystery” (Stoker, 1994: 79), “… to this dark mystery” (Stoker, 1994: 190), “… 

utter ignorance of the terrible mystery” (Stoker, 1994: 128). 

Цей зв’язок підтверджує таємничності та невпевненості, що притаманні 

сферам ТАЄМНИЦЯ / MYSTERY, ТИША / SILENCE та СЕКРЕТ / SECRET, та 

перетворюється на нерозуміння та страх перед тими речами, які ховаються за 

секретами, тишею та таємницями, оскільки вони є незвіданими та викликають 

природній інстинкт самозбереження. 

Висновки. У проаналізованих нами творах, усі досліджувані концепти 

охарактеризовано як з позитивного, так і з негативного боку. Це зумовлено 

особливостями жанру романів трилерів та готичних романів, яким притаманно 

замовчення таємниці та підтримання інтриги до самого кінця. Перспективним 

для нашого дослідження виявляється аналіз репрезентації страхів, викликаних 

атмосферою таємничості.  
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АНТРОПОЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНО- 
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Статья посвящена прагмалингвистическому исследованию одной из составляющих 

хронотопа чат-коммуникации, а именно – его антропоцентра. Цель данного исследования 

состоит в выявлении структурных, формальных и функциональных особенностей 

англоязычного чата, что определяет соответствующие задачи исследования: описать чат-

общение как реализацию фатической функции в языке; определить специфику его 

антропоцентра. Чат-коммуникация определяется как компьютерно-опосредованное 

полилогическое общение с непрекращающимся, непредсказуемым и частым перемещением 

коммуникативной инициативы от одного участника к другому. Исследуется частая мена 

ролей, в то время как фантомность участников накладывает своеобразный отпечаток на 

речевой продукт в чат-коммуникации. Допустимые рамки стилевой сниженности и 

тематической избирательности не являются унифицированными для всего интернет-

ресурса и могут значительно колебаться от чата к чату. Выборка включает также 

отдельные протоколы чатов, которые как по тематике, обсуждаемой в них, так и по 

способу выражения нарушают общепринятую нижнюю границу пристойности и переходят 

из снижено-разговорного регистра в вульгарный с широким использованием ненормативной 

обсценной лексики. Подобные чаты срабатывают в качестве предохранительных клапанов, 

через которые выплескивается эмоциональный негатив, психологическая фрустрация и 

психическая аномалия. Фантомность коммуникативного чат-сообщества и отсутствие 

зрительного face-to-face контакта между его участниками приводит к обязательной 

вербальной экспликации вхождения в чат и выхода из него. Правила общения таковы, что 

пребывая в чате (от момента заявленного входа до момента выхода из него) коммуникант 

может исполнять функции адресанта и адресата. Чат-дискурс в значительной степени 

складывается из фатических и метакоммуникативных реплик. В некоторых протоколах 

обмен информацией практически отсутствовал..  

Ключевые слова: антропоцентр, фатическая коммуникация, чат-дискурс, адресант, 

адресат. 

АНТРОПОЦЕНТР КОМП’ЮТЕРНО- 

ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

(на матеріалі англомовних чатлайнових сесій) 

Реконвальд Н.В. 
кандидат філологічних наук, доцент 

Національний університет «Одеська морська академія» 

Стаття присвячена прагмалінгвістичному дослідженню однієї зі складових хронотопу чат-

комунікації, а саме - його антропоцентру. Мета даного дослідження полягає у виявленні 

структурних, формальних і функціональних особливостей англомовного чату, що визначає 

відповідні завдання дослідження: описати чат-спілкування як реалізацію фатичної функції в 

мові; визначити специфіку його антропоцентру. Чат-комунікація визначається як 

комп’ютерно-опосередковане полілогічне спілкування з безперервним, непередбачуваним і 

частим переміщенням комунікативної ініціативи від одного учасника до іншого. 
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Досліджується часта міна ролей, в той час як фантомність учасників накладає своєрідний 

відбиток на мовний продукт у чат-комунікації. Допустимі рамки стильової зниженности і 

тематичної вибірковості не є уніфікованими для всього інтернет-ресурсу і можуть значно 

коливатися від чату до чату. Вибірка включає також окремі протоколи чатів, які як за 

тематикою, що обговорюється в них, так і за способом вираження порушують 

загальноприйняту нижню межу пристойності і переходять зі знижено-розмовного регістру 

в вульгарний з широким використанням ненормативної обсценної лексики. Подібні чати 

спрацьовують як запобіжні клапани, через які виходить емоційний негатив, психологічна 

фрустрація і психічна аномалія. Фантомність комунікативної чат-спільноти і відсутність 

зорового face-to-face контакту між його учасниками призводить до обов'язкової вербальної 

експлікації входу у чат і виходу з нього. Правила спілкування такі, що перебуваючи в чаті (від 

моменту заявленого входу до моменту виходу з нього) комунікант може виконувати функції 

адресанта та адресата. Чат-дискурс у значній мірі складається з фатичних і 

метакомунікатівних реплік. У деяких протоколах обмін інформацією практично не 

відбувався.  

Ключові слова: антропоцентр, фатична комунікація, чат-дискурс, адресант, адресат. 

 

ANTHROPOCENTRE OF COMPUTER MEDIATED COMMUNICATION  

(based on English chat sessions) 

Rekonvald N.V. 
candidate of philological sciences, associate professor 

National university “Odessa Maritime Academy” 

The article deals with the pragmalinguistic research of English internet relay chat as a type of mass 

computer mediated communication in which disembodied distant interlocutors exchange text 

messages online. The main aim of this study is to identify the structural, formal and functional 

features of the English chat, which determines the corresponding research objectives: to describe 

chat-communication as the implementation of a phatic function in the language; to determine the 

specifics of its anthropocentre. Thus, the study focuses on one of the components of internet chat 

communication, namely, its anthropocentre. Chat communication is seen as polylogical interaction 

with different chatters initiating interaction technically on end. Our research found that phatic 

motivation and absence of face-to-face contact of chatters alongside with fast tempo of 

communication and short period of text product existence create its specific structural and language 

features. Chat communication is seen as a prototypical type of phatic computer mediated 

communication with the help of which chat users realize the playful behaviour impulse of 

communication, ambition to experience emotionally rich and carefree chatting. The research sample 

comprised chat logs that saw decency violation both in terms of topics discussed and modes of 

expression. Emotionally charged obscene vocabulary was vastly used in a number of chat logs, too. 

The research into the reasons of it showed that chatters resorted to obscene talk in order to get rid 

of emotional stress and psychological frustration. Chat discourse is largely composed of phatic and 

metacommunicative remarks where all chatters can enjoy the function of both the addresser and the 

addresee. A number of logs saw practically no exchange of factual information. 

Key words: anthropocentre, phatic communication, chat discourse, addresser, addressee. 

 

Введение. Чат-коммуникация, как и любая иная деятельность человека, 

происходит в тех или иных временных и пространственных координатах: 

человек общается с другими людьми где-то и когда-то. Изучение субъекта чат-

общения представляет несомненную научную ценность т.к. позволяет глубже 

понять структурные, формальные и функциональные отличия соответствующего 

текстового продукта от любых других. 
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Цель данного исследования состоит в выявлении структурных, 

формальных и функциональных особенностей англоязычного чата, что 

определяет соответствующие задачи исследования: описать чат-общение как 

реализацию фатической функции в языке; определить специфику его 

антропоцентра. Объектом исследования избрана компьютерно-опосредованная 

коммуникация, а предметом исследования выступает англоязычный чат как 

разновидность КОК. Для достижения поставленной цели и был использован 

метод наблюдения над эмпирическим материалом, его анализ и индуктивное 

обобщение полученных фактов в целостную концепцию реализации фатической 

функции языка в чате. Использование количественных методов помогло в 

получении объективных параметров изучаемого объекта. 

Результаты и обсуждение. Антропоцентр чат-общения – это 

онтологически реальные люди (биографические личности), которые виртуально 

существуют как фантомные, бестелесные (невидимые/неслышимые друг другу) 

собеседники, произвольно самоидентифицированные под псевдонимами. 

Мы полагаем, что человек участвует в чат-коммуникации побуждаемый 

стремлением к психологически комфортному, преимущественно фатически 

мотивированному общению с невидимыми и неслышимыми, но в той или иной 

степени близкими по духу и интересам собеседниками. Для чатланина 

вступление в коммуникацию и выход из нее – это абсолютно произвольные, 

«добровольные» действия, которые не являются результатом какого-либо 

принуждения извне. Без сомнения, привлекательным моментом для чатланина 

служит полная свобода выбора коммуникативной деятельности, которую он 

реализует, вступая в чат-общение или выходя из него, предпочитая деятельность 

адресанта или адресата, влияя на развитие темы чат-разговора в интересующем 

его направлении. Сама непредсказуемость этого тематического развития сулит 

неожиданные повороты, а значит развлечение. Возможно, однако, и обсуждение 

существенных для чатланина вопросов в формате «У меня проблема, что 

посоветуете?» 

 Таким образом видим, что чат – это принципиально диалогическое, точнее 

полилогическое общение с непрекращающимся и частым перемещением 

коммуникативной инициативы от одного участника к другому. Как предмет 

отдельного изучения смена ролей в разговоре, наиболее своеобразном виде 

повседневного речевого общения, была впервые затронута в работе Х. Сакса, 

Е. Щеглоффа и Г. Джеферсона (Sacks, 1974). О феномене «второй реплики» и ее 

роли в диалогической коммуникации см.: (Арутюнова, 1999: 660-668). В 

результате обязательной и частой мены ролей антропоцентр чат-хронотопа – это, 

непременно, множество статусно равноправных «я», т.е. все пользователи чата, 

находящиеся в Сети в каждый данный момент. В терминах К. Ажежа, «субъект 

дискурсного взаимодействия это всегда говорящий + слушающий, а не просто 

говорящий – слушающий» (Ажеж, 2003: 225). Причем множество это крайне 

нестабильно, т.к. вхождение в чат и выход из него происходят беспрерывно. 

Количественный анализ выборки по параметру стабильности корпуса 

коммуникантов в чатах показал, что при общем более или менее стабильном 
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количестве участников каждого конкретного чата беспрерывное изменение его 

персонального состава – неотъемлемая характеристика чат-дискурса. Скорость 

этого изменения колеблется (от чата к чату) в значительных пределах и 

составляет в перерасчете на 10 минут эфирного времени от 5 до 70 участников. 

Табл. 1 представляет образец анализа выборки по данному параметру. 

Таблица 1 

Скорость изменения состава участников чат-коммуникации  

(за 10 минут в среднем) 
Протокол № 1 2 3 4 5 6 7 8 Fr 

Количество 

вхождений 

71,0 47,0 34,0 24,5 18,5 20,2 20,0 8,0 30,4 

Количество 

выходов 

66,0 52,5 35,0 24,5 21,5 10,8 13,0 5,5 28,6 

 

Таким образом, объективные данные подтверждают наш вывод о 

постоянной флуктуации персонального состава корпуса чат-коммуникантов. 

Протоколы регистрируют в среднем за 10 минут 30,4 входа и 28,6 выходов из 

чата (в таблице это показатель Fr).  

 Фантомность (телесная непредставленность) участников накладывает 

своеобразный отпечаток на речевой продукт в чат-коммуникации. Поскольку 

собеседники не видят друг друга, взаимопонимание невозможно без постоянной 

вербальной идентификации коммуникантов, поэтому, за каждым участником 

чата закреплен ник (от англ. nick, nickname – прозвище, кличка), который 

автоматически появляется на экране в начале каждого нового сообщения и тем 

самым идентифицирует адресанта. В результате подача текста в чате 

напоминает таковую в драматургическом тексте, где каждая реплика 

обязательно маркирована по своей адресантной принадлежности. При этом ник 

по количеству символов может равняться от нескольких знаков до двадцати и 

более. См. следующую подборку ников объемом от 3 до 22 знаков: doo (3 знака), 

Oops (4), AutumnRain (10), Chase_Tha_Dragon (16), the_one_and_only_kayla (22). 

В свою очередь, идентификация адресатов происходит «по умолчанию», 

предполагается, что рецептивной деятельностью (чтением=слушанием) заняты 

все (кроме пишущего=говорящего), кто находится в чате в данный момент. 

 При отсутствии зрительного face-to-face контакта чатлан между собой 

возрастает роль метакоммуникативных сообщений, в частности, обо всех 

изменениях в составе участников чата. Это происходит с помощью графических 

маркеров: знак *** или скобки разной конфигурации: [ ], ‹ ›, ‹‹››,  которые 

автоматически маркируют вступление нового участника в чат (выход из чата), 

и/или с помощью метакоммуникативных ремарок о том, что «А присоединился 

к чату» или «В покинул чат». Название чата может маркироваться знаком #. 

Соответствующая ремарка абсолютно стандартна в пределах каждого чата и 

выводится на дисплей компьютера в автоматическом режиме. См., например, 

типичные ремарки о появлении в чате нового собеседника (примеры a) или 

выходе из чата (примеры b): 

(a) *** highlandknife has joined #friendly  



Записки з романо-германської філології. Випуск 1 (44). 2020. 
 

257 
 

(b) *** jasoncambs1974 has left #friendly  

(a) [Chinaball entered room] 

(b) [Alev left room] 

(a) nawtychap: Now I’m back again. Time to chat :-) 

(b) seekay: I’m away from my keyboard right now – but I’ll be back later (your 

message has been saved for me). 

 Вхождение в чат совсем не обязательно предполагает, что вновь 

прибывший активно включается в беседу в функции адресанта. По желанию 

чатланин может, даже не здороваясь, оставаться в роли молчаливого слушателя 

(читателя) и выйти из чата, не проронив ни слова. Такая интернет-коммуникация 

получила название lurking, т.е. подглядывание. «В подглядывании нет ничего 

плохого» - пишет Ч. Харрис, - «особенно, если вы просто пытаетесь 

удостовериться, что темы и стиль общения в данном чате приемлемы для вас. 

Однако бывает, что активным участникам чата это не нравиться, они 

воспринимают это как шпионство» (Harris, 1996: 91). В некоторых чатах, если 

молчание чатланина превышает определенный лимит времени (к примеру, около 

часа), он будет автоматически исключен из коммуникации и в ремарке появится 

соответствующий комментарий: [Promise left room (idled too long)]. Это 

характерно для чатов, в которых количество участников по техническим 

причинам не беспредельно. 

Следовательно, выход из чата, в отличие от вхождения в него не всегда 

происходит абсолютно добровольно. Кроме сугубо технических причин (обрыв 

связи), возможны и собственно коммуникативные причины. Одной из них, кроме 

вышеуказанного «lurking», может быть несоответствие идентификационных 

параметров потенциального чатланина тем требованиям, которые действуют в 

соответствующем чате. К примеру, срабатывает ограничение по возрастному 

цензу: 

***silly-donna has been kicked by Gate Way (You need to be over 21 to be in 

this channel. Please join another room). 

Может сработать фактор т.н. “nick collision”, т.е. «столкновения ников». Это 

означает, что ник одного чатланина оказывается идентичным или слишком 

похожим на ник другого, уже зарегистрированного в этом чате участника. В этом 

случае нарушителя ждут санкции – его исключат из чата, сопроводив 

соответствующим пояснением: 

*** jamesyy has quit (Forced nick collision). 

Фантомность участников чат-коммуникации (как физических лиц) выдвигает 

свои специфические требования к идентификации коммуникантов. Как известно, 

в реальной коммуникации тезки не испытывают какого-либо дискомфорта из-за 

одинаковости имен. В то же время в чат-коммуникации подобная коллизия 

(идентичность или даже излишнее сходство имен) конфликтна. При отсутствии 

прочих способов идентификации личности коммуниканта онимная маркировка 

выходит на ключевую позицию и оказывается психологически релевантным 

фактором самоидентификации. Чатланин очень бурно реагирует на чужие 

посягательства на свой ник. При этом действует правило «живой очереди»: кто 
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первый зарегистрировал псевдоним в чате, тот и является его полноправным 

владельцем. Абсолютная произвольность и юридическая незакрепленность 

псевдонима за носителем (в отличие от реального имени) делает правомочными 

претензии чатланина к «тезке» и его требования сменить ник, который дублирует 

уже зарегистрированный оним. Правомерность таких притязаний 

подтверждается возможностью использования санкций против коммуниканта-

нарушителя. 

 Принудительное прекращение чат-коммуникации  может также иметь 

место, если чатланин не соблюдает присущий данному чату регистр общения, 

например, использует нецензурную брань, пропагандирует наркотики или 

проявляет признаки расовой, гендерно-сексуальной нетерпимости и т.п. См., 

например, фрагмент протокола чата, в котором, после того, как прозвучали 

несколько грубых реплик (1), (2), появилось метакоммуникативное сообщение 

(3):    (1) Cashmoney: you fucking bitch. 

(2) Cashmoney: fuck you n’chef, kick me off so I can go. 

(3) [Cashmoney was kicked by an operator]. 

Л.Ф. Компанцева обсуждая специфику нормы и узуса в интернет-

дискурсе, перечисляет действия, запрещенные в чат-коммуникации: 

пользование чужим, т.е. уже зарегистрированным ником, нецензурная брань, 

хамство, провоцирование конфликтов между чатланами (Компанцева, 2004). 

«Намеренно девиантное конфликтное поведение в Интернет-общении», по 

утверждению А.Е. Жичкиной и Е.П. Белинской, даже имеет свое название – 

trolling, а соответствующий человек называется troll (Жичкина, 2000). 

Допустимые рамки стилевой сниженности и тематической 

избирательности не являются унифицированными для всего интернет-ресурса и 

могут значительно колебаться от чата к чату. К примеру, наша выборка среди 

прочих материалов включает также отдельные, очень немногочисленные, 

протоколы чатов, которые как по тематике, обсуждаемой в них, так и по способу 

выражения нарушают общепринятую нижнюю границу пристойности и 

переходят из снижено-разговорного регистра в вульгарный с широким 

использованием ненормативной обсценной лексики. Следует, вероятно 

согласится с мнением социальных психологов о том, что подобные чаты 

срабатывают в качестве предохранительных клапанов, через которые 

выплескивается эмоциональный негатив, психологическая фрустрация, а 

возможно и психическая аномалия. Кроме того, «юридическое инкогнито» 

чатланина, минимальный риск разоблачения, приводят в безответственности 

некоторых участников чат-общения. Об этом см.: (Шевченко, 2007; Иванов, 2000 

и др.). По мнению А.Е. Жичкиной и Е.П. Белинской, мотивом посещения 

подобных чатов и коммуникации в них служит желание заявить о себе, пусть и 

таким девиантным способом, по принципу «лучше так, чем никак», поскольку 

никто не хочет оставаться в мире анонимным и невидимым (Жичкина, 2000). В 

пределах каждого чата тематические и регистровые ограничения соблюдаются 

весьма строго, за этим следит системный администратор, или модератор, 

имеющий все полномочия к выводу нарушителя из чат-общения. 
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Наблюдательно-цензорская деятельность может осуществляться и 

неперсонализированно: посредством соответствующей инсталлированной 

программы. 

 Как пишет О.С. Иссерс, человеческое общение определяется 

коммуникативным контекстом, который складывается из психологических 

параметров личности, отношений между коммуникантами и коммуникативной 

ситуацией (Иссерс, 2003: 83). Специфика чат-общения в огромной степени 

зависит именно от коммуникативной ситуации, в которой оно происходит. Вслед 

за толкованием Словаря социально-психологических понятий, под ситуацией 

понимаем набор всех средовых и социальных условий, в которых происходит 

общение данной группы людей в пространственно-временной перспективе 

(выделено нами – Н.Р.) (Коллектив, 1987: 98). В данном случае в центре нашего 

внимания находится виртуальность «пространственной перспективы» и 

связанная с ней фантомность «группы людей». 

 Фантомность коммуникативного чат-сообщества и отсутствие зрительного 

face-to-face контакта между его участниками приводит к тому, о чем шла речь 

выше: обязательной вербальной экспликации вхождения в чат и выхода из него. 

Правила общения таковы, что пребывая в чате (от момента заявленного входа до 

момента выхода из него) коммуникант: 

а) может исполнять функции адресанта, что обязательно маркируется 

интродуктивной ремаркой-ником перед каждой репликой; 

б) непременно исполняет функции адресата (что не маркируется, но 

подразумевается по умолчанию), читая все, что появляется на мониторе 

компьютера; 

в) если коммуникант прерывает свою адресатную деятельность, не выходя 

из чата, он должен вербализовать эту ситуацию, объявить о том, что некоторое 

время он не будет находиться перед монитором или будет занят другими делами 

и не будет следить за чат-полилогом. 

 Как отлучка, так и возвращение к компьютеру в обязательном порядке 

эксплицируется соответствующими репликами. Причем отлучка может быть 

очень короткой, например: Pandora666 is away from keyboard, а через 5 реплик 

(т.е. менее полминуты спустя) следует сообщение: Pandora666 is back. Отлучка 

может быть и более длительной, например: ajs: I will be soon after 25 minutes. 

Даже отходя от клавиатуры ненадолго, чатланин непременно оговорит это 

действие: be right back, вернувшись и вступив снова в беседу, он 

проинформирует: “I am back” и услышит (точнее прочтет) welcome back. 

Подобные коммуникативные шаги столь привычны, что эксплицирующие их 

реплики превратились в конверсационные клише, а в последствии для экономии 

места и времени сократились до аббревиатур: brb (be right back), bk (I am back), 

wb (welcome back). Обмен подобными метакоммуникативными и фатическими 

минирепликами очень характерен для чат-коммуникации. См., например, 

следующий фрагмент протокола. Между репликами (1) и (2) (время отлучки 

‹vicky1982›) прошло 30 реплик. Согласно скорости общения в этом чате, это 



Записки з романо-германської філології. Випуск 1 (44). 2020. 
 

260 
 

около минуты. Между репликами (2), (3) и (4) проскальзывает по две «чужие» 

реплики, т.е. обмен любезностями мгновенный: 

(1) ‹vicky1982› brb (=I’ll be right back) 

(2) ‹vicky1982› bk (=I am back) 

(3) ‹rosilina› wb vic (=welcome back, vicky1982) 

(4) ‹vicky1982› ty ros (=thank you, rosilina). 

 Реплика об отлучке может также информировать всех находящихся в чате 

о причине, по которой чатланин покидает чат или помещение, где находится 

компьютер: 

Chinaball is away for a cigarette; 

‹shyquietpope› brb need a coffee; 

Sweetcheeks1119: I need a smoke I will be back in a minute; 

‹lovely-gw› brb need 2 get ciggies; 

‹Katista› brb checking mail. 

Причина, по которой чатланин перестает следить за полилогом, чаще всего 

стандартна: попить кофе, покурить, проверить электронную почту. Но бывают 

сугубо индивидуальные причины: укрыть спящего ребенка, запереть 

надоедливого племянника в другой комнате, проверить, как печется хлеб на 

кухне. Например: 

‹hokew› I am back…had to go cover up my little one so he wouldn’t get cold 

tonight; 

‹rosilina› brb gonna lock my nephew in another room :)  

Приведем отрывок из американского чата. В начале строки в треугольных 

скобках в автоматическом режиме указывается «ник» коммуниканта, знаком *** 

обозначается вступление участника в чат или выход из него, знаком # вводится 

название чата. В нашем примере конверсационные аббревиатуры выделены 

жирным шрифтом. 

*** hokew has quit IRC (hokew) 

***hokew has joined #native-american 

<Rainwalker> back 

<Trooper09> wb hokew    

<Darlin> wb hoekw 

<Darlin> hokew 

<oops> brb, check bread in oven.  

*** cherokeegurl has joined #native-american 

<Darlin> what you cooking mick? 

<Trooper09> k opps  

<Nanuq> wb hokew 

<Darlin> wb gurl   

<Trooper09> wb cherokeegurl 

<hokew> hi again... boy did anyone catch the number of that bus that hit me 

<oops> bread, brb.    

Для наглядности анализируемого материала предлагаем расшифровку 

этого же разговора в его предположительной полной форме c восстановлением 
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элиминированных элементов, а также с расшифровкой компрессированных 

конструкций. В результате отрывок интернет-полилога, приводимый выше, 

может выглядеть следующим образом: 

*** hokew has quit IRC (hokew) 

***hokew has joined #native-american 

(1) <Rainwalker>[I am] back[.] 

(2) <Trooper09> Welcome back [, H]okew[./!] 

(3) <Darlin>  Welcome back [, H]oekw[./!] 

(4) <Darlin> [H]okew[.] 

(5) <oops>[ I will] be right back, [I must] check [the] bread in [the] oven.  

*** cherokeegurl has joined #native-american 

(6) <Darlin> [W]hat [are] you cooking [, M]ick? 

(7) <Trooper09> Ok  [, O]ops[.] 

(8) <Nanuq>Welcome back [, H]okew[./!] 

(9) <Darlin> Welcome back [,  G]url[./!]  

(10) <Trooper09> Welcome back [,  C]herokeegurl[./!] 

(11) <hokew> [H]i again... [Boy! D]id anyone catch the number of that bus 

that hit me[?] 

(12) <oops> [ I am cooking the] bread, [ I will]  be right back[.]    

  Как наглядно показывает проанализированный пример, чат-дискурс в 

значительной степени складывается из фатических и метакоммуникативных 

реплик. Обмен информацией практически не происходит. Весь представленный 

здесь фрагмент протокола складывается из одной ремарки о выходе из чата, двух 

ремарок о вхождении участников в чат и 12 реплик, среди которых только три 

могут трактоваться как вопросно-ответный обмен информацией (6)↔(12) и (11), 

причем реплика (11) – это косвенный речевой акт, по форме вопрос, но по 

функции самоироническое шутливое восклицание, по смыслу соответствующее 

примерно следующему: «Ну и дурак же я, по голове стукнутый! Никто из вас не 

запомнил номер автобуса, который стукнул меня?» Это реакция чатланина по 

кличке hokew на свое ошибочное действие. Нажав не ту клавишу, hokew сразу 

же исправил оплошность и сам себе дал оценку. Его шутку оценили: спустя 

несколько реплик звучит ответ на «вопрос» hokew: 

<Trooper09> lol no hokew (= I am laughing out loud, no hokew, I didn’t catch 

the number of that bus). 

Приводимый пример также иллюстрирует, что в чат-дискурсе диктум, т.е. 

«событийная основа» (Иссерс, 2003: 131), «логический блок суждения» 

(Селіванова, 2008: 118), тонет в модусе, т.е. «субъективной переменной, 

оценочной квалификации со стороны говорящего» (там же: 391). Как пишет 

Е.В. Клюев, «каждое высказывание заключает в себе ‘положение дел’ плюс 

‘отношение к положению дел’, иначе говоря – ‘компонент мира’ и ‘компонент 

говорящего’. ‘Компонент мира’ есть пропозиция, т.е. мысль, отделенная от 

субъекта высказывания» (Клюев, 2002: 281). Пользуясь данной терминологией, 

можно сказать, что в чат-дискурсе «компонент говорящего» значительно 

преобладает над «компонентом мира», а «отделить мысль от субъекта 
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высказывания» здесь в большинстве случаев вряд ли возможно, т.к. отделять по 

сути нечего. Как писал В.П. Белянин, характеризуя учение Л.С. Выготского, 

«особенности внутренней речи – это преобладание смысла над словом» 

(Белянин, 2000: 48). Иронически перефразируя эту формулировку, можно 

характеризовать чат-коммуникацию как такую, в которой слово преобладает над 

смыслом. 

 На фоне подобных умозаключений несообразно пафосно звучит точка 

зрения М.К. Петрова, который утверждал, что «любой человек, владеющий 

любым языком, не только способен к творчеству, но фактически приговорен к 

нему. Всякий раз, когда он выступает в роли говорящего, он волей-неволей 

вынужден творить новый смысл и изменять наличный» (Петров,1991: 83). Его 

определение человеческого общения единственно как «вида человеческой 

деятельности, направленного на изменение знания, на изменение принятых в 

данном обществе и передаваемых из поколения к поколению способов 

деятельности» (там же: 37) может быть принято исключительно с поправкой на 

риторическую гиперболичность, свойственную индивидуальному стилю этого 

незаурядного культуролога, лингвиста. На самом деле человеческое общение в 

огромном числе своих реализаций оказывается весьма далеким от изменения 

знания и создания нового смысла. Чат-общение – едва ли не наиболее яркий 

пример именно такого вида человеческой деятельности. 

 В связи с этим уместно привести еще одну точку зрения на речевую 

деятельность. По мнению А.А. Леонтьева «речевая деятельность – это некоторая 

абстракция. Она обслуживает все виды деятельности. Речевая деятельность как 

таковая имеет место лишь тогда, когда речь самоценна, когда лежащий в ее 

основе, побуждающий мотив не может быть удовлетворен другим способом, 

кроме речевого» (Леонтьев,1999: 63), а это и есть основная особенность речевой 

деятельности в чате. 

Выводы. Англоязычный чат является прототипическим образцом 

синхронной КОК, нацеленной на достижение психологически комфортного, 

необязательного, тривиального по тематике, массового по масштабам и сетевого, 

т.е. иерархически не структурированного общения. В это общение вовлечены 

большие массы статусно равноправных, фантомных собеседников, чей состав 

постоянно флуктуирует. Фатическая мотивировка и фантомность участников 

чат-общения значительно усиливает мистификационные возможности и игровое 

начало в этом виде коммуникации. 
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Стаття присвячена дослідженню специфіки текстових категорій проспекції та 

ретроспекції в аспекті  художньої комунікації, а саме – дослідженню даних композиційних 

складових з точки зору їх функціонування як темпоральних маркерів організації тексту. 

Вивчення категорії часу в різних її проявах  цікаве тим, що час відноситься до тих явищ, які 

містять деяку невизначеність, оскільки у сприйнятті людини час може бути як різної 

протяжності, так і мати різноспрямовану векторність. Суб'єктивність у даному випадку 

відіграє значну роль і впливає на різні прояви в поведінці героїв художнього твору, а так само 

на конструювання смислів і побудову цілей. Описовий та кількісний методи дають 

можливість виділити лексичні засоби репрезентації категорій часу в романi  Ніколаса 

Спаркса “The Choice”, серед яких окреме місце посідає саме заголовне слово, що виступає як 

найбільш значущий мовний актуалізатор категорії проспекції та ретроспекції. Важливою є 

як семантика цієї лексичної одиниці, що вміщує насамперед ідею проспективності, так і її 

кількісно-дистрибутивні характеристики, які забезпечують динаміку розвитку сюжетної 

лінії роману, і досягають кульмінаційного моменту, почасти завдяки її збігу з частотним 

піком застосованої лексеми “choice”. Контекстуально-інтерпретаційний метод 

функціонального і лінгвістичного аналізу дає змогу зробити висновок про те, що з одного боку, 

темпоральну різноспрямованість часової організації тексту можна визначити як провідну 

характеристику художнього часу в романі, а з іншого – дозволяє розглядати цю специфіку і 

якості детермінанти у формуванні текстового континууму в цілому.   

Ключовi слова: проспекція, ретроспекція, художня комунікація, лексичний 

темпоральний маркер. 
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Статья посвящена исследованию специфики текстовых категорий проспекции и 

ретроспекции в аспекте  художественной коммуникации, а именно – рассмотрению данных 

композиционных составляющих с точки зрения их функционирования в качестве 

темпоральных маркеров организации текста. Изучение категории времени в различных ее 

проявлениях интересно тем, что время относится  к числу явлений, которые несут 

некоторую  неопределенность, так как в восприятии человека время может быть как разной 

протяженности, так и обладать разнонаправленной векторностью. Субъективность в 

данном случае играет важную роль и влияет на разные проявления в поведении героев 

художественного произведения, а также на конструирование смыслов и построение целей. 

Описательный и количественный методы дают возможность выделить лексические 

средства репрезентации категорий времени  в романе  Ніколаса Спаркса “The Choice”, среди 

которых отдельное  место отводится  непосредственно заглавному слову, выступающему в 

качестве наиболее значимого языкового актуализатора категорий проспекции и 

ретроспекции.  Важна как семантика данной лексической единицы, включающая в себя, 

прежде всего,  идею проспективности, так и ее количественно-дистрибутивные 

характеристики,  которые обеспечивают динамику развития сюжетной линии романа, 

достигающей своего кульминационного момента, отчасти, благодаря ее совпадению с 

частотным  пиком употребления лексемы “choice”. Контекстуально-интерпретационный 

метод функционального и лингвистического анализа приводит к умозаключению о том, что, 

с одной стороны, темпоральную разнонаправленность временной организации текста 

можно определять как доминантную  характеристику  художественного времени в романе, 

а с другой, позволяет рассматривать данную специфику  в качестве детерминанты  в 

формировании текстового континуума в целом.   

Ключевые слова: проспекция, ретроспекция, художественная коммуникация, лексический 

темпоральный маркер. 
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The article is dedicated to the investigation of the peculiarities of the categories of prospection and 

retrospection in the aspect of artistic communication, namely, considering these two compositional 

components from the point of view of their functioning as temporal markers of text organization. The 

study of the category of time in many of its expressions is intriguing by the fact, that time relates to a 

number of such phenomena, which contain in themselves certain ambiguity as, firstly, in a person’s 

perception time continuance can be regarded differently and, secondly, time may possess 

multidirectional field of vectors. In such a case subjectivity plays a significant role and influences, 

on the one hand, different manifestations of characters’ behavior in a text of imaginative prose and, 

on the other hand, the very process of concepts design and  structuring. Descriptive and quantitative 

analyses supply us with the opportunity to define lexical means of representation of the category of 
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time in the novel “The Choice” by Nicholas Sparks, among which a certain role is given to the very 

title word, which functions as the most prominent mode of actualization of the categories of 

prospection and retrospection. It is important to contemplate not only the semantics of the given 

lexical vocabulary unit, which, first of all, contains the idea of prospectiveness, but also its qualitative 

and distributive characteristics, which ensure the dynamics of the plot development of the novel. The 

story line reaches its culmination partly because of its coincidence with the highest recurrence of the 

lexeme “choice”. Contextual-interpretational method of functional and linguistic analyses makes us 

consider that, on the one hand, that multidirection of vector manifold of text organization may be 

regarded as a dominant feature of artistic time in the novel, and, on the other hand, such an approach 

lets us interpret the given peculiarity as a determinant in the process of text continuum organization 

as a whole.         

Key words: prospection, retrospection, artistic communication, lexical temporal marker. 

      

Вступ. У теорії художньої комунікації одне з провідних місць відводиться 

дослідженню специфіки композиції. Багатогранність цієї категорії, яка 

безпосередньо причетна до створення художньої єдності форми і змісту, 

породила і багатоаспектність досліджень. Про роль композиції в творчому 

процесі створення художньої системи і в процесі читацького сприйняття твору 

писали ще античні автори. Розвиток ідей про композицію відображає філософію 

мислення і рівень знань про складне явище системи художнього твору. 

Безперечний інтерес викликає вивчення хронотопу, тобто системи 

просторово-часових відносин у художньому тексті, що є найважливішим 

засобом формування його смислової цілісності, яка визначає структурно- 

семантичну модель тексту, а також прагматичні особливості руху оповідного 

континууму, що складає композицію твору.  Категорія часу, як одна із складових 

цієї амбівалентної естетичної категорії,  привертає увагу представників 

найрізноманітніших наук – від філософів і логіків до нейролінгвістів і 

лінгвокогнітологів. Але незважаючи на це, проблема часу ще й досі залишається 

остаточно не вирішеною і є однією з найцікавіших у сучасній лінгвістиці.  

 Час, як здавна відомо, характеризує тривалість, чергування і  

послідовність явищ, що знаходить своє вираження в часових одиницях виміру 

(секунда, година, вік тощо) і часових відносинах, що визначаються словами 

“пізніше”, “раніше”. Саме в цьому сенсі вживається слово “час” у мовi 

(Кандрашкина 2011). Іншою особливістю часу, на думку філологів, є його 

неспроможність представляти самого себе: “його можна сприймати лише 

завдяки можливостям простору” (Паладян 2001: 86). І, нарешті, ще одна 

невід’ємна характеристика часу, коли він трактується як “форма існування 

матерії, невід’ємної від людини” (Шмелев 2002: 37) . Все це дозволяє розглядати 

час, як одну з текстових універсалій, поза якою немає художнього твору 

(Кухаренко 2019). “При цьому тільки автор спроможний оперувати часом – 

зсувати його назад, організовуючи ретроспекцію, заглядаючи вперед через 

проспекцію, розтягувати його, утворюючи консервацію або стискати, – в будь-

якому випадку відбувається злам сюжетного часу”  (Кухаренко 2018: 75). Отже, 

дослідження ступеня розробленості темпорального аспекту художнього тексту 

та потенціал представлення часу можливого світу через організацію сюжету  

прямо пов’язаний з текстовими категоріями проспекції і ретроспекції.  
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 Мета пропонованої статті полягає у вивченні певних композиційних 

елементів як темпоральних маркерів організації тексту за допомогою 

контекстуально-інтерпретаційного методу функціонального і лінгвістичного 

аналізу. Описовий і кількісний методи  дозволяють також визначити способи їх 

лексичної репрезентації в романі Н. Спаркса “The Choice” (Sparks 2009). 

 Результати та обговорення. Досліджуючи ступінь розробленості 

темпорального аспекту художнього тексту, слід підкреслити, що основні 

результати досягнуті в описі номенклатури темпоральних індикаторів і 

характеристики їх окремих груп і рівнів. Композиційний рівень текстової 

структури і потенціал представлення часу можливого світу через організацію 

сюжету   розглядається більш епізодично, у зв’язку з чим,  насамперед,  звернемо 

увагу на структуру роману,  який складається з передмови, двох частин і епілогу. 

У першій частині розповідається про події, що сталися з героями в 1996 році; у 

другій – розкривається теперішній для героїв час, тобто 2007 рік. Виділяючи в 

архітектоніці тексту такі частини як передмова та епілог, кожна з яких має свою 

власну векторність часової організації , автор тим самим навмисне змушує 

читача або забігати вперед, або повертатися в минуле своїх персонажів, 

створюючи, таким чином, певну переакцентуацію окремих частин тексту.  

Однак розпочинати дослідження функціонування темпорального 

континууму слід з назви роману – “The Choice”. Вона поєднує в собі дві функції 

– функцію номінації і, імпліцитно, функцію предикації. Насамперед, прочитавши 

заголовок, читач вже розуміє, що в романі йтиметься про якийсь вибір. 

Абсолютна частотність лексеми choice в тексті роману в цілому у різних 

випадках складає 46 слововживань, за допомогою яких у романі представлено 

три вибори, які постають перед головними героями  Геббі та Тревісом.  

Перший вибір, який був поставлений перед Геббі, представлений 

ретроспективно. Вона згадує як познайомилася зі своїм хлопцем Кевіном і про 

плани  їх спільного життя: 

“She’d been fretting about the choice that winter evening when her hat blew off 

and Kevin had retrieved it. After thanking him, she promptly forgot all about him until 

he spotted her from across the quad a few weeks later. Though she’d forgotten him, he 

remembered her. His easy going manner contrasted sharply with that of the many 

arrogant frat guys she’d met up to that point, most of whom tended to drink inordinate 

amounts and painted letters on their bare chests… Conversation led to coffee, coffee 

led to dinner, and by the time she tossed her cap in the air at graduation, she figured 

she was in love. By then, she’d made her decision about which school to attend and 

with Kevin planning to live in Morehead.” (33) 

Другий вибір, який має зробити Геббі, це вибір між тим кого вона кохала 

багато років, і тим, кого вона кохає зараз. Головна героїня думає про майбутнє, 

через що проблема набуває характеру  проспективного бачення. 

“That’s what I was thinking about today, even though it hurts me to say it. I love 

you, Travis, I really do. If I thought of this as a weekend fling, I’d put it behind me now 

and then go back to imagining a future with Kevin. But it’s not going to be that easy. I 

have to make a choice between the two of you.” (89) 
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Третій вибір постає перед Тревісом. Йому необхідно вирішити чи 

відключати його дружину, Геббі, яка на той момент знаходиться в комі, від 

системи життєзабезпечення.  

“The living will Gabby had signed in the attorney’s office was the document 

Travis had brought with him to the hospital. Among other things, it specified that her 

feeding tubes were to be removed after twelve weeks. Today was the day he had to 

make his choice…What he wanted to ask the pigeon was this: Am I to become a killer?” 

(116) 

Як бачимо, лексична одиниця choice  вживається в тексті  як 

ретроспективно (39%), так і проспективно (61%), що складає більше половини 

усіх її слововживань. Така різниця в кількості вживань зумовлена тим, що 

семантика цього слова насамперед забезпечує проспективну динаміку 

оповідальної канви роману. Так, одним із значень лексеми choice у словникових  

дефініціях є someone or something chosen from among a larger group so that they 

can be used for a particular purpose in the future (Longman Language Activator 2004: 

212).   
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Рис. 1. Графiк залежностi частотностi лексеми choice вiд її дистрибуції 

      

Звернемо також  увагу на дистрибутивні характеристики лексеми choice. 

Як видно з наведеного графіка, вона найчастіше повторюється наприкінці 

роману. До 12 розділу, який складається з 77 сторінок тексту і є більшою 

половиною текстового масиву роману, середня частотність цієї лексеми  складає 

лише одне слововживання на сторінку. Далі цей показник різко зростає. Пік 

вживання, 4 словоформи на сторінку, припадає на 94 сторінку і збігається з 

кульмінаційним моментом композиційної будови роману. Це створює відчуття 

напруження, динаміки і свідчить про те, що третій вибір є найважливішим, і саме 

він прихований у назві роману. 

Особливу форму проспекціі становить передмова.  Передмова дає 

можливість автору залучити  читача до сприйняття ідеї твору. У ній автор 
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спрямовує думку читача на те, про що буде йтися далі, але не розкриває ні 

сюжету, ні основної інформації. Те, що сказано у передмові, читач повністю 

усвідомлює тільки наприкінці роману, але деякі фрази вже налаштовують нас на 

певні роздуми: “Stories are as unique as the people who tell them, and the best stories 

are those in which the ending is a surprise… His own life had been the best story ever, 

he mused, the kind of story that should have ended on a happy note.” (2) 

Також у передмові присутня проспекція в натяку на подію, про яку йдеться 

в другій частині роману: “…The last time he and his wife had spoken, they’d had an 

argument, and more than anything he wanted to take back his words and make 

amends…he felt guilty about what had happened…” (2) 

“…Mistakes are made…” (2)  

З вищенаведених прикладів бачимо, що завдяки використанню таких слів, 

як ending, ended, happy, історія, про яку буде йти мова, дуже складна, але 

закінчиться позитивно, а лексичні одиниці argument, mistakes дозволяють 

читачеві припустити, що внаслідок конфлікту головного героя і його дружини, 

щось станеться. А що саме – описується в другій частині роману.  

На відміну від темпоральної частини лексичної системи, яка традиційно  

використовується як пряме найменування і не є об’єктом дослідження 

пропонованої статті, інша частина словника, що бере участь у передачі часової 

перспективи, становить собою вторинну номінацію. У лексичному значенні 

вищенаведених слів значення темпоральності немає. Воно індукується тільки 

контекстом, надаючи цим лексичним маркерам імпліцитного характеру.  

“Інформація, що міститься у кожному слові в системі, сприяє появі у них 

невласної номінативної функції. Включаючись у передачу нового для них 

комунікативного завдання, вони можуть опосередковано виражати значення 

часової віднесеності” (Голосова 1998: 96). 

 Розглядаючи категорію проспекції в романі, слід зазначити, що для її 

реалізації, в цілому, автор використав 35 слів і висловлювань. Розглянемо деякі 

з них: “The most important thing is to keep you safe.” (71) 

 Цю фразу сказав Тревіс Паркер за довго до трагедії, описаної в романі. 

Однак в аварії, в якій постраждала Геббі, винен саме він. Отже, в межах цілісного 

текстового континууму фраза набуває проспективного характеру.  “I don’t want 

my life prolonged in the event I can’t make my own decision.” (115) 

 Так висловилася Геббі, коли дізналася, що за той час, який її знайома 

Елеонора Бейкер провела в комі, її чоловік сильно постарів і намучився з дітьми, 

які перестали з'являтися як у школі, так і вдома і захопилися наркотиками. Геббі 

вважала, що сім'я Елеонори не так би страждала, якби вона померла. Якби така 

ситуація трапилася з самою Геббі, вона б не хотіла, щоб її сім'я жила у вічному 

очікуванні її виходу з коми. І, як виявилося, саме так і сталося з головною 

героїнею. І знову раніше вимовлена фраза починає виконувати проспективну 

функцію. “She was still alive, and where there was life, there was always hope.” (118) 

Вживаючи лексичну одиницю hope у власному нарративі, автор 

проспективно дає зрозуміти читачеві, що є  надія на одужання головної героїні, 

що і відбулося в кінці роману. Всі проспективно спрямовані фрази мають як 
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імпліцитний, так і експліцитний характер. Автор використовує 11 експліцитних 

і 24 імпліцитних сигнали проспекції,  а переважання останніх дозволяє йому 

підштовхнути читача до самостійного заглиблення в суть описуваних подій, їх 

осмисленню, тим самим проявляючи свою співтворчу активність. 

Переходячи від категорії проспекції до категорії ретроспекції, повернемося 

до передмови, яка, окрім проспективної, також має ретроспективну 

спрямованість. У ній описуються деякі факти з минулого персонажів для більш 

повного розуміння твору. Наприклад,  у досліджуваному романі з перших двох 

абзаців ми дізнаємося про дитинство головного героя, Тревіса, про його стосунки 

з батьком, який у дитинстві розповідав йому історії, дізнаємося, де він виріс: 

“…that’s what Travis Parker recalled his dad telling him when he was a 

child…There was always adventure and danger and excitement and journeys that took  

place in and around the small coastal town of Beaufort, North Carolina, the place 

Travis Parker grew up in and still called home.” (2) 

Така інформація з минулого допомагає читачеві створити певний образ і 

ставлення до героя роману. Вся перша частина роману також є ретроспективною: 

в ній висвітлюються події, що сталися за 11 років до описуваних подій, і 

згадуються моменти, що відбулися раніше 1996 року.   

“…He remembered the expression that his kid sister, Stephanie, was famous 

for…” (16) 

“…As Gabby aced exam after exam in college, her mom would  sometimes frown 

and wonder aloud whether it was possible to both work full-time as a doctor and be a 

full-time wife and mother…” (16) 

Лексичні маркери  remember, in college  вказують на ретроспективність 

даних висловлювань, які є спогадами героїв. Залежно від того, яка прагматична 

настанова лежить в  основі ретроспекції, у досліджуваному тексті можна 

виділити наступні її функції:  

  відновити в пам'яті читача старі відомості або повідомити йому нові, що 

відносяться до минулого і необхідні для розуміння шляхів подальшого 

розгортання оповіді: 

“Travis looked around the table, pleased that his childhood friends not only had 

become good husbands and fathers, but were still a part of his life. It didn’t always 

turn out that way. At thirty-two, he knew that life was sometimes a gamble, and he’d 

survived more than his share of accidents and falls, some of which should have 

inflected far more serious bodily injury than they had, but it wasn’t just that. Life was 

unpredictable. Others he’d known growing up had already died in car accidents, been 

married and divorced…What were the odds that the four of them – who’d known one 

another since kindergarten – would find themselves in their early thirties still spending 

weekends together?... But somehow, after hanging together through all the troubles 

and pressure from their parents…they were more like family than friends…” (5) 

 дати можливість переосмислити ці відомості в нових умовах, в іншому 

контексті, з урахуванням того, що було сказано до ретроспективної частини: 

“In his haste, Travis forgot his umbrella, despite the ominous clouds and 

building wind. That was mistake number one. They watched the show and enjoyed it, 
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but the weather had deteriorated by the time they’d left the theatre. Rain was pouring 

down hard, and Travis remembered standing with Gabby, wondering how best to get 

to their car…he bolted into the rain, splashing through ankle-deep puddles on the way 

to his car. He was soaked to the bone by the time he crawled in, especially his feet. 

That was mistake number two. Because it was late, and because they both had to work 

the following morning, Travis drove fast…That was mistake number three. Gabby 

asked him to slow down; more than once, he did as she asked, only to speed up again 

as soon as he could…she’d became so angry that she’d stopped speaking to him. She 

leaned her head back and closed her eyes, refusing to talk, frustrated the way tuning 

her out. That was mistake number four. The accident was next, and it could have been 

avoided had none of the other things happened.” (100) 

 актуалізувати окремі частини тексту, які опосередковано відносяться до 

змістовно-концептуальної інформації:  

“Eleanor Baker was a thirty-eight-year-old wife with two boys she adored. Eight 

years ago, she'd come into the emergency room vomiting and complaining about a 

blinding pain in the back of her head… Gabby knew nothing about her until the 

following Monday, when she realized that Eleanor had been placed in the intensive 

care unit when she didn't wake up Sunday morning… Her coma was caused by a severe 

case of viral meningitis. Her husband, Kenneth… spent his days at the hospital…Weeks 

turned into months…Months eventually passed into year, then another…His black hair 

had turned gray…and he’d become so thin his clothes hung off him. Kenneth mentioned 

one horrible event after another: that he'd lost his job, lost his house, that he couldn't 

wait to get all the kids out of the house, that the older one had dropped out of high 

school and the younger one had been arrested again for dealing drugs…She grew quite 

then. “Sometimes I think it might have been easier if his wife had died instead.” … He 

wondered whether somehow Eleanor and Kenneth Baker had brought into their lives 

for a reason.” (108) 

Категорія ретроспекції неминуче тягне за собою певну переакцентуацію 

окремих частин тексту. Те, що завдяки реалізації категорії ретроспекції 

відновлюється в пам'яті головних героїв роману, змушує читача переоцінити 

значення повідомленого раніше, i те, що здавалося іррелевантним або 

другорядним, стає в ряд значущих частин. “Певною мірою ретроспекція за 

своїми характерними ознаками може розглядатися як процес парадигматичного 

плану. Співвідношення того, про що було сказано раніше, з тим, про що йдеться 

зараз, створює в нашiй свідомості  зв'язки системного, а не лінійно-

функціонального, поступального плану” (Гальперин 2006: 106). 

 Висновки. У результаті аналізу текстового матеріалу, а саме, специфіки 

його архітектоніки в комбінації з особливостями функціонування лексичної 

системи, очевидним стає факт, що категорії ретроспекції в романі приділено 

більше уваги, ніж категорії проспекції. Це обумовлено тим, що інформація, яку 

подано в проспекції, є подальшим сюжетом роману, і було б недоречно 

розкривати її заздалегідь. Функціональна спрямованість категорії ретроспекції 

полягає в тому, що вона інтегрує часові зрізи твору, змушує  переглянути текст з 

погляду минулого. Посилання на те, про що вже було сказано, зосереджують 
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увагу читача на окремих, іноді малозначущих деталях, які надалі стають 

істотними характеристиками.  Отже, з одного боку, можна говорити про 

темпоральну різноспрямованість як про домінантну  характеристику художнього 

часу в романі, а з іншого, як  про  детермінанту у формуванні текстового 

континуума в цілому. У свою чергу  архітектонічна делімітація тексту у 

сполученні з лексичними маркерами, серед яких найбільше значення має 

заголовне слово choice, виступають як актуалізатори категорій проспекції та 

ретроспекції. Незважаючи на те, що дія роману або повертається в минуле до 

ключових подій у житті головних героїв, або забігає в майбутнє, час не 

зупиняється, а невпинно здійснює поступальний рух вперед. Він багатогранний, 

різноманітний і осмислення різних його сторін відображається в різноманітті 

застосованих автором темпоральних маркерів.  
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Розмаїття форм і видів мовленнєвого спілкування, а також різноманітність національних 

варіантів і регіональних акцентів у сучасній англійській мові визначають необхідність 

вивчення фонетичної варіативності звучного мовлення і з’ясування її джерел. Акцент мовця 

свідчить про його соціально-статусну приналежність (соціальний клас, освіту, релігійну, 

етнічну, професійну приналежність). Стаття присвячена визначенню просодичних маркерів 

соціального статусу мовця. У роботі проведено комплексне просодичне дослідження 

мовленнєвої поведінки представників різних професій, носіїв австралійського варіанта 

англійської мови. Порівнюючи отримані результати можна констатувати, що найвищі 

показники зареєстровані в мовленні актриси, а найменші в мовленні політика. Відповідно і 

частотний діапазон найширший у мовленні актриси. Високі показники частотного діапазону 

свідчать про високу тональну експліцитність жіночого голосу. Отримані акустичним 

методом інтонограми дозволяють говорити, що пік локалізації ЧОТ припадає на 

термінальний тон у мовленні усіх досліджуваних інформантів. Відповідно до мети та 

завдань дослідження в роботі на матеріалі австралійського варіанта англійської мови 

розглянуто просодичні особливості мовлення представників різних професій і виявлено 

просодичні маркери приналежності до певних професій. Просодичними маркерами мовлення 

австралійського політика є помірна паузальна насиченість, середній діапазон частоти 

основного тону, низька тональна варіативність. Основним маркером мовлення архітектора 

є дуже незначне синтагматичне членування, переважання безпаузального способу членування 

фраз, монотонний характер звучання через низьку тональну варіативність. Мовлення 

ріелтора і актриси можна схарактеризувати як емоційне за рахунок високого тонального 

рівня, широкого частотного діапазону, низької рекурентності безпаузального членування і 

підвищеного рівня тонального завершення фраз.  

Ключові слова: мовленнєве спілкування, фонетична варіативність, частотний діапазон, 

тональний, професія. 

 

ПРОСОДИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА 
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                                                            Вихорь О.Ф. 
старший преподаватель, Национальный университет “Одесская морская академия” 

Разнообразие форм и видов речевого общения, национальных вариантов и региональных 

акцентов в современном английском языке определяют необходимость изучения 

фонетической вариативности звучащей речи и ее источников. Акцент говорящего 

свидетельствует о его социально-статусной отнесенности (социальный класс, образование, 

религиозная, этническая, профессиональная принадлежность). Статья посвящена 

определению просодических маркеров социального статуса говорящего. В работе проведено 
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комплексное просодическое исследование речевого поведения представителей разных 

профессий, носителей австралийского варианта английского языка. Сравнивая полученные 

результаты можно заключить, что самые высокие показатели зарегистрированы в речи 

актрисы, а самые низкие в речи политика. Соответственно и частотный диапазон наиболее 

широкий в речи актрисы. Высокие показатели частотного диапазона свидетельствуют о 

высокой тональной эксплицитности женского голоса. Полученные акустическим методом 

интонограммы позволяют говорить о том, что пик локализации ЧОТ приходится на 

терминальный тон в речи всех исследуемых информантов. В соответствие с целью и 

задачами исследования в работе на материале австралийского варианта английского языка 

рассмотрены просодические особенности речи представителей разных профессий и 

определены просодические маркеры принадлежности к определенным профессиям. 

Просодическими маркерами речи австралийского политика является умеренная паузальная 

насыщенность, средний диапазон частоты основного тона, низкая тональная 

вариативность. Основным маркером речи архитектора является очень незначительное 

синтагматическое членение, преимущественно беспаузальный способ членения фраз, 

монологический характер звучания из-за низкой тональной вариативности. Речь риэлтора и 

актрисы можно охарактеризовать как эмоциональную за счет высокого тонального уровня, 

широкого частотного диапазона, низкой рекуррентности беспаузального членения и 

повышенного уровня тонального завершения фраз. 

Ключевые слова: речевое общение, фонетическая вариативность, частотный диапазон, 

тональный, профессия. 

 

PROSODIC MARKERS OF THE SPEAKER'S SOCIAL STATUS 
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Odessa I.I. Mechnikov National University 

Vykhor O.F. 
senior lecturer, Odessa National Maritime Academy 

Diversity of forms and kinds of speech communication and variability of national and regional 

accents in contemporary English define the necessity of phonetic variation study of oral speech and 

clearing up its sources. The speaker's accent indicates his social status (social class, education, 

religious, ethnic, professional affiliation). The present article is dedicated to the study of the speaker's 

social status prosodic markers. Complex prosodic investigation of speech behavior of the Australian 

native speech representatives of different professions has been conducted in the paper. The 

comparison of the revealed data allowed to state that the highest prosodic index is registered in the 

actress's speech and the lowest in the speech of the politician. Frequency range is correspondingly 

the widest in actress's speech, which can witness the high tonetic explication of female voice. The 

received by acoustic method intonograms allowed to speak about maximum frequency localization 

on the terminal tone in the speech of all the investigated informants. Corresponding to the aim and 

tasks of the paper prosodic markers of various professions of Australians have been defined. Prosodic 

markers of Australian politician are the following moderate pausation, which is revealed in speech 

delimitation average frequency range, and low tonetic variation.  Main prosodic marker of the 

architect's speech is very insignificant syntagmatic division, prevalence of non-pausation means of 

utterance delimitation, monotonous character of speech due to low tonetic variation. Real estate 

agent and actress's speech can be defined as emotional on account of high tonetic level, wide 

frequency range, low recurrence of non-pausation delimitation and heightened level of tonetic 

utterance completion.  

Key words: speech communication, phonetic variation, frequency range, tonetic, profession. 
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Вступ. Розмаїття форм і видів мовленнєвого спілкування, а також 

різноманітність національних варіантів і регіональних акцентів у сучасній 

англійській мові визначають необхідність вивчення фонетичної варіативності 

звучного мовлення і з’ясування її джерел. Традиційно вважається, що при 

дослідженні фонетичних особливостей мовлення комуніканта, просодичний 

аспект виявляється найбільш інформативним джерелом статусної інформації 

мовців. У той же час сучасні дослідження звучного мовлення показують, що 

вивчення соціального статусу мовця неможливо без виділення комплексу ознак 

територіального, соціального і ситуативного варіювання. Є. Л. Фрейдіна 

зазначає, що при поясненні особливостей вимови неможна обмежуватись лише 

вказівкою на регіональний фактор. Акцент мовця свідчить про його соціально-

статусну приналежність (соціальний клас, освіту, релігійну, етнічну, професійну 

приналежність) (Фрейдина 2011). А.Д. Петренко зазначає, що однією з 

центральних проблем соціолінгвістики є проблема соціально обумовленої 

варіативності мовлення, яка характеризується наявністю двох параметрів – 

ситуативного і стратифікаційного. Ситуативна варіативність виявляється у 

переважному використанні тих чи інших мовних засобів залежно від соціальної 

ситуації. Стратифікаційна варіативність безпосередньо пов’язана із соціальною 

структурою суспільства і виявляється у мовних і мовленнєвих відмінностях, які 

є типовими для представників різних соціальних верств і груп. При дослідженні 

соціальної диференціації мови взаємодія стратифікаційного і ситуативного 

параметрів є особливо важливою, тому що дозволяє вивчати мовлення не тільки 

в різних соціальних ситуаціях спілкування, але й диференціювати особливості 

мовленнєвої поведінки представників різних соціальних груп у схожих ситуаціях 

спілкування (Петренко 2009). 

Метою роботи є з’ясування просодичних маркерів професійної 

приналежності мовця і визначення ролі різноманітних просодичних засобів. 

Завданням дослідження є проведення комплексного інструментального аналізу 

на матеріалі австралійського варіанта англійської мови; виявлення просодичних 

особливостей мовлення представників різних професій та визначення 

просодичних маркерів, що ідентифікують їх мовлення. 

Методи дослідження. Методом дослідження є комплексний 

інструментальний аналіз, що складається з аудиторського та акустичного 

дослідження. Аудиторський аналіз проводився викладачами та аспірантами 

кафедри теоретичної і прикладної фонетики англійської мови Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова. Завданням аудіювання було 

визначення типу шкали та термінального тону в інтоногрупі (синтагмі). 

Методом інструментального аналізу за допомогою пакета PRAAT 5.3.8. 

послідовно визначалися такі показники: 

– максимальне і мінімальне значення частоти основного тону 

(ЧОТ) (у Гц); 

– максимальний діапазон ЧОТ (у Гц); 

– середній рівень ЧОТ (у Гц); 

– характер реалізації діапазону ЧОТ (у відносних одиницях). 
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Матеріалом дослідження стали фрагменти монологічного мовлення 

учасників австралійської телевізійної програми "The Lifestyle Channel" – "Grand 

Designes Australia". Ця програма містить інтерв’ю з відомими в Австралії 

представниками різних професій. 

 Результати та обговорення. Для пропонованого дослідження були 

відібрані фрагменти мовлення архітектора, політика, ріелтора, актриси. 

Соціально обумовлені просодичні характеристики австралійського варіанта 

англійської мови розглядались у зв’язку з приналежністю мовців до того або 

іншого роду занять. Припускається, що мовлення представників різних професій 

має певну кількість варіативних просодичних характеристик, які можуть 

виступати маркерами їх приналежності до професії. Згідно традиційного підходу 

до вивчення акцентно-мелодійної структури висловлення термінальний тон і 

шкала є основними компонентами інтоногрупи при виявленні варіативності 

просодії. Досліджуючи рух тону в шкалі аудитори зазначили, що найбільш 

частотними є спадний і рівний рух тону (табл. 1). 

                            Таблиця 1 

Рух тону в мовленні представників різних професій 
Професії Рух тону в шкалі (у %) 

Спадний Рівний  Висхідний З 

порушеною 

поступовістю 

Політик 42 37 15 6 

Архітектор 31 34 19 16 

Ріелтор 25 27 17 31 

Актриса 15 12 39 34 

Як видно з таблиці, мовлення політика відрізняється емоційно-

нейтральним характером, у мовленні переважають спадна і рівна види шкал (42% 

та 37%), причому спадна є домінантною. Мовленню архітектора притаманні 

монотонний характер, чітка артикуляція, адаптивність та чіткість голосу. 

Наприклад, розповідаючи про свою сім’ю архітектор вживає короткі фрази, у 

мовленні майже відсутні паузи міркування, хезитації. Така просодична картина 

свідчить про впевненість у собі, про категоричність суджень. 

You really appreciate  living you life an looking after yourself 

d  
 

Рис. 1. Інтонограма вищенаведеної фрази 



Записки з романо-германської філології. Випуск 1 (44). 2020. 
 

277 
 

Мовлення ріелтора і актриси характеризується частотним вживанням 

шкали з порушеною поступовістю (31% – ріелтор, 34% – актриса). У мовленні 

актриси частотною є й висхідна шкала. Такі мелодійні ознаки свідчать про 

емоційний характер мовлення інформантів. 

На рис. 2 представлена інтонограма фрази, що вимовлена зі шкалою з 

порушеною поступовістю (Broken Descending Scale). 
 

 
 

 
Рис. 2. Інтонограма фрази в мовленні актриси 

 

Синтагматичне членування подрібнене, діапазон голосу розширений, 

завершення фрази спадно-висхідне. Такий тональний рисунок свідчить про 

емоційний характер мовлення актриси. Результати дослідження термінального 

тону показали, що в мовленні досліджуваних інформантів представлені такі 

тони: спадний (19%), висхідний (24%), висхідно-спадний (27%), спадно-

висхідний (21%), рівний (9%). Мовлення політика, навіть у ситуації інтерв’ю, 

характеризується низькою тональною варіативністю. Спадна шкала у комбінації 

зі спадним термінальним тоном свідчить про певну категоричність у голосі, у той 

же час мовлення політика спрямовано на реалізацію його головного завдання – 

вплинути і переконати. 

 
Рис. 3. Інтонограма фрази в мовленні політика 

 

Дистрибуція термінальних тонів у мовленні актриси демонструє 

превалювання висхідного і висхідно-спадного тонів (33% та 35% відповідно). 



Записки з романо-германської філології. Випуск 1 (44). 2020. 
 

278 
 

Висока тональна варіативність мовлення актриси свідчить про тембральне 

забарвлення голосу, про емоційний характер мовлення. Наприклад: 

 
 

Рис. 4. Інтонограма фрази з висхідно-спадним термінальним тоном 

 

У результаті аналізу частотних характеристик мовлення представників 

різних професій було виявлено такі професійні особливості середнього рівня 

ЧОТ і максимального діапазону ЧОТ (табл. 2). 

Таблиця 2 

Середній рівень ЧОТ  (Гц) 
Політик Архітектор Ріелтор Актриса 

144 150 194 202 

 

Порівнюючи отримані результати можна констатувати, що найвищі 

показники зареєстровані в мовленні актриси, а найменші в мовленні політика. 

Відповідно і частотний діапазон найширший у мовленні актриси. Високі 

показники частотного діапазону свідчать про високу тональну експліцитність 

жіночого голосу. Отримані акустичним методом інтонограми дозволяють 

говорити, що пік локалізації ЧОТ припадає на термінальний тон у мовленні усіх 

досліджуваних інформантів. 

Висновки. Відповідно до мети та завдань дослідження в роботі на 

матеріалі австралійського варіанта англійської мови розглянуто просодичні 

особливості мовлення представників різних професій і виявлено просодичні 

маркери приналежності до певних професій. Просодичними маркерами 

мовлення австралійського політика є помірна паузальна насиченість, середній 

діапазон частоти основного тону, низька тональна варіативність. Основним 

маркером мовлення архітектора є дуже незначне синтагматичне членування, 

переважання безпаузального способу членування фраз, монотонний характер 

звучання через низьку тональну варіативність. Мовлення ріелтора і актриси 

можна схарактеризувати як емоційне за рахунок високого тонального рівня, 

широкого частотного діапазону, низької рекурентності безпаузального 

членування і підвищеного рівня тонального завершення фраз.  
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Концепт SPEECH слугує третім компонентом досліджуваного вербалізованого комплексного 

концепту WORD / LANGUAGE / SPEECH. Відповідний сегмент номінативного поля 

комплексного концепту є найменшим у аналізованій вибірці. Це відбувається із кількох причин. 

По-перше, із 4 спеціалізованих словників лінгвістичної термінології в одному із них (ELL) 

немає окремої статті speech, хоча є цілий кластер статей, що містять відповідну лексему у 

складі термінологічних сполук (speech chain, speech community і т. п.). По-друге, значно 

меншою є загальна кількість словникових статей, що дефінують і характеризують цей 

концепт із різних боків за рахунок меншої кількості посилань від ядерних статей SPEECH. 

Загалом по всіх словниках налічується тільки 31 внутрішнє посилання і жодного зовнішнього. 

Окремо варто зауважити, що певна кількість посилочних статей дублюється в усіх трьох 

сегментах комплексного номінативного поля, яке вивчається у другому розділі дисертаційної 

праці. Звідси випливає, що лінгвістичні одиниці, дефіновані такими статтями, вже були 

детально проаналізовані. В маргінальну зону номінативного поля потрапляють терміни за 

посиланнями ІІ ступеня, тобто до відповідних статей було посилання із певної периферійної 

статті. Немало таких налічується у вибірці в  зв’язку із периферійними статтями  speech 

act і speech act theory. Вони експлікують значення термінів, що називають різні типи 

мовленнєвих актів і під-актів (в термінології Rouеledge). До маргінальної зони номінативного 

поля концепту SPEECH за посиланням другого ступеня із периферійної статті speech act 

потрапляє термінологічна одиниця felicity conditions. Окреме посилання міститься тільки в 

словнику Crystal, хоча тема заторкується в більшості словників.  

Ключові слова: маргінальна зона, концепт, лексема, семема. 

 

МАРГИНАЛЬНАЯ ЗОНА ВЕРБИЛИЗОВАННОГО КОНЦЕПТА 

SPEECH 

Смаглий В.М. 
кандидат филологических наук, доцент, 

Одесский национальный морской университет 

Концепт SPEECH служит третьим компонентом исследуемого вербализованного 

комплексного концепта WORD / LANGUAGE / SPEECH. Соответствующий сегмент 

номинативного поля комплексного концепта является самым маленьким в анализируемой 

выборке. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, с 4 специализированных 

словарей лингвистической терминологии в одном из них (ELL) нет отдельной статьи speech, 

хотя есть целый кластер статей, содержащих соответствующую лексему в составе 

терминологических соединений (speech chain, speech community и т. п.). Во-вторых, 

значительно меньше есть общее количество словарных статей, определяют и 

характеризуют этот концепт с разных сторон за счет меньшего количества ссылок от 

ядерных статей SPEECH. В целом по всем словарям насчитывается только 31 внутренняя 

ссылка и ни одной внешней. Отдельно стоит заметить, что определенное количество 

посылочных статей дублируется во всех трех сегментах комплексного номинативного поля, 

изучается во второй главе диссертационной работы. Отсюда следует, что лингвистические 

единицы, определенные такими статьями, уже были детально проанализированы. В 
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маргинальную зону номинативного поля попадают термины по ссылкам II степени, то есть 

в соответствующие статьи была ссылка с определенной периферийной статьи. Немало 

таких насчитывается в выборке в связи с периферийными статьями speech act и speech act 

theory. Они эксплицируют значение терминов, называющих различные типы речевых актов и 

под-актов (в терминологии Rouеledge). К маргинальной зоне номинативного поля концепта 

SPEECH по ссылке второй степени с периферийной статьи speech act попадает 

терминологическая единица felicity conditions. Отдельное ссылки содержится только в 

словаре Crystal, хотя тема затрагивается в большинстве словарей. 

Ключевые слова: маргинальная зона, концепт, лексема, семема. 

 

MARGINAL ZONE OF THE VERBALIZED SPEECH CONCEPT 

Smaglii V.M. 
candidate of philological sciences, associate professor, 

Odessa National Maritime University 

The SPEECH concept is the third component of the studied verbalized complex concept WORD / 

LANGUAGE / SPEECH. The corresponding segment of the nominative field of the complex concept 

is the smallest in the analyzed sample. This happens for several reasons. First, of the 4 specialized 

dictionaries of linguistic terminology, one of them (ELL) does not have a separate speech article, 

although there is a whole cluster of articles that contain the corresponding lexeme in the 

terminological compounds (speech chain, speech community, etc.). Second, the total number of 

dictionary entries that define and characterize this concept from different angles is much smaller due 

to the smaller number of references from SPEECH nuclear articles. In total, in all dictionaries there 

are only 31 internal links and no external ones. It should be noted that a number of referal articles 

are duplicated in all three segments of the complex nominative field, which is studied in the second 

section of the dissertation. It follows that the linguistic units defined by such articles have already 

been analyzed in detail. The marginal zone of the nominative field includes terms by references of the 

second degree, i.e. the relevant articles were referenced from a certain peripheral article. There are 

many of these in the sample due to the peripheral articles speech act and speech act theory. They 

explain the meaning of terms that refer to different types of speech acts and sub-acts (in Roueledge 

terminology). The terminological unit felicity conditions falls into the marginal zone of the nominative 

field of the SPEECH concept by reference to the second degree from the peripheral article speech 

act. A separate link is found only in the Crystal dictionary, although the topic is touched upon in most 

dictionaries. 

Key words: marginal zone, concept, lexeme, sememe. 

 

Вступ. Концепт SPEECH слугує третім компонентом досліджуваного 

вербалізованого комплексного концепту WORD / LANGUAGE / SPEECH. 

Відповідний сегмент номінативного поля комплексного концепту є найменшим 

у аналізованій вибірці. Це відбувається із кількох причин. По-перше, із 4 

спеціалізованих словників лінгвістичної термінології в одному із них (ELL) 

немає окремої статті speech, хоча є цілий кластер статей, що містять відповідну 

лексему у складі термінологічних сполук (speech chain, speech community і т. п.). 

По-друге, значно меншою є загальна кількість словникових статей, що 

дефінують і характеризують цей концепт із різних боків за рахунок меншої 

кількості посилань від ядерних статей SPEECH. Загалом по всіх словниках 

налічується тільки 31 внутрішнє посилання і жодного зовнішнього. 

До маргінальної зони номінативного поля включаємо словникові статті, на 

які є внутрішні посилання І ступеня, тобто отримані із ядерних словникових 
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статей speech. Спільних посилань (тобто таких, що зареєстровані в статтях 

speech різних лексикографічних джерел) у вибірці немає Кожна ядерна стаття 

пропонує свій набір посилань. А отже поділ цієї зони на ближню і дальню 

периферію (як це відбувалось у номінативних полях субконцептів WORD і 

SPEECH) не можливий. 

Результати і обговорення. В маргінальну зону поля потрапляє 

аналогічна група вокабул зі словника ELL (English Language Learners), до якої 

входять статті, що пояснюють всі три типи комунікативних під-актів (локутивні, 

іллокутивні, перлокутивні МА) і пов’язані із ними похідними, а також два типи 

комунікативних актів як таких (констативи і перформативи). 

Стаття locutionary act одразу відсилає до теорії мовленнєвих актів і 

пояснює, що термін позначає продукування значимих висловлювань через 

фізичний акт вимовляння слів [(In speech act theory.) The production of a meaningful 

utterance by the physical act of uttering words]. Стаття також рекомендує 

користувачеві звернутись до статей illocutionary act and perlocutionary act. 

Перша із них також через згадку про теорію мовленнєвих актів, пояснює, 

що іллокутивний акт виконується промовлянням чогось на кшталт обіцянки, 

запитання, найменування: illocutionary act [an act performed in saying something 

(e.g., making a promise, asking a question, giving a name)]. В окремій статті 

зазначається, що існує термін іллокутивна сила, яким позначається статус 

висловлювання як обіцянки, запиту і т. п.: illocutionary force [the status of an 

utterance as a promise, inquiry, etc.]. 

Третім типом комунікативних під-актів є перлокутивний акт, що 

дефінується як складова комунікативного акту і визначається як такий, що має 

перлокутивний ефект на кшталт переконання, вмовляння, заспокоєння: 

perlocutionary act [a speech act that has a perlocutionary effect; an act of persuading, 

cajoling, comforting, etc.]. Адекватне тлумачення цього терміна можливе при 

зверненні до посилочної статті perlocutionary effect, в якій роз’яснюється що 

перлокутивний ефект висловлювання  на відміну від дослівного значення 

вимовлених слів, наприклад, переконання, заспокоєння і т. п. може (не)співпадати 

із ефектом, що був запланований мовцем, наприклад, мовець мав намір 

заспокоїти співбесідника, а натомість перлокутивний ефект міг виявитись 

таким, що він розлютив його: [the effect of an utterance as distinguished from the 

literal meaning of the words spoken, e.g., persuasion, comforting, etc.; it may or may 

not coincide with the effect intended by the speaker (e.g., the speaker may intend to 

comfort but the perlocutionary effect may be that he in fact infuriates)]. 

В словнику містяться також статті на пояснення двох типів 

комунікативних актів – констативів і перформативів. Перший із них constative 

дефінується як висловлювання, в якому мовець виражає певне переконання,  яке 

насправді може бути правдивим або хибним, і передбачає, що слухач розділяє це 

переконання [(In speech act theory.) Designating an utterance in which the speaker 

expresses a belief, which may in fact be true or false, usually with the intention that the 

hearer form, or continue to hold, a similar belief]. До констативів зараховують 
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твердження, передбачення, описи: [constatives include assertions, predictions, 

descriptions, etc.]. 

Із посиланням на цю вокабулу словник ELL дефінує термін performative, 

указуючи, що в даному випадку йдеться про тип речення, в якому дія 

виконується в процесі його вимовляння, наприклад  я обіцяю…, і яке не може 

бути аналізоване в термінах правдивості: [(In speech act theory.) A sentence type 

in which an action is performed in the uttering of the sentence, and which is not 

analyzable in terms of truth values, e.g., I promise … Cf. constative]. Як бачимо, 

користувачу пропонується для порівняння звернутись до статті constative, яку 

було щойно розглянуто і в якій саме йшлося про фактор правдивості/хибності 

висловлювання. 

Внесок словника Routledge в маргінальну зону номінативного поля 

SPEECH у даній тематичній групі становить лише одну статтю, яка проте є дуже 

ємною, оскільки містить пояснення стосовно п’яти типів комунікативних актів. 

Стаття називається speech act classification і в інтродуктивній частині говорить 

про те, що йтиметься про типологію мовленнєвих актів в залежності від їхньої 

іллокутивної сили: [a typology of speech acts according to their illocutionary force].  

Зазначається, що ця типологія була запропонована Сьорлем як його 

критична реакція на теорію Остіна:  [diverging critically from Austin (1962), Searle 

(1975) distinguishes five classes of illocutionary acts]. Свою типологію вчений базує 

на іллокутивних  і граматичних показниках, а також на відношеннях між 

«словом» і «світом», оскільки ці відношення по-різному визначаються в різних 

мовленнєвих актах: [he bases his typology upon illocutionary and grammatical 

indicators as well as upon the relationship of ‘word’ and ‘world’ as differently defined 

by different speech acts].  

Згідно із дефініціями словника виділяються комунікативні акти: 

(а) асертив, який раніше визначався як репрезентатив відбиває 

зобов’язання мовця визнати висловлену пропозицію правдивою, для 

підтвердження цієї тези користувачу пропонується звернути увагу на відповідні 

дієслова твердити (наполягати), визначати, доповідати, обстоювати: 

[assertives (previously also representatives): the intention of the speaker is to commit 

him-/herself to the truth of the expressed proposition, cf. to maintain, to identify, to 

report, to assert]; 

(b) директив, яким мовець прагне спонукати слухача виконати певну дію, 

відповідні дієслова – просити, наказувати, умовляти, радити: [directives: the 

speaker tries to cause the hearer to take a particular action, cf. to request, to command. 

to beseech, to advise]; 

(c) комісиви, якими мовець бере на себе зобов’язання виконати певну дію 

в майбутньому, дієслова на підтвердження цього – обіцяти клястися, 

погрожувати:  [commissives: the speaker obligates him-/herself to carry out a future 

action, cf. to promise, to pledge, to threaten]; 

(d) експресиви, якими мовець виражає щире ставлення до ситуації, що 

відображається пропозицією, дієслова – вітати, висловлювати співчуття, 

вибачатись, дякувати: [expressives: the speaker expresses the attitude specified in 
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the sincerity condition towards the state of affairs expressed in the proposition, cf. to 

congratulate, to give condolence, to excuse, to thank]; 

(e) декларативи, успішно виконавши які, мовець утілює у реальність 

пропозиційний зміст декларативного акту, дієслова – визначати, хрестити, 

визнавати винним, виголошувати стан війни: [declarations: by successfully 

carrying out a declaration, the speaker brings reality into accord with the propositional 

content of the declaration, cf. to define, to christen, to pronounce guilty, to declare a 

state of war].  

До маргінальної зони номінативного поля концепту SPEECH за 

посиланням другого ступеня із периферійної статті speech act потрапляє 

термінологічна одиниця felicity conditions. Окреме посилання міститься тільки в 

словнику Crystal, хоча тема заторкується в більшості словників.  

Термін felicity conditions можна перекласти як умови доречності, це 

перелік умов, за яких комунікативний акт може досягти своєї цілі: [a term used 

in the theory of speech acts to refer to the criteria which must be satisfied if the speech 

act is to achieve its purpose]. Більшість довідників виокремлюють три умови: 

критерій підготовленості (preparatory conditions), критерій щирості (sincerity 

conditions) і критерій сутності (essential conditions). 

Стисло ці три умови доречності (felicity conditions) викладає словник ELL: 

критерій підготовленості передбачає, що мовець уповноважений 

виконати мовленнєвий акт [preparatory conditions (the speaker has the authority to 

perform the speech act)]; 

критерій щирості передбачає, що мовець не говорить неправду [sincerity 

conditions (the speaker is not lying, etc.)]; 

 критерій сутності передбачає, що мовець ручається за сказане і не 

протирічить самому собі [essential conditions (the speaker is committed to what he 

or she says, e.g., is not self-contradictory) in uttering words]. 

Ілюструючи викладене стаття пропонує наступне міркування: 

перформативне висловлювання Нарікаю цю дитину ім’ям Джейн Кєролін буде 

успішним тільки, якщо мовець уповноважений хрестити дітей: [the performative 

utterance I name this child Jane Caroline will only be successful in naming the child 

if the speaker is recognized as having the authority to name children].  

В окремій словниковій статті felicity conditions словник Девіда Кристала 

про кожний різновид цього феномену пише наступне. 

Критерій підготовленості стосується того, чи має мовець уповноваження 

на подібний мовленнєвий акт, тобто не кожен може штрафувати, хрестити, 

арештовувати [‘Preparatory conditions’ relate to whether the person performing a 

speech act has the authority to do so (e.g. not everyone is qualified to fine, christen, 

arrest, etc.)]. 

Критерій щирості стосується того, чи щиро виконується мовленнєвий акт, 

тобто мовець не бреше: [‘Sincerity conditions’ relate to whether the speech act is 

performed sincerely (e.g. the speaker is not lying)].  

Критерій сутності стосується того, чи погоджується мовець із певною 

думкою чи дією, наприклад приймаючи щось, про що його щойно попросили: 
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[‘Essential conditions’ relate to the way the speaker is committed to a certain kind of 

belief or behaviour, having performed a speech act (e.g. accepting an object that one 

has just requested)].  

Для ілюстрації вище викладеного Кристал наводить ситуацію із непрямим 

проханням, при аналізі якого урахування   умов доречності включає віру мовця в 

спроможність слухача виконати прохання і наявність достатніх підстав для 

виголошення такого прохання взагалі: [for example, felicity conditions which have 

been suggested for the analysis of indirect requests include the speaker’s believing that 

the hearer has the ability to carry out the request, and the existence of good reasons for 

making the request in the first place].  

У разі, якщо висловлювання не відповідає умовам доречності, воно не 

може функціонувати як достовірна реалізація того типу МА, яким воно 

заявлено, і фраза Ти сядеш за кермо? є недоречним проханням, якщо мовець знає, 

що слухач не вчився кермувати: [an utterance which does not satisfy these conditions 

cannot function as a valid instance of the type of speech act to which they apply, e.g. 

will you drive? is inappropriate as a request if the speaker knows that the hearer has not 

learned to drive].  

А якщо обидва співбесідника свідомі цієї невідповідності, мовленнєвий акт 

отримує інакшу кваліфікацію, наприклад, жарт, сарказм і т. ін.: [and the mutual 

awareness of this inappropriateness would lead to an interpretation of a different order 

(e.g. as a joke, as sarcasm, etc.)].  

Подібні висловлювання отримують статус недоречних: [such utterances are 

said to be infelicitous]. 

Словник Routledge тему умов доречності (felicity conditions) згадує 

побіжно в периферійній статті speech acts, говорячи наступне.Згідно теорії 

Сьорля, іллокутивний акт може бути успішним за умов дотримання чотирьох 

правил: [according to Searle, for an illocutionary act to be successfully performed, 

four kinds of conditions must be characteristically fulfilled]. Звернімо увагу на 

кількість правил, про які йдеться в словнику Routledge, на відміну від вище 

проаналізованих 3 умов доречності, тут наводяться 4. До вже відомих критеріїв: 

підготовленості (preparatory conditions), щирості (sincerity conditions) і 

сутності (essential conditions) додається іще один – критерій пропозиційного 

змісту (без експлікації такого, як і решти): (a) propositional content conditions, (b) 

preparatory conditions, (c) sincerity conditions, (d) essential conditions.  

Продовжуючи цю тезу словник наполягає, що критерій (d) (essential 

conditions) варто розуміти як конститутивне правило,  а критерії (а) – (с) – як 

регулятивні правила [in this scheme, (d) has the format of a constitutive rule, while 

(a)—(c) correspond to regulative rules].  

Для розуміння висловленого судження користувачу доведеться звернутись 

за посиланням до окремих статей, що пояснюють сутність цих правил. Зробивши 

такі кроки, читаємо про регулятивні правила: що це правила, що регулюють 

форми поведінки, які існують незалежно від таких правил, на кшталт 

міжособистісних відношень, дорожнього руху, чемної поведінки за столом: 

regulative rules [rules of behavior that regulate forms of behavior which exist 
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independently of those rules (e.g. interpersonal relationships or street traffic or table 

manners)]. 

Із регулятивними правилами  контрастують конститутивні правила, які 

створюють форми поведінки [regulative rules are in contrast to constitutive rules 

which define forms of behavior]. Подібне правило, ідентифікуючи певний спосіб 

поведінки як засадничий для певного типу діяльності, створює, або конституює 

таку діяльність [a rule that, by identifying certain manners of behavior as 

foundational of a definite type of activity, constitutes or creates that activity].  

Повертаючись до виокремлених у словнику Routledge 4 умов доречності 

(felicity conditions), робимо висновок, що згідно вміщеним у ньому науковим 

дописам (периферійної і маргінальної зон), критерій сутності (essential 

conditions) підкоряється регулятивним правилам, а отже мовлення відбувається 

за власними правилами, і цей критерій на них не впливає. Натомість критерії 

підготовленості (preparatory conditions), щирості (sincerity conditions) і 

пропозиційного змісту  (propositional content conditions), підкоряючись 

конститутивним правилам, є засадничими для різних типів мовленнєвих актів. 

В огляді периферійних статей номінативного поля SPEECH 

схарактеризуємо посилання І ступеня direct speech і парне до нього посилання 

indirect speech. Відповідні статті є в вокабулярах трьох словників: ODLT, ELL і 

Crystal, а словник Routledge посилочну статтю direct speech одразу переадресовує 

на парну статтю  direct VS indirect discourse. Зміст всіх цих статей не є дуже 

складним, але кожний довідник висвітлює феномен прямого і непрямого 

мовлення дещо з різних позицій.  

Словник EEL пояснює ці феномени спираючись на письмове мовлення і 

графічні та синтаксичні аспекти. Пряма мова, у викладі цього довідника, є 

цитатою  вимовлених мовцем слів як таких, що маркується лапка́ми: direct 

speech [the quotation of the actual words spoken by a speaker, usually indicated by 

quotation marks, e.g., “I'm off,” he said. “Where are you going?” I asked]. Непряма 

мова пояснюється як передача висловлювання у підрядному реченні: indirect 

speech [the relation of an utterance in a subordinate clause, e.g., I told him that I was 

going home].  

Словник ODLT  найкоротшим чином визначає пряму мову: це мова, або 

нарація у тій формі, в якій вона була висловлена: direct speech [speech or narration 

in the form it was uttered]. За даними словника, термін вперше було використано 

на початку ХVІІІ ст. [the term's first citation is from 1727]. Натомість термін 

indirect speech, за даними цього ж джерела, з’явився на півтора сторіччя пізніше 

[the term's first citation is from 1866] і його дефініція розлогіша: це мова, або 

нарація, яку було модифіковано щоб показати, що відбувається переказ іншою 

особою [speech or narration that has been modified to show that it is being reported 

by another person], в статті також уточнюється, що́ саме модифікується 

(займенники, часові форми) для того, щоб висловлювання узгодилось із точкою 

зору того, хто переказує [pronouns, tenses, etc. have been modified so that the 

statement conforms to the point of view of the reporter]. 
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В словнику Crystal обидві статті починаються ідентично: протиставлення 

прямого і непрямоого мовлення відбиває два можливі способи відображення 

мовлення людини [the opposition between direct and indirect is used to identify the 

two main ways of reflecting a person’s speech]. 

Пояснюючи термін пряме мовлення, Кристал говорить, що в цьому випадку 

висловлювання подається як таке і граматичних модифікацій не відбувається: 

[direct speech refers to the use of actual utterance, with no grammatical modification], 

а фраза «Він приїде?» запитав Джон є прикладом прямого запитання  [e.g.‘Is he 

coming? John asked is a direct question]. 

Пояснюючи значення терміна непряме мовлення (переказане мовлення), 

словник зазначає використання граматичної конструкції, в якій слова мовця 

підпорядковуються дієслову головного речення [indirect speech (or ‘reported 

speech’) refers to the use of a grammatical construction where the words of the speaker 

are subordinated to a verb in a main clause], і пропонується приклад непрямої мови: 

Вона сказала, що захворіла,  тоді як у разі прямої мови було б: Я хвора: [e.g. she 

said that she had a cold, where the ‘direct speech’ would have been I have a cold]. 

Довідник Routledge розпочинає парну статтю direct VS indirect discourse 

поясненням, що це стосується передачі мовлення (тверджень, запитань, так само 

як і думок, бажань) або через пряме цитування, або через парафраз: [form of 

recounting speech (statements, questions, as well as thoughts or wishes) either through 

direct quoting or through paraphrase]. Далі слідує пояснення, що непрямий дискурс 

залежить від попереднього висловлювання (відомого чи такого, що 

реконструюється): [indirect discourse is dependent on a previous utterance (either 

exactly known or reconstructable): She said she wouldn’t be here until tomorrow].  

Перехід прямого дискурсу в непрямий супроводжується зміною 

дейктичних елементів (займенників і прислівників), а в деяких мовах іще 

способом і часовими формами дієслова: [The change of direct into indirect discourse 

is often accompanied with a change in the deictic elements (pronouns, adverbs) and in 

some languages mood or tense: She said, ‘I will come tomorrow’ vs (Yesterday) she 

said she would come today]. 

Іще одним посиланням І ступеня із статті speech користувача відсилають 

до статті displaced speech, яка таким чином потрапляє у периферійну зону поля. 

В трьох із чотирьох досліджуваних наукових словниках є відповідні статті, у 

Routledge її немає.  

Короткою, але інформативно ємною є допис в ELL, в якому пояснюється, 

що переміщене мовлення стосується ситуацій, які є віддаленими у часі або 

просторі від мовця: displaced speech [speech that refers to entities, situations, etc. 

removed in time or space from the speaker]. Інакше кажучи, мовець здатен вести 

комунікацію стосовно того, чого немає в місці, де він знаходиться, і в часі, коли 

відбувається комунікація. 

Словник ODLT вміщує статтю, яка називає більш загальне поняття 

переміщення – displacement і  пропонує його пояснення у більш розпливчатому 

вигляді як здатність людської мови  робити референцію до речей, які 

безпосередньо не представлені [the capability of human language to refer to things 
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that are not immediately present]. Як приклад словник наводить висловлювання, 

зроблене в 2012 році: «Я ненавиджу Адольфа Гітлера» (маючи на увазі, що на 

момент вимовляння цієї фрази історичної персони на ім’я Адольф Гітлер не існує 

вже майже 70 років, якщо прийняти за аксіому його смерть в 1945 році) [e.g. in 

2012 someone saying, "I hate Adolph Hitler"]. Певну обмеженість такого пояснення 

терміна вбачаємо в урахуванні переважно часової віддаленості референта і 

відсутність посилань на його можливу віддаленість у просторі.  

Важливим є коментар до цієї статті про те, що Хоккет вважав феномен 

переміщення одним із шістнадцятьох  параметрів, які відрізняють склад людської 

мови від комунікативних систем тварин: [Notes: it is one of 16 design features of 

language that Hockett claims distinguish human language from animal communication 

systems].  

Довідник Crystal містить посилочну вокабулу displaced speech, яка робить 

подальше посилання на статтю  displacement. Пояснюючи цей термін, словник 

стверджує, що таку характеристику вважають визначальною для людської мови 

(саме цим мова відрізняється від решти семіотичних систем) [a suggested 

defining property of human language (contrasting with the properties of many other 

semiotic systems)]. Завдяки цій характеристиці мова може здійснювати 

референцію до контекстів віддалених  від безпосередньої ситуації, в якій 

знаходиться мовець (інакше кажучи, вона може бути переміщеною): [whereby 

language can be used to refer to contexts removed from the immediate situation of the 

speaker (i.e. it can be displaced)]. Для ілюстрації Кристал наводить фразу  Я був 

наляканий, яка зовсім не означає, що мовець все ще переживає страх, натомість 

крики тварин прив’язані до відповідних специфічних ситуацій (небезпека, голод) 

і позбавлені будь-яких аналогів переміщеного мовлення [for example, if someone 

says I was afraid, it is not necessary that the speaker still is afraid, whereas animal calls 

seem generally tied to specific situations, such as danger or hunger, and have nothing 

comparable to displaced speech]. 

В периферійну зону поля SPEECH включаємо термінопоняття speech event, 

яке не широко представлене у вибірці: два словники містять відповідні статті. 

Словник ELL  визначає мовленнєву подію як соціальну діяльність, що є фактом 

культури і якій притаманні специфіковані структурні моделі використання 

мови. Зразками такого пропонуються спортивний коментар, релігійне 

богослужіння: speech event [a social activity, functioning as part of a culture, to which 

a structured, specialized use of language is usually integral, e.g., a sports commentary, 

a religious service, etc.]. 

Девід Кристал інформує, що феномен мовленнєвої події вивчають у 

соціолінгвістиці і дослідженнях дискурсу, де його визнають як комунікативну 

взаємодію, значення якій надають культурно специфічні  структури учасників, 

жанрів, кодів і т.ін.: speech event [in sociolinguistics and the study of discourse, a 

term describing a communicative exchange made meaningful by culturally specific 

structures of participants, genres, codes and other elements]. 

Користування мовою підпорядковане моделям вищого рівня – мовленнєвим 

подіям. Зразками високо структурованих мовленнєвих подій визначаються 
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дебати і інтерв’ю, значно менш структурованими є бесіди [usage in a language is 

organized through the higher-level patterning of speech events. Examples of highly 

structured speech events are debates and interviews. Much less structured are 

conversations]. 

Висновки. Побіжно зазначимо, що наведена стаття, як і всі попередньо 

розглянуті нами, свідчить про те, що в науковій парадигмі Девіда Кристала 

феномен мовлення потрактовується виключно як усне мовлення. Отже, яким 

чином варто розглядати поняття мовленнєвий ланцюг у випадку письмової 

комунікації, користувачу не ясно. Зазначене термінопоняття не висвітлюється в 

двох інших словниках вибірки, що зайвий раз демонструє його маргінальний 

характер для концепту SPEECH. 
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СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ  

У ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ 

Станко Д.В.  
кандидат філологічних наук, доцент,  

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

Пропонована стаття окреслює стилістичні фігури синтаксичного рівня, які є виразниками 

емоцій у газетно-публіцистичному тексті. Матеріалом  дослідження слугують тексти 

інтерв’ю, промов, заяв і дебатів провідних британських політиків (Девіда Кемерона (David 

Cameron), Ніка Клегга (Nick Clegg), Гордона Брауна (Gordon Brown). Емоційні стани в 

аналізованих текстах вербалізуються за допомогою стилістичних фігур, які підвищують 

виразність мовлення й підсилюють його емоційність за допомогою особливих синтаксичних 

будов. Серед стилістичних фігур виокремлюємо номінативні речення, парцеляцію, риторичні 

питання, синтаксичний паралелізм, антитезу, емфазу й повтор, які мають свої особливості 

застосування в досліджуваних текстах. У переважній більшості випадків стилістичні  

фігури є виразниками негативних емоцій (занепокоєння, гніву, незадоволення, обурення, 

презирства, роздратування). Стилістичні фігури синтаксичного рівня є характерною 

ознакою газетно-публіцистичних текстів, оскільки мовцю важливо правильно організувати, 

побудувати своє висловлення, щоб не лише передати власні емоційні стани, а й викликати 

відповідну реакцію в адресата, переконати адресата у правильності висловлюваних 

положень, ідей, тверджень тощо. Ще однією закономірністю виявляється конвергенція, 

тобто вживання різних стилістичних фігур в одному мовленнєвому контексті, їх 

«нанизування» одна на одну, доповнення. Так, зокрема, паралельні конструкції можуть 

оформлювати як частини речення, так і окремі речення, можуть супроводжуватися різного 

роду лексичними повторами, а також антитезою, парцеляцією. В той же час антитеза 

може будуватися на узуальній лексичній антонімії, на контекстуальних антонімах та 

синтаксичному паралелізмі. 

Ключові слова: емоція, стилістична фігура, номінативне речення, парцеляція, риторичні 

питання, синтаксичний паралелізм, антитеза, емфаза, повтор.     

 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ 

ЭМОЦИЙ В ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

Станко Д.В.  
кандидат филологических наук, доцент, 

ГВУЗ «Ужгородский национальный университет» 

Предлагаемая статья характеризует стилистические фигуры синтаксического  уровня, 

которые являются выразителями эмоций в газетно-публицистическом тексте. Материалом 

исследования послужили тексты интервью, выступлений, заявлений и дебатов ведущих 

британских политиков (Девида Кемерона (David Cameron), Ника Клегга (Nick Clegg), Гордона 

Брауна (Gordon Brown). Эмоциональные состояния в анализируемых текстах 

вербализируются при помощи стилистических фигур, которые усиливают выразительность 

речи и повышают ее эмоциональность при помощи особенных синтаксических построений. 

Среди стилистических фигур выделяем номинативные предложения, парцелляцию, 

риторические вопросы, синтаксический параллелизм, антитезу, эмфазу и повтор, которые 

имеют свои особенности употребления в исследуемых текстах. В большинстве случаев 

стилистические фигуры выражают негативные эмоции (беспокойство, гнев, недовольство, 

возмущение, презрение, раздражение). Стилистические фигуры синтаксического уровня 
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являются характерной чертой газетно-публицистических текстов, поскольку говорящему 

важно правильно организовать, построить свое высказывание для того, чтобы не только 

передать собственные эмоциональные состояния, но и вызвать соответствующую реакцию 

у адресата, убедить адресата в правильности высказываемых положений, идей, 

утверждений и прочее. Еще одной закономерностью является конвергенция, то есть 

употребление разных стилистических фигур в одном речевом контексте, их «нанизывание» 

одна на другую, дополнение. Так, к примеру, параллельные конструкции могут оформлять как 

части предложения, так и отдельные предложения, могут сопровождаться различными 

лексическими повторами, а также антитезой, парцелляцией. В то же время, антитеза 

может основываться на узуальной лексической синонимии, на контекстуальных антонимах 

и синтаксическом параллелизме.  

Ключевые слова: эмоция, стилистическая фигура, номинативное предложение, парцелляция, 

риторически вопрос, синтаксический параллелизм, антитеза, эмфаза, повтор.  

 

STYLISTIC FIGURES AS A WAY OF EXPRESSING EMOTIONS IN 

NEWSPAPER AND PUBLICIST TEXT 

Stanko D. 
candidate of philological sciences, associate professor, 

Uzhorod National University  

The given article highlights the stylistic figures of the syntactic level, which are the expression of 

emotions in the newspaper and publicist texts. The study was based on the texts of interviews, 

speeches, statements and debates of the leading British politicians (David Cameron, Nick Clegg, 

Gordon Brown). Emotional states in the analyzed texts are verbalized using stylistic figures that 

enhance speech expressiveness and increase its emotionality with the help of special syntactic 

constructions. Among stylistic figures we single out nominative sentences, detachment, rhetorical 

questions, syntactic parallelism, antithesis, emphasis and repetition, which have their own 

peculiarities of use in the studied texts. In most cases stylistic figures express negative emotions 

(anxiety, anger, discontent, indignation, contempt, irritation) Stylistic figures of the syntactic level 

are a characteristic feature of newspaper and publicist texts, since it is important for the speaker to 

organize and build his utterance correctly in order not only to convey his own emotional states, but 

also cause an appropriate reaction from the addressee, to convince the addressee of the correctness 

of the statements, ideas, suggestions, etc. Another feature is convergence, that is, the use of different 

stylistic figures in one speech context, their "stringing" one on top of the other, their addition. So, for 

example, parallel constructions can form both parts of a sentence and separate sentences, they can 

be used with various lexical repetitions, as well as antithesis, detachment. At the same time, the 

antithesis can be based on common lexical antonyms, contextual antonyms and syntactic parallelism. 

Key words: emotion, stylistic figure, nominative sentence, detachment, rhetorical question, syntactic 

parallelism, antithesis, emphasis, repetition. 

       

Вступ. Загальне антропоцентричне спрямування сучасних лінгвістичних 

досліджень і всезростаючий інтерес учених до емоційної сфери людини й 

способів її вербалізації в мові уможливили виокремлення лінгвістики емоцій 

(емотіології). Лінгвістика емоцій (емотіологія) як наука про «вербалізацію, 

вираження та комунікацію емоцій» (Шаховский, 2008:  8) виникла на межі пси-

хології і мовознавства. Чисельність робіт, виконаних у царині емотіології, свід-

чить про стрімкий розвиток цієї науки. Серед основних напрямів досліджень за-

рубіжних і вітчизняних учених виокремлюються такі: розроблення  загальних 

питань лінгвістики емоцій, співвідношення мови, емоцій, культури; особливості 

вербалізації емоцій на лексичному рівні в мові й мовленні; особливості 
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вербалізації емоцій на синтаксичному рівні; вивчення емоційних концептів і 

засобів їх вербалізації в мові й мовленні; типологія емотивних знаків; визначення 

категорії емотивності; реалізація категорії емотивності в текстах різної 

функціональної приналежності; просодичні характеристики емоційного 

висловлення; прагматичні особливості вербалізації емоцій, емоційні мовленнєві 

акти, емоційний та емотивний дискурс; лінгвопоетика емоційності художнього 

тексту.  

Найбільш розробленими, є дослідження особливостей вербалізації 

емоцій у лексичній системі мови, посилена увага до розроблення теорії 

емоційних концептів і засобів їхньої вербалізації в мові й мовленні, збільшується 

кількість досліджень емоційної комунікації, емоційного дискурсу. У той же час 

синтаксичні аспекти вербалізації емоцій не стають предметом частих 

досліджень, лише в низці робіт приділяється увага стилістичним засобам 

вербалізації емоцій. Привертає увагу і той факт, що більшість розвідок, які 

стосуються особливостей вербалізації емоцій, виконані на матеріалі художнього 

тексту. Така перевага дослідження художнього дискурсу залишає тексти іншої 

функціональної приналежності поза межами аналізу. Лише окремі розробки 

спираються на аналіз нехудожніх текстів. Недостатнє висвітлення цього питання 

в емотіології визначає актуальність аналізу специфіки вербалізації емоцій у 

газетно-публіцистичних текстах.  

Актуальність дослідження зумовлюється загальною антропоцентрич-

ною спрямованістю сучасних лінгвістичних студій на вивчення й опис 

номінативного простору емоційного світу людини, підвищеним інтересом до 

питань мовної й мовленнєвої реалізації емоційної сфери людини, потребою в 

розширенні знань про системну організацію англомовних одиниць на 

позначення емоцій, необхідністю вивчення категорії емотивності на різних 

мовних рівнях. 

Мета дослідження  полягає в описі синтаксичних стилістичних засобів 

вербалізації емоцій в англомовному політичному газетно-публіцистичному 

тексті.  

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети застосовано 

як загальнолінгвістичні методи, так і спеціальні методи дослідження. Зокрема, 

аналіз і синтез, описовий метод, та власне лінгвістичні методи – контекстуально-

інтерпретаційний, лінгвостилістичний аналіз.  

Матеріалом  дослідження слугують тексти інтерв’ю, промов, заяв і 

дебатів провідних британських політиків (Девіда Кемерона (David Cameron), 

Ніка Клегга (Nick Clegg), Гордона Брауна (Gordon Brown).  

Результати дослідження. Стилістична фігура (прийом) розуміється як 

«побудований за певною моделлю засіб мовлення, властивий відповідному 

стилю, сфері спілкування, який надає їм виразності, образності, експресивності 

шляхом свідомого посилення якихось рис мовних одиниць, відхилення планів 

змісту або форми від буквального простого способу повідомлення» (Селіванова, 

2006: 581). Це визначення, на наш погляд, є узагальнюючим та охоплює як 

поняття «зображальних засобів», так і «виражальних засобів» (фігур мовлення) 
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(Арнольд, 2002). Зображальні засоби, або як їх ще називають «тропи», є 

переважно лексичними, а виражальні засоби або фігури мовлення, «не 

створюють образів, а підвищують виразність мовлення і підсилюють його 

емоційність за допомогою особливих синтаксичних будов: інверсія, риторичне 

питання, паралельні конструкції, контраст тощо» (Арнольд, 2002). Традиційним 

і найпоширенішим є рівневий розподіл стилістичних фігур, тобто за способом 

створення стилістичного ефекту, на фігури фонографічного, лексичного, 

синтаксичного рівнів (виділяють також окремо лексико-синтаксичні стилістичні 

фігури) (Kukharenko, 2000). Предметом пропонованого дослідження є 

стилістичні фігури синтаксичного рівня, оскільки «емоційність у мовленні може 

бути передана не лише завдяки спеціальному вибору слів, але й їх особливому 

розташуванню» (Арнольд, 2002).  

Номінативне речення (nominal sentence) – це різновид односкладних 

речень (one-member sentences), головним членом яких виступає іменник (окремо 

або із залежними словами) (Каушанская, 2000: 224; Kukharenko, 2000: 85). 

Сферою вживання номінативних речень є художнє мовлення та публіцистика. 

«Номінативні односкладні речення мають великий експресивний потенціал, 

оскільки іменники, що є їх головним членом, суміщають у собі образ предмета 

та ідею його існування» (Арнольд, 2002). Номінативні речення найчастіше 

вживаються в описах або в емоційному мовленні, виражаючи емоції, почуття, 

ставлення мовця.   

В аналізованому нами матеріалі номінативні речення є виразниками 

різних емоційних станів, переважно негативних емоцій.  

These are times of great anxiety. The financial crisis. The economic 

downturn. The cost of living. Big social problems. I know how worried people are 

(David Cameron’s speech in full).  

У виступі Девід Кемерон веде мову про занепокоєння людей 

економічними проблемами в країні. Крім прямої номінації емоції занепокоєння 

(how worried people are, times of great anxiety), низка номінативних речень (The 

financial crisis. The economic downturn. The cost of living. Big social problems) 

також є засобом вербалізації емоції. Головний член кожного номінативного 

речення (іменник) позначає одне з понять, яке є приводом для занепокоєння 

людей – криза, спад в економіці, проблеми в суспільстві тощо. Структурно 

номінативні речення становлять собою поєднання іменника та атрибутивної 

групи або ж іменниково-прийменникової групи.  

These may not be easy times for us as a party. But much more importantly: 

these are not easy times for the country. Economic insecurity. Conflict and terrorism. 

Disorder flaring up on our streets (Full transcript. Nick Clegg). 

There is a long, hard road ahead. In the last few days alone we have seen a 

financial storm in the Eurozone. Rising unemployment. Falling stock markets (Full 

transcript. Nick Clegg).    

Інший британський політик Нік Клегг також виражає занепокоєння 

ситуацією в країні та в Європі в цілому, яке представлено групою номінативних 

речень (Economic insecurity. Conflict and terrorism. Disorder flaring up on our 
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streets. Rising unemployment. Falling stock markets). Головний член кожного 

номінативного речення позначає причину цього занепокоєння – конфлікти, 

тероризм, безробіття, безлад, нестабільність тощо. У структурному плані 

іменник означається прикметником або ж дієприкметником І. У першому з 

наведених прикладів вжито стилістичний прийом паралелізму, який є засобом 

підсилення вираження занепокоєння політика тим, що його партію чекають 

нелегкі часи. 

Ведучи мову про парцеляцію, дослідники перш за все розуміють під цим 

явищем розділення речення на кілька самостійних висловлень, інтонаційно та 

графічно відокремлених, проте єдиних за змістом. Водночас парцеляцію 

визначають і як стилістичну фігуру. Парцеляція – це «стилістична фігура, що 

ґрунтується на розділенні речень на відрізки з метою увиразнення, 

експресивності, динамізму мовлення» (Селіванова, 2006: 449). Парцеляція 

виконує функції динамізації, акцентуації, увиразнення, експресивізації певного 

фрагмента висловлення. У низці досліджень, присвячених особливостям 

вербалізації емоцій, стверджується, що парцеляція може бути виразником різних 

емоційних станів.      

В аналізованих нами мовленнєвих контекстах парцеляція виступає 

виразником різних емоцій, зокрема сподівання/оптимізму, презирства, 

незадоволення/гніву, роздратування.   

So we are strong. United. True to our values. Back in government and on 

your side (Full transcript. Nick Clegg).  

We are a united party, united in spirit and united in purpose. And we know that 

our task is to take people with us. Rebuilding our battered economy. Renewing our 

bureaucratized NHS. Repairing our broken society (David Cameron’s speech in full).   

У своїх виступах лідери політичних партій, виражають 

сподівання/оптимізм стосовно покращення життя в країні, після їх приходу до 

влади. Використання парцеляції, на наш погляд, увиразнює цей оптимістичний 

настрій. Так, у першому прикладі парцеляції зазнають іменні частини складного 

присудку (United. True to our values.). У другому ж прикладі – це вже обставина 

мети (Rebuilding our battered economy. Renewing our bureaucratized NHS.). У 

смисловому плані – це єдині за змістом речення, які є графічно відокремленими 

з метою підсилення емоційності виступу.      

People are sick of it. Sick of sleaze, sick of the cynicism. Copper-bottomed 

pensions. Plasma screen TV on the taxpayer (David Cameron’s speech in full).  

У цьому мовленнєвому контексті парцеляція є виразником емоції 

презирства, яка також вербалізована за допомогою прямої номінації (People are 

sick). Парцельованими є іменна частина складного присудка (Sick of sleaze, sick 

of the cynicism.), а далі додаток (Copper-bottomed pensions.). Знову ж таки у 

смисловому плані – це єдине за змістом речення. Крім цього, у реченні засобом 

підсилення вираження емоції презирства є повтор-підхват лексеми sick of.    

На відміну від парцеляції, риторичне питання як стилістична фігура 

синтаксичного рівня, широко представлене у дослідженнях з англійської 

стилістики. Риторичне питання – це питання, яке не потребує відповіді (у формі 
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надання нової інформації), це питання, яке є засобом вираження емоцій мовця та 

є засобом привернення уваги слухача. «Функція риторичного питання – 

привернути увагу, посилити враження, підвищити емоційний тон, створити 

піднесеність» (Арнольд, 2002). Риторичне питання є однією з найхарактерніших 

ознак усного різновиду публіцистичного стилю – ораторського мовлення. 

Досить часто мовець знає відповідь на запитання, сам і надає його одразу ж після 

поставленого запитання. Побудова запитання, пунктуаційні знаки або ж 

інтонація привертають увагу читача/слухача до виділеного уривка, змушують 

його розмірковувати, обдумувати, співпереживати поставлені проблеми.  

Риторичні питання як засіб вираження емоцій широко представлені в 

аналізованих нами контекстах.  

I think that… look, does the Conservative Party need to do better amongst 

black and ethnic minority communities? Yes. Do we need to do better in urban areas 

and in our cities? Yes. Do we need to go even further in improving our position in 

the north which was transformed at the last election? Yes (The House Magazine 

interview).  

 Так, за допомогою риторичних питань Девід Кемерон виражає своє 

занепокоєння низькими рейтингами консервативної партії напередодні виборів 

в деяких регіонах Великої Британії (in the north, in urban areas) та серед певних 

соціальних груп (amongst black and ethnic minority). Політик ставить питання, 

далі одразу дає на нього стверджувальну відповідь. Риторичні питання 

оформлені як паралельні синтаксичні конструкції (do we need…), що ще більше 

інтенсифікує вираження емоції занепокоєння.    

…and what do you see, it struck me yesterday, what do you see on the other 

side of politics? What is there on offer? Absolutely nothing, not a word to do with 

what to do with the deficit (The House Magazine interview).  

Зовсім інші емоції переживає політик, коли в одному з інтерв’ю Девід 

Кемерон розповідає про роботу коаліційного уряду, про ті зміни, які їм вдалося 

впровадити, про важкі рішення, які доводиться приймати тощо. Він обурюється 

з того, що тіньовий уряд нічого не пропонує. Його обурення, гнів вербалізуються 

за допомогою низки риторичних питань (What do you see…? What is there on 

offer?), на які він сам дає негативну відповідь (Absolutely nothing…). 

Паралелізм – це «стилістична фігура мовлення, що ґрунтується на 

тотожності синтаксичної будови, модальності й інтонування двох контактних 

речень або їх частин» (Селіванова, 2006: 445). При паралелізмі структура одного 

речення або його частини повторюється в іншому реченні. Хоча паралелізм 

розглядають як стилістичну фігуру синтаксичного рівня, не виключається 

поєднання паралельних конструкцій з лексичними повторами. «Така 

конвергенція створює досить сильний ефект висунення» (Kukharenko, 2000: 79), 

що може стосуватися логічного, ритмічного, емотивного і експресивного 

аспектів висловлення. У стилістиці традиційно виділяють паралелізм повний та 

частковий, зворотній (хіазм), паралелізм часто використовується при 

перерахуваннях, антитезах, градації.  

В аналізованих нами контекстах паралельні конструкції є засобом 
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вираження емоційного стану політика, паралельні конструкції вживаються як у 

виступах, так і промовах, заявах та інтерв’ю.  

We’ve got to secure the recovery, and it’s put at risk by Conservative policies. 

We’ve got to make sure we have decent public service, and that’s put at risk by 

Conservative policies. We’ve got to build the jobs of the future, and that’s put at risk 

actually by the policies of both parties here this evening (Second prime ministerial 

debate). 

Now, pull out the money, and you’ve proposed it at very point during the 

recession, pull out the money and you’ll have less growth, you’ll have less jobs, and 

you’ll have less businesses. That’s the fear (First prime ministerial debate).  

Своє занепокоєння планами опонентів виражає Гордон Браун під час 

телевізійних дебатів. Політика турбує той факт, що консервативна партія та 

партія ліберальних демократів планують скоротити витрати на 6 мільйонів 

фунтів, що, на переконання Гордона Брауна, призведе до безробіття, до закриття 

бізнесу, до зменшення економічного зростання. Емоція занепокоєння 

вербалізується і за допомогою прямої (That’s the fear) та непрямої (it’s put at risk) 

номінації в аналізованому контексті. Проте основне навантаження припадає на 

паралельні конструкції, які також включають і лексичний повтор. У першому 

прикладі паралельні конструкції оформлюють три речення: йде ствердження про 

необхідність (we’ve got to secure, we’ve got to make sure…), виконання якого може 

і не здійснитися (that’s put at risk). Паралельні конструкції повторюються на 

початку та в кінці речення. У другому прикладі паралельні конструкції 

оформлюють частини складного речення: ставиться умова (pull out the money) та 

передбачається її наслідок (you’ll have less growth…). 

Антитеза – це «стилістична фігура, яка ґрунтується на протилежності 

понять, що порівнюються; одна з форм контрасту» (Селіванова, 2006: 30). 

Лексичною основою антитези є антонімія, синтаксичною основою – паралелізм, 

тому у традиційній стилістиці цю стилістичну фігуру зараховують до лексико-

стилістичних прийомів (Kukharenko 2000). Протиставлення може бути в межах 

одного речення, в межах абзацу або навіть цілого тексту.  

Протиставляючи себе і опонентів, політики наголошують на 

правильності своїх дій і рішень та хибності інших. Антитеза, як і інші стилістичні 

фігури, є засобом вираження емоцій політиків, перш за все їх незадоволення, 

гніву, обурення.  

Labour says: the Government is going too far, too fast. I say, Labour would 

have offered too little, too late (Full transcript. Nick Clegg).   

Протиставляючи свою політику та політику лейбористів, Нік Клегг 

виражає обурення зауваженнями представників лейбористської партії. Антитеза 

будується на лексичній антонімії (too far, too fast – too little, too late) та 

синтаксичному паралелізмі (Labour says – I say).  

I recognize that recent political history is littered with examples of politicians 

who were strong decentralizes in opposition but centralizers once they were settled in 

their Whitehall departments (Nick Clegg’s speech).  

У цьому випадку антитеза будується на лексичній антонімії (decentralizes 
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– centralizers) та контекстуальних антонімах (opposition – Whitehall departments). 

Нік Клегг веде мову про те, що уряд лейбористів не виконав передвиборчі 

обіцянки, кардинально помінявши свої погляди на економічний розвиток при 

владі. Метафоричне вживання дієслова ‘litter’ та антитеза є виразниками 

емоційного стану незадоволення політика. 

У широкому сенсі емфазу розуміють як «виділення важливої у 

смисловому відношенні частини висловлення, що забезпечує експресивність 

мовлення» (Каушанская, 2000: 192). Емфаза може досягатися просодичними 

засобами, використанням особливих емфатичних слів (підсилювальних часток, 

допоміжних дієслів, займенників) синтаксичними засобами, інверсією тощо. 

Метою емфази є посилення емоційності, виразності мовлення, акцентування 

уваги. В дослідженнях з англійської стилістики емфаза окремо не виділяється як 

стилістична фігура синтаксичного рівня (Kukharenko 2000), проте про неї 

згадується при аналізі інверсії, лексичних засобів інтенсифікації тощо (Арнольд 

2002). Ми вважаємо, що емфаза є стилістичною фігурою синтаксичного рівня, 

оскільки при вживанні навіть емфатичних слів (наприклад, допоміжних дієслів) 

структура речення змінюється. Незаперечним є той факт, що емфаза є засобом 

вираження емоцій, засобом посилення емоційності висловлення.  

В аналізованих нами мовленнєвих контекстах емфаза знаходить своє 

широке вживання.  

But I do think it’s got out of control, and it does need to be brought back under 

control (First prime ministerial debate).   

I do believe that immigration in recent years has just simply been too high. We 

do need to bring the level down. <…> People do want this addressed. <…> We believe 

you do need to have a cap on people coming from outside the European Union, for 

economic reasons (Second prime ministerial debate). 

Так, наприклад, Девід Кемерон висловлює своє незадоволення 

імміграційною системою у Великій Британії: в країні велика кількість 

нелегальних іммігрантів, їх число зростає, це призводить до соціального 

напруження, збільшення проявів злочинності. Політик вважає, що це питання 

неможливо оминути у дискусіях, про нього необхідно говорити, пропонувати 

шляхи рішення. Вживання емфатичного допоміжного дієслова do є виразником 

незадоволення політика, воно також підкреслює необхідність впровадження 

змін. 

Вивченню особливостей функціонування повторів у мовленні та їх типів 

присвячено багато уваги у дослідженнях зі стилістики англійської мови. 

Повтором або репризою «називається фігура мовлення, яка полягає в повторенні 

звуків, слів, морфем, синонімів або синтаксичних конструкцій в умовах 

достатньої тісноти ряду, тобто досить близько один від одного, щоб їх можна 

було помітити» (Арнольд, 2002: 200). Основними функціями повторів є передача 

емоційності, експресивності та стилізації. Розрізняють лексичні повтори (повтор 

слова чи словосполучення) та синтаксичні повтори (синтаксичний паралелізм, 

про який вже йшла мова). Досить часто важким є розмежування лексичного та 

синтаксичного повтору, оскільки повтор синтаксичних конструкцій 
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супроводжується повтором окремих лексичних одиниць, проте не завжди 

лексичний повтор супроводжується синтаксичним паралелізмом. У залежності 

від місця позиції повторюваного елементу розрізняють анафоричний повтор, 

повтор-епіфору, рамочний повтор, повтор-підхват (анадиплосис), ланцюговий 

повтор, звичайний (дистантний) повтор, послідовний повтор, синонімічний 

повтор, тавтологічний повтор тощо .  

Як і інші стилістичні фігури, лексичний повтор є засобом вираження 

різних емоційних станів у газетно-публіцистичних текстах.    

  In Afghanistan today, our armed forces are defending our freedom and our 

way of life as surely and as bravely as any soldiers in our nation’s history (David 

Cameron’s speech in full).  

У пропонованому прикладі за допомогою звичайного (дистантного) 

повтору присвійного займенника our виражається емоційний стан гордості 

Девіда Кемерона своєю країною, її історією, її демократичними принципами та 

її збройними силами.  

Now we’re at a critical point in our economy now. I will be honest with you, 

you cannot afford to take money out of the economy now because you will put jobs at 

risk, businesses at risk, and you put the whole recovery at risk. &6 billion out of the 

economy means lost jobs, it means lost businesses, it means lost growth (First prime 

ministerial debate). 

 Зовсім інший емоційний стан політичного діяча передається за 

допомогою знову ж таки звичайного (дистантного) повтору лексем at risk, lost, 

словосполучення out of the economy. Гордон Браун висловлює своє занепокоєння 

планами консерваторів скоротити витрати на систему освіти, медицини, в 

економічній сфері тощо. Лексичний повтор супроводжується і синтаксичним 

паралелізмом (it means). 

Висновки. Емоційні стани в аналізованих текстах вербалізуються за 

допомогою стилістичних фігур, які підвищують виразність мовлення і 

підсилюють його емоційність за допомогою особливих синтаксичних будов. 

Серед стилістичних фігур виокремлюємо номінативні речення, парцеляцію, 

риторичні питання, синтаксичний паралелізм, антитезу та емфазу, повтор, які 

мають свої особливості застосування в досліджуваних текстах (наприклад, 

виділяємо емоційну, порівняльну емфазу та емфазу частини речення; антитеза 

може будуватися на узуальній лексичній антонімії, на контекстуальних 

антонімах, синтаксичному паралелізмі; синтаксичний паралелізм часто супрово-

джується різного роду лексичними повторами тощо). У більшості випадків 

стилістичні  фігури є виразниками негативних емоцій (занепокоєння, гніву, 

незадоволення, обурення, презирства, роздратування). 
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ORCID 0000-0003-2331-2165 
Стаття присвячена дослідженню засобів взаємодії різнокодових елементів полікодового 

тексту творів А. К. Дойля, що належать до різних літературних жанрів, а саме 

пригодницького роману та детективу. У статті розглянуто засоби семантичного та 

формально-структурного зв’язку іншокодових повідомлень, що уключені до тексту творів    

А. К. Дойля, з основним текстом.   Проведений аналіз художніх текстів свідчить про те, що 

майже усі іншокодові повідомлення, що використані автором, є фрагментами референтного 

простору, який зображується у тексті. Вони тісно пов’язані зі змістовно-фактуальною 

інформацією, темою твору та поєднані з вербальним текстом єдиним образом художнього 

простору. У ході аналізу було встановлено, що іншокодові повідомлення можуть вступати в 

автосемантичні та синсемантичні відношення з вербальним текстом. Автосемантичні 

відношення мають місце, якщо іншокодові повідомлення носять супроводжувальний 

характер та не є фрагментом зображеного у творі референтного простору. У текстах із 

автосемантичними відношеннями існує пряме денотативне співвідношення між 

іншокодовими повідомленнями та основним текстом: вони позначають одні й ті ж предмети 

/ предметні ситуації. При синсемантичних відношеннях декодування окремих елементів 

основного тексту цілком залежить від включених у нього карт, малюнків, криптограм, тощо. 

У досліджуваних творах А. К. Дойля змістовний зв'язок між іншокодовими повідомленнями 

та вербальним текстом підкріплюється мовними засобами. Дані засоби дають можливість 

безпосередньо співвідносити іншокодове повідомлення із вербальним текстом (у цьому 

випадку спостерігається експліцитно виражена з’вязність) або робити це  опосередковано, 

неявно (у такому разі має місце імпліцитно виражена з’вязність). Змістовний зв'язок між  

іншокодовими повідомленнями та вербальним текстом виражається метатекстовими 

згадками іншокодових повідомлень та їх елементів в основному тексті, за допомогою 

дейксису,синтаксичного зв’язку у межах речення й вербалізованих директив автора читачеві. 
Ключові слова: полікодовий текст, креолізований текст, іншокодові повідомлення, 

прототекст, автосемантичні відношення, синсемантичні відношення. 
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Статья посвящена исследованию способов взаимодействия разнокодовых элементов 

поликодового текста произведений А. К. Дойля, принадлежащих к различным литературным 

жанрам, а именно приключенческого романа и детектива. В статье рассмотрены средства 

семантической и формально-структурной связи инокодовых сообщений, включенных в текст 

произведений А. К. Дойля, с основным текстом. Проведенный анализ художественных 

текстов свидетельствует о том, что почти все инокодовые сообщения, использованные 

автором, являются фрагментами изображенного в тексте референтного пространства. 

Они тесно связаны с содержательно-фактуальной информацией, темой произведения и 

объединены с вербальным текстом единым образом художественного пространства. В ходе 

анализа было установлено, что инокодовые сообщения могут вступать в автосемантические 

и синсемантические отношения с вербальным текстом. Автосемантические отношение 

имеют место, если инокодовые сообщения носят сопроводительный характер и не являются 

фрагментом изображенного в произведении референтного пространства. В текстах с 

автосемантическими отношениями существует прямая денотативная соотнесенность 

между инокодовыми сообщениями и основным текстом: они обозначают одни и те же 

предметы / предметные ситуации. При синсемантических отношениях декодирование 

отдельных элементов основного текста полностью зависит от включенных в него карт, 

рисунков, криптограмм и др. В исследуемых произведениях А.К. Дойля содержательная связь 

между инокодовыми сообщениями и вербальным текстом подкрепляется языковыми 

средствами. Данные средства могут соотносить инокодовое сообщение с вербальным 

текстом непосредственно (в этом случае наблюдается эксплицитно выраженная связность) 

или делать это опосредованно, неявно (в таком случае имеет место имплицитно 

выраженная связность). Содержательная связь между инокодовыми сообщениями и 

вербальным текстом выражается посредством метатекстовых упоминаний инокодовых 

сообщений и их элементов в основном тексте, с помощью дейксиса, синтаксической связи в 

пределах предложения и вербализованных директив автора к читателю. 

Ключевые слова: поликодовый текст, креолизованный текст, инокодовые сообщения, 

прототекст, автосемантические отношения, синсемантические отношения. 
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The article is dedicated to the study of the ways of interaction of multicode elements of the polycode 

text of A. K. Doyle’s works belonging to different literary genres, namely, an adventure novel and a 

detective story. The article deals with semantic and formal structural connections between the 

nonverbal messages included in the text of A. K. Doyle’s works and the verbal text. The analysis of 

the literary texts indicates that almost all the nonverbal messages used by the author prove to be 

fragments of the referential space depicted in them. They are closely connected with the factual 

information, the theme of the writing and are combined with the verbal text by means of common 

fictional space. The research revealed that nonverbal messages can enter into autosemantic and 

synsemantic relations with the verbal text. Autosemantic relations take place if nonverbal messages 

are not fragments of the referential space depicted in the writing and are just accompanying the 

verbal text. In the texts with autosemantic relations there is a direct denotative correlation between 

nonverbal messages and the verbal text: they denote the same objects / objective situations. In case 

of synsemantic relations, the decoding of some elements of the verbal text depends entirely on the 

maps, pictures, cryptograms etc. included into it. In the studied works by A. K. Doyle, the content 

connection between the nonverbal messages and the verbal text is supported by language means. 

These means can correlate the nonverbal message with the verbal text directly (in which case an 

explicit cohesion is observed) or do it indirectly, implicitly (then an implicit cohesion takes place). 

The content connection between the nonverbal messages and the verbal text is expressed through 

metatextual references to the nonverbal messages and their elements in the main text, with the help 

of deixis, syntactic links within a sentence as well as with the author’s verbalized directives to the 

reader. 
Key words: polycode text, creolized text, nonverbal messages, prototext, autosemantic types of 

relations, synsemantic types of relations. 

 

Вступ. Згідно з визначенням O. O. Селіванової, комунікація є 

“цілеспрямованим процесом, діяльністю, одним із засобів якої є мовлення 

(дискурс), а знаковою цілісною формою організації – текст” (Селиванова 2004: 

32). Як відомо, комунікація може бути вербальною та невербальною. Вербальна 

комунікація здійснюється за допомогою засобів природної мови. При 

невербальній комунікації повідомлення можуть фіксуватися за допомогою 

невербального, немовного коду, для чого використовуються  різні графічні 

засоби передачі інформації. Закодовані таким чином повідомлення можуть мати 

вид карти, малюнка, схеми, тощо. Поєднання вербальних та невербальних частин 

у єдиному повідомленні породжує полікодовий (Ейгер, Юхт 1974: 104) або 

кодово негомогенний текст (Колегаєва 1991: 85-88). У свою чергу для 

позначення такого тексту Ю. А. Сорокін та Є. Ф. Тарасов ввели до науки таке 

поняття як креолізований текст, фактура якого складається із двох негомогенних 

частин: вербальної та невербальної (що належить до інших знакових систем, ніж 

природна мова) (Сорокин, Тарасов 1990: 180-181).  
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Проблема термінології стала окремим аспектом вивчення змішаного виду 

тексту (Максименко 2012, Михальска 2014, Завадська 2016, Шикина 2018). 

Проте питання номінації цього мовного явища досить залишається невирішеним. 

У сучасній лінгвістиці тексту рівноправно використовуються обидва терміни 

“полікодовий текст” та “креолізований текст”. Останнім часом все більше 

лінгвістів звертають увагу на взаємодію вербальних та невербальних 

компонентів полікодового тексту. Проте вивчається здебільшого рекламний 

текст (Романюк 2012, Семенюк 2014, Безугла 2017, Попова 2017, Шикина 2018). 

Взаємодія вербальних та іншокодових (піктографічних) елементів у художніх 

текстах, особливо таких, що належать до різних літературних жанрів, на нашу 

думку, заслуговує не меншої уваги. Заповнення цієї лакуни у сучасному 

мовознавстві є досить актуальним і своєчасним.  

Метою даної статті є виявлення засобів взаємодії різнокодових елементів 

полікодового тексту творів А. К. Дойля, що належать до різних літературних 

жанрів, а саме пригодницького роману та детективу. Згідно з метою автори 

ставлять такі завдання:  

1) провести аналіз засобів семантичного зв’язку іншокодових повідомлень, 

що включені до тексту творів А. К. Дойля, з основним текстом. 

2)  проаналізувати формально-структурні засоби зв’язку іншокодових 

повідомлень, що включені до тексту творів А. К. Дойля, з основним 

текстом. 

Методи дослідження. Для досягнення головної мети та розв’язання 

поставлених завдань у роботі використовується комплексна методика, яка 

поєднує методи дескриптивного, компонентного, порівняльного аналізу та 

текстово-інтерпретаційний метод. Матеріалом нашого дослідження стали п’ять 

детективних оповідань А. К. Дойля, а саме “The Adventure of the Dancing Men”, 

“The Adventure of the Golden Pince-Nez”, “The Adventure of the Naval Treaty”, “The 

Adventure of the Priory School”, “The Adventure of the Reigate Squire” та один 

пригодницький роман “The Lost World”, у яких автор використовує 21 

іншокодове повідомлення та п’ять окремих невербальних символів.  

Результати та обговорення. Аналіз художніх текстів свідчить про те, що 

майже усі іншокодові повідомлення, що використані автором, є фрагментом 

референтного простору, що зображується у тексті (тобто мають у тексті 

прототип-референт, який нібито відтворюється та зображується за допомогою 

даного іншокодового повідомлення). Такі повідомлення за допомогою 

невербального або не тільки вербального коду відтворюють у рамках 

літературного, вербального тексту предмети, про які йдеться у творі. Наприклад, 

карта, яку розшукують герої, або фотографія, яку розглядає та коментує  

персонаж-оповідач або малюнок на папері, бересті, стіні будинка – усі вони 

можуть іконічно відтворюватися у полікодовому тексті. Під час цього 

відтворювання акцент може ставитись як на особливостях їх матеріального 

експоненту, так  і на їх комунікативній цінності (що саме вони повідомляють, 

наскільки точні та зрозумілі ці повідомлення для персонажів).  
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Дослідження іншокодових повідомлень із точки зору їх 

адекватності/неадекватності прототексту (тобто оригіналу тексту, який існує 

у вигаданому світі художнього твору) показало, що зазвичай іншокодові 

повідомлення адекватно імітують комунікативні особливості прототексту, але у 

дещо меншій мірі – його матеріальні особливості. Матеріальний экспонент 

прототексту в іншокодових повідомленнях, як правило,  відтворюється в 

неповному об'ємі, що пов’язано з певними типографічними труднощами. В 

іншокодових повідомленнях втрачаються такі параметри, як колір надписів та 

зображень, якість паперу, манера письма, почерк, рукописний текст імітується 

типографічними засобами.  

Так, наприклад, у пригодницькому романі А.К.Дойля “The Lost World” у 

текст включено два іншокодових повідомлення, що імітують фотографії, які 

нібито були зроблені професором Челленжером та кореспондентом Едуардом 

Дан Мелоуном. На одній із таких псевдофотографій зображено таємниче плато. 

В основному тексті твору автор характеризує такі особливості прототексту, як 

розмір (half-plate size), тьмяність зображення (very off-coloured, dim surface). В 

іншокодовому повідомленні ці параметри втрачаються: розмір псевдофотографії 

плато дорівнюється розміру книжної сторінки, за яскравістю вона практично не 

відрізняється від інших включених у твір псевдофотографій та малюнків. 

Описові номінації half-plate size, very off-coloured, dim surface разом із 

імітаційним зображенням прототексту (псевдофотографії) свідчать про 

комунікативну вторинність даного іншокодового повідомлення. Комунікативні 

особливості прототексту, які надаються в основному тексті за допомогою 

інформації про об’єкт зображення фотографії  (It was a dull gray landscape… it 

represented a long and enormously high line of cliffs exactly like an immense cataract 

seen in the distance, with a sloping, tree-clad plain in the foreground) (Doyle 1914: 

55), в іншокодовому повідомленні відтворені досить точно.  

Усі іншокодові повідомлення, що включені у текст досліджуваних творів, 

тісно пов’язані зі змістовно-фактуальною інформацією та темою твору. Про це, 

наприклад,  можуть свідчити позначення на картах та планах маршруту руху 

героя/героїв (у вигляді переривчастої лінії, стрілок, пунктиру, крапок). Такі 

позначення можна спостерігати у детективі “The Adventure of the Priory School” 

та пригодницькому романі “The Lost World”. Крім того, семантичний зв'язок 

іншокодових повідомлень із змістовно-фактуальною інформацією та темою 

твору може виражатись у допущенні вкраплень коментарів автора (частіш за все 

зроблених у дужках). Такі коментарі мають місце на карті Мелоуна у романі “The 

Lost World”: 

Hills (on far horizon), Rough Chart of journey (Neither oriented nor to scale), 

Indian village (where Maple White died), Rapids (where Challenger lost specimens in 

first journey) (Doyle 1914: 128)  

За допомогою таких коментарів відбувається висування сюжетно 

важливих моментів художнього твору. Авторскі коментарі можна спостерігати й 

у підписах під псевдофотографіями у романі “The Lost World”: 
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The Plateau. (Photographed by E.D.Malone, from the stony plain on the N.E.) 

(Doyle 1914: 146); The Monster (From Maple White’s sketch-book) (Doyle 1914: 50);  

Едуард Дан Мелоун, професор Челленджер, Мепл Уайт, Лагг, Кінслі є 

діючими особами роману. Відомості про те, що фотографії, малюнки чи діаграми 

були зроблені самими героями (під час подорожі у таємничу країну або під час 

обговорення якихось питань), створюють іллюзію правдивості того, що 

повідомляється. Завдяки авторським коментарям підкреслюється семантична 

залежність іншокодових повідомлень від основного тексту художнього твору. 

На глибинному рівні структури тексту іншокодові повідомлення також 

поєднані з вербальним текстом єдиним образом художнього простору. 

Об'єднуюча дія художнього простору в полікодовому тексті полягає у тому, що 

у його передачі беруть участь не тільки елементи основного тексту, а й включені 

у твір іншокодові повідомлення. Все, що зображується іншокодовими 

повідомленнями, існує чи мислиться як існуюче у просторі. Зображаються такі 

об'єкти цілком, або надаються їх окремі деталі. Так чи інакше, усі типи об'єктів 

зображення не можуть бути повністю абстрагованими від просторового виміру. 

Конкретні об’єкти зображення завжди  займають у реальному чи квазіреальному 

світі окремий простір, мають окремі розміри (ширина, довжина, висота, 

товщина, площа, тощо). Іноді ці параметри згадуються у тексті, іноді є 

очевидними. Звичайно, імітація цих параметрів в іншокодових повідомленнях 

досить умовна. У більшості випадків спостерігаємо змінення просторових 

параметрів у бік  їх значного зменшення. У романі “The Lost World” згідно 

сюжету, план печер загубленого світу було накреслено на довгій вузькій смужці 

кори дерева площею в один квадратний фут (= 144 квадратних дюймів): was 

about a foot square. Площа імітуючого цей референт іншокодового повідомлення 

у художньому творі  в 36 разів менша (Doyle 1914: 49). 

У ході аналізу зв’язку між іншокодовими повідомленнями та вербальним 

текстом було встановлено, що вони можуть вступати в автосемантичні та 

синсемантичні відношення. Автосемантичні відношення мають місце, якщо 

іншокодові повідомлення носять супроводжувальний характер та не є 

фрагментом зображеного у творі референтного простору. У текстах із 

автосемантичними відношеннями існує пряме денотативне співвідношення між 

іншокодовими повідомленнями та основним текстом: вони позначають одні й ті 

ж предмети/предметні ситуації. Таке денотативне співвідношення між 

іншокодовими повідомленнями та вербальним текстом можна спостерігати у 

романі “The Lost World”. Воно властиве більшості введених до твору малюнків, 

на яких, відповідно до сюжету, герої зобразили картини загубленого світу. Один 

із таких малюнків імітує знайдений в альбомі  Мепл Уайта ескіз, який він нібито 

зробив під час подорожі по цій незвіданій країні, та який був доказом її 

існування. На ньому зображена величезна істота, що поєднує у собі риси птаха 

та ящірки, поруч з якою людина виглядає карликом. Це зображення також 

описово характеризується в основному тексті роману: 

There was a full-page picture of the most extraordinary creature that I had ever 

seen. It was the wild dim of an opium smoker, a vision of delirium. The head was like 
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that of a fowl, the body that of a bloated lizard, the training tail was furnished with 

upward-turned spikes and the curved back was edged with a high serrated fringe which 

looked like a dozen cock’s wattles placed behind each other. In front of this creature 

was an absurd manikin, or dwarf in the human form, who stood staring at it. (Doyle 

1914: 49-50). На цьому прикладі бачимо, наскільки великою є надмірність 

художнього тексту: має місце повне дублювання інформації вербальними та 

іконічними засобами.  

При синсемантичних відношеннях декодування окремих елементів 

основного тексту цілком залежить від включених у нього карт, малюнків, 

криптограм, тощо. Такі відносини ілюструє оповідання “The Adventure of the 

Dancing Men”. У ньому описується, як Шерлок Холмс розшифрував загадкові 

криптограми, які час від часу з’являлися у вигляді записок та надписів на стіні, 

підвіконні, дверях будинку одного із його клієнтів. Усі повідомлення містили 

зображення танцюючих чоловічків. А.К.Дойль наводить у тексті оповідання 

шість криптограм, вводячи їх фразами з словами-дейктиками here, this, артиклем 

the, що створює ефект присутності читача при розгляданні та разгадуванні 

шифровок:  

The markings were done in pencil, and ran in this way: (Doyle 1995: 153).  

He enclosed a copy of it, which is here reproduced: (Doyle 1995: 157).  

У цьому ж оповіданні зустрічаємо вкраплення одиничних зображень 

танцюючих чоловічків у цілосне вербальне повідомлення, в яких міститься ключ 

до розгадки шифровок:  

The first message submitted to me was so short that it was impossible for me to 

do      more than to say with some confidence that the symbol                     stood for E. 

Accepting it as correct, we are now able to say that the symbols         

 stand respectively for N, V, and R. (Doyle 1995: 163).                 

У даному випадку існує синтаксичний зв'язок між невербальними 

символами та основним текстом у межах речення. Очевидно, що вилучення з 

тексту самих криптограм чи знаків, з яких вони складаються, призвело б до 

абсурдності відповідних вербальних повідомлень. Крім того, це позбавило б 

читача можливості слідкувати за ходом розслідування, у чому й полягає одна з 

задач детективного твору.  

У досліджуваних творах А. К. Дойля змістовний зв'язок між іншокодовими 

повідомленнями та вербальним текстом підкріплюється мовними засобами. Дані 

засоби дають можливість безпосередньо співвідносити іншокодове 

повідомлення із вербальним текстом (у цьому випадку спостерігається 

експліцитно виражена з’вязність) або робити це  опосередковано, неявно (у 

такому разі має місце імпліцитно виражена з’вязність). Змістовний зв'язок між  

іншокодовими повідомленнями та вербальним текстом, у першу чергу, 

виражається метатекстовими згадками іншокодових повідомлень та їх елементів 

в основному тексті (рідше у перехресних відсилках у тексті твору). Метатекстові 

згадки іншокодових повідомлень мають такий вигляд: map, chart, picture, 
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photograph, sketch, plan, reproduction, drawing, arrangement of characters, line of 

dancing men, figure, hieroglyphics, markings. У тексті згадуються такі окремі 

елементи іншокодових повідомлень: the exact spot marked on the map, the door B, 

sticky-down line, cross, letters. 

Досить поширеним експліцитним засобом зв’язку між іншокодовими 

повідомленнями та вербальним текстом у творах А. К. Дойля  є дейктичкий 

зв'язок. Дейктики можна спостерігати як у мовленні персонажів, так і в мовленні 

автора (як правило перепорученому оповідачеві). Наведемо приклад із 

детективного твору “The Adventure of the Naval Treaty”. Описуючи вечір, коли 

відбулося викрадення секретної воєнно-морської угоди між Англією та Італією, 

клієнт Шерлока Холмса, службовець міністерства закордонних справ Фелпс, 

говорить: 

(1) My coffee had not yet come, and I wondered what the cause of the delay could 

be. Opening the door, I started down the corridor to find out. There was a straight 

passage dimly lightened which led from the room in which I had been working, and 

there was the only exit from it. It ended in a curving staircase, with the 

commissionaire’s lodge in the passage at the bottom. Half-way down this staircase is 

a small landing, with another passage running into it at right angles. […] Here is a 

rough chart of the place (нижче розміщується схематичний план будинку Фелпса, 

звідки був викрадений документ) (Doyle 1996: 415). 

Ці слова адресовані  Шерлоку Холмсу та доктору Ватсону. Дейктичний 

прислівник here у даному випадку, з одного боку показує, що Фелпс 

запропонував увазі своїх співрозмовників план свого будинку, а з іншого боку – 

опосередковано відсилає читача до іншокодового повідомлення. Використання 

діалогу у даному випадку є одним із проявів жанрових особливостей детективу.  

Інший приклад знаходимо у детективі “The Adventure of the Reigate Squire”. 

Іншокодове повідомлення тут адресовано безпосередньо читачеві:  

(2) Holmes took up the scrap of paper, a facsimile of which is here reproduced: 

(далі надається відтворена копія записки) (Doyle 1996: 368). 

В обох наведених прикладах просторовий дейксис експліцитно розкриває 

співвідношення між іншокодовим повідомленням та вербальним текстом, які 

знаходяться у безпосередньому контакті один з одним (2) або у просторі одного 

книжного листа (1). У проаналізованих нами творах А. К. Дойля також 

спостерігаємо вербалізовані директиви автора читачеві. Вони виражаються 

наказовим або умовним способом дієслова (умовний спосіб превалює в 

авторському мовленні, а наказовий – у персонажному). Так, наприклад, в 

оповіданні ”The Adventure of the Priory School” його герої, Шерлок Холмс та 

доктор Ватсон, намагаючись виявити злочинця, звертаються до плану 

місцевості, де відбувся злочин: ‘Look at this map. This dark square is the Priory 

School. I’ll put a pin in it. Now, this line is the main road. You see that it runs east and 

west past the school…’ […] ‘Look here, Watson! There is a watercourse across the 

moor. You see it marked here in the map’ (Doyle 1995: 187). 

У даному випадку змістовний зв'язок плану місцевості з основним текстом 

підтримується директивою одного героя (Шерлока Холмса) до іншого (доктора 
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Ватсона) – Look at this map, Look here, Watson!, дейктичним займенником this, 

прислівником here, а також дієсловами to see, to mark. Цікаво те, що 

комунікативна доцільність фігури доктора Ватсона полягає у тому, щоб за 

допомогою неї детектив-професіонал Холмс зміг пояснити непрофесіоналу-

читачеві хід свого знаменитого дедуктивного мислення.  

Висновки. У результаті аналізу засобів взаємодії різнокодових елементів 

полікодового тексту творів А.К.Дойля, що належать до різних літературних 

жанрів (пригодницького роману та детективу), ми дійшли висновку, що усі 

іншокодові повідомлення, використані автором, так чи інакше пов’язані з 

основним текстом твору на глибинному й на поверхневому рівні текстової 

структури. У детективних творах А. К. Дойля, іншокодові повідомлення 

зазвичай створюють синсемантичні відношення з вербальним текстом. Ці 

відношення часто виражаються експліцитно. Такий засіб зв'язку 

використовується для того, щоб читач міг взяти безпосередню участь у розгадці 

таємниці, яка зашифрована у іншокодових повідомленнях. У пригодницькому 

романі у даному випадку ми спостерігаємо автосемантичні відношення між 

іншокодовими повідомленнями та вербальним текстом. Проте це у жодному разі 

не зменшує значення таких повідомлень для цілого тексту твору. 
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Статья посвящена обзору теоретических основ изучения поликодовых словарных статей в 

английской учебной лексикографии. Изучение любого иностранного языка немыслимо без 

использования разнообразных информационных ресурсов: учебников, справочников, 

энциклопедий и, в первую очередь, словарей. Коммуникативная специфика учебных словарей 

состоит в их адресованности четкому 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 учебные словари, определяют содержание и форму 

подачи лексикографического материала, который нацелен, в первую очередь, на расширение 

словарного запаса читателя и, кроме того, преследует цель ближе познакомить его с 

культурой англоязычного социума. Лексикографы формулируют три проблемы, с которыми 

сталкивается каждый пользователь словаря: как найти нужную информацию; как ее понять 

(comprehend), и как применить то, что ты понял. История создания учебных словарей 

английского языка начинается в середине ХХ века. Основная задача лексикографической 

статьи толкового словаря заключается в предоставлении определенного объема 

информации, необходимого для адекватного понимания читателем того или иного 

интересующего его слова. Для решения данной задачи составители словарей прибегают к 

использованию, как наборных, так и изобразительных невербальных средств коммуникации. 

Поликодовая лексикографическая статья – это сочетание двух определений одной и той же 

семемы, которые выполнены знаками двух разных семиотических систем: символической 

(языковой) и иконической (пиктографической).   

Ключевые слова: учебный словарь, лексикография, коммуникативная специфика, поликодовая 

статья. 
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Стаття присвячена огляду теоретичних основ вивчення полікодових словникових статей в 

англійській навчальній лексикографії. Вивчення будь-якої іноземної мови є немислимим без 

використання різноманітних інформаційних ресурсів, а саме, підручників, довідників, 

енциклопедій і, в першу чергу, словників. Комунікативна специфіка навчальних словників 

проявляється насамперед в їх адресованості чіткому сегменту читацької аудиторії. Вона 

складається з не-носіїв англійської мови, які вивчають її як іноземну мову і живуть поза 

ареалом її поширення, а, отже, поза ситуативним контекстом. Особливості користувачів, 

яким адресовано різноманітні навчальні словники, визначають зміст і форму подачі 

лексикографічного матеріалу, який націлений, у першу чергу, на розширення словникового 

запасу читача і, крім того, має на меті ближче познайомити його з культурою англомовного 

соціуму. У своїх працях 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. Історія створення навчальних словників англійської мови 

починається в середині ХХ століття. Основне завдання лексикографічної статті 

тлумачного словника полягає в наданні певного обсягу інформації, необхідної для адекватного 

розуміння читачем того чи іншого слова, яке його цікавить. Для вирішення зазначеного 

завдання укладачі словників вдаються до використання як набірних, так і зображуальних 

невербальних засобів комунікації. Визначаємо полікодову лексикографічну статтю як 

поєднання двох визначень однієї і тієї ж семеми, які виконані знаками двох різних семіотичних 

систем: символічної, тобто мовної, і іконічної, тобто піктографічної. 

Ключові слова: навчальний словник, лексикографія, комунікативна специфіка, полікодова 

стаття. 
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The article is devoted to the study of the theoretical premises of studying polycode dictionary entries 

in English learner’s lexicography. Learning any foreign language is unthinkable without the use of a 

variety of information resources: textbooks, reference books, encyclopedias and, first of all, 

dictionaries. The communicative specificity of learner’s dictionaries consists in their targeting to a 

clear segment of the readership. These are non-native speakers of English, studying it as a foreign 

language and living outside the area of its functioning, and, therefore, outside the situational context. 

The features of users to whom learner’s dictionaries are addressed determine the content and 

presentation of lexicographic material, which is aimed primarily at expanding the vocabulary of the 

reader and, moreover, familiarizing him more closely with the culture of English-speaking society. 

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. The history 

of the creation of educational dictionaries of the English language begins in the middle of the 

twentieth century. The main task of a lexicographic article in an explanatory dictionary is to provide 

a certain amount of information necessary for the reader to adequately understand a particular word 

of interest. To solve this problem, compilers of dictionaries resort to using both typesetting and 

pictorial non-verbal communication means. A polycode lexicographic article is a combination of two 
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definitions of the same sememe, which are made with signs of two different semiotic systems: symbolic 

(linguistic) and iconic (pictographic). 

Key words: learner’s dictionary, lexicography, communicative peculiarities, polycode entry.  

 

Введение. Изучение любого иностранного языка немыслимо без 

использования разнообразных информационных ресурсов: учебников, 

справочников, энциклопедий и, в первую очередь, словарей. Рассуждая о роли 

словарей в контексте культуры, G.Stein отмечает: "Во всех культурах, 

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 областях знаний, в том числе и 

лингвистике, например, терминологические, этимологические, частотные, 

энциклопедические словари, словари цитат и имен собственных. Отметим также 

и практическое значение, поскольку словари дают возможность быстро и 

эффективно ориентироваться в огромном и сложном организме лексики одного 

или нескольких языков, помогая пользователю не только при межъязыковой 

коммуникации, но также содействуя чистоте родного языка, поддержанию норм 

литературного языка, повышению правильности, выразительности и точности 

индивидуальной речи его носителя (двуязычные, толковые, орфоэпические, 

орфографические словари) (Томчаковский, 2009). Целью данной статьи является 

обзор теоретических предпосылок изучения поликодовых словарных статей в 

учебной лексикографии.  

Результаты и обсуждение. Познание мира человеком осуществляется 

многочисленными способами: через практическую деятельность и 

взаимодействие с другими людьми, через сенсомоторное знакомство с миром 

предметов и мыслительное вхождение в мир идей. Познавая мир, человек шаг за 

шагом формирует свое представление о нем, свою картину мира. Степень 

компетентности носителя языка, безусловно, варьируется в зависимости от того, 

является ли язык его родным (т.н. mother tongue), или же т.н. вторым языком 

(second language) или иностранным (foreign language). Словари, адресованные 

не-носителю языка, живущему вне ареала его распространения, 

классифицируются в теории лексикографии как учебные словари (learners' 

dictionaries). Особенности адресатов, для которых предназначены такие словари, 

диктуют как контент, так и форму подачи лексикографического материала. 

Картина мира, отраженная в них, есть симбиоз наивной и основ научной картин 

мира. Языковой материал нацелен на расширение вокабуляра пользователя, а 

также определенную инкультурацию в мир англоязычного этноса.  

В исторической перспективе развитие национальной лексикографии тесно 

связано с формированием лексической системы языка, т.к. именно словари 

способствуют кодификации его словоупотребления. Отдельная ветвь 

лексикографии, одна из более молодых, это учебная лексикография, 

адресованная не-носителям языка, изучающим его как иностранный 
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(пользователи живут за пределами страны) или второй язык (пользователи -

иммигранты, прибывшие в страну). Следует уточнить англоязычную 

терминологию: в английском языке различают две разновидности словарей, 

которые соответствуют русскоязычному определению учебный словарь. Это 

school dictionary и learners' dictionary. S. Tarp отмечая некоторую размытость 

этих обозначений, все же в силу традиций настаивает на сохранении такого 

деления, и указывает что первые из них (school dictionaries)  адресованы 

носителям языка (for native speakers), вторые  (learners' dictionaries) –  

иностранцам (for non-native speakers) (Tarp, 2009:159).  

В данном исследовании рассматриваются учебные словари английского 

языка.  При этом фокус внимания сосредоточен на способах информирования 

пользователя словаря о значении интересующего его слова, с применением 

вербальных и невербальных способов кодирования информации в 

лексикографической статье.  

История создания учебных словарей английского языка начинается в 

середине ХХ в.  Хотя предвестники подобных лексикографических трудов  

создавались на дальнем востоке  еще в 30-е годы ХХ в. Майклом Уэстом, 

Гарольдом Палмером и  А.С.Хорнби  в виде одноязычных словарей, 

адресованных иностранцам, изучавшим английский язык. Большинство 

исследователей в области лексикографии все же ведут отсчет от 1948 года.  Как 

пишут Katrin Götz-Votteler и Thomas Herbst, выход в свет "Advanced Learner' 

Dictionary" в издательстве OUP в 1948 году был решительным шагом в 

установлении нового типа словарей. Следующим шагом была публикация 

"Longman Dictionary of Contemporary English" в 1978 году, за которой 

последовало создание словаря "Cobuild English Language Dictionary" (1987 год), 

В 1995 году семейство учебных словарей английского языка пополнилось 

изданием "Cambridge International Dictionary", и в 2002 году к ним 

присоединился словарь "Macmillan English Dictionary for advances Learners". 

Авторы подводят итог, говоря, что "сегодня на рынке существуют пять 

различных словарей, нацеленных на одну читательскую аудиторию (all aimed at 

the same target group). Лексикографы единодушно называют эти словари 

"большой пятеркой" (до 2002 года это была "большая четверка") учебных 

словарей, высшее достижение в данной сфере лексикографической практики 

(pinnacle of monolingual learners' dictionaries).  Коммуникативное своеобразие 

словарей заключается не только в их специфической структуре, но и в 

прагматической направленности. "Словари 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) – таково мнение Свена Тарпа (Tarp 2009: 160). Различные 

лексикографы, рассуждая о роли словарей в культуре человечества, 

неоднократно подчеркивали их уникальный (среди прочих текстов) характер, 

сравнивая словарь с инструментом для получения и передачи знаний (Stein 

1989: 99), с рабочим инструментом (utility tool), (practical tool), который должен 

отвечать потребностям разных читателей, инструментом для решения проблем 
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при использовании языка (a tool for solution of problems when using a language) 

(Bogaards, 2003: 26).   

Piet Swanepoel в своей публикации о том, кто и как пользуется словарем, 

формулирует три проблемы, с которыми сталкивается каждый пользователь 

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 убеждению исследователя, вторая 

из этих проблем решается особенно успешно в случае наличия невербальной 

иллюстрации, которая поддерживает дефиницию 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 высказывание 

Габриеллы Штайн: "Из всех пяти чувств зрение играет доминирующую 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 характерные для этих изданий, 

эффективно проясняют информацию, содержащуюся в их статьях" (Stein 1989: 

50). 

Основная задача лексикографической статьи толкового словаря 

заключается в предоставлении определенного объема информации, 

необходимого для адекватного понимания читателем того или иного 

интересующего его слова. Для решения данной задачи составители словарей 

прибегают к использованию, как наборных, так и изобразительных 

невербальных средств коммуникации. 

Использование иконического кода включает дополнительный канал 

восприятия информации и достигает большего эффекта в усвоении лексического 

материала не-носителем языка. "Картинка совсем по-другому, чем вербальное 

описание, апеллирует к предшествующему опыту читателя и легче приводит к 

эффекту узнавания ("aha" reactions)" (Svensen, 2009: 298). H. Nesi замечает, что 

"предъявление картинки – это более прямой и экономный по времени способ 

объяснения неизвестного иностранцу слова, чем его описание или перевод" 

(Nesi, 1989: 124). 

В теоретическом плане подключение пиктографического, наглядно 

образного способа представления информации интересно в отношении того, кáк 

эта особенность проявляет себя при дефинировании слов различного уровня 

категоризации.   

Поликодовая лексикографическая статья – это сочетание двух 

определений одной и той же семемы, которые выполнены знаками двух разных 

семиотических систем: символической (языковой) и иконической 

(пиктографической).  Вербальная дефиниция вступает в более или менее 
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сложные взаимоотношения с остенсивным определением, в качестве которого 

функционирует пиктограмма, изображающая референт. Пиктограмма может: а) 

дублировать набор дефиниционных признаков леммы, б) может их 

трансформировать, в) добавлять новые признаки, г) устанавливать 

парадигматические связи с  другими леммами слóвника. Поликодовая словарная 

статья обладает мощным информационным потенциалом и является 

эффективным обучающим ресурсом.  

Выводы. Коммуникативная специфика учебных словарей состоит в их 

адресованности четкому 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 учебные словари, определяют 

содержание и форму подачи лексикографического материала, который нацелен, 

в первую очередь, на расширение словарного запаса читателя и, кроме того, 

преследует цель ближе познакомить его с культурой англоязычного социума. 

Поликодовая словарная статья обладает мощным информационным 

потенциалом и является эффективным обучающим ресурсом. 
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ІРОНІЯ ЯК ІМАНЕНТНА СКЛАДОВА ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ 

СВІТУ ДІТЕРА НУРА 
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аспірант, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова  

ORCID ID 0000-0002-4610-2008 

Дана стаття присвячена вивченню особливостей художньої картини світу сучасного 

німецького письменника-сатирика Дітера Нура. Художня картина світу відображає 

специфіку світосприйняття автора, яке концентрується на духовно-ціннісних сенсах. Ці 

сенси виражені у формі художніх образів-концептів. Концепт, у свою чергу, це ментально-

мовне відображення уявлення про світ, яке є багатостороннім, смисловим утворенням з 

ціннісної, образної і понятійної складової. Концепт не має чіткої структури, він за своєю 

формою абстрактний, але виражається вербально за допомогою мовних засобів. Поняття 

концепту близько пов'язано з ментальністю як окремого індивідуума, так і цілого народу. 

Дітер Нур є представником німецької ментальності, якій властиві певні риси характеру. До 

них відносяться: педантизм, законослухняність, надмірна охайність та надмірна 

економність, які в творах Дітера Нура піддаються висміюванню. Іронія є засобом реалізації 

суб'єктивно-оцінної модальності і становить собою художню форму авторської оцінної 

позиції, тому вона є основною зброєю в арсеналі Дітера Нура. Він вдається до неї, щоб 

виявити актуальні проблеми, що потребують термінового вирішення. До цих належать 

політичні, релігійні, соціальні та побутові проблеми. Іронія автора є непростим об'єктом для 

лінгвістичного вивчення, оскільки є одним з видів категорії комічного і представлена великою 

кількістю стилістичних засобів і об'єктів висміювання, для декодування лінгвісту необхідно 

мати не тільки фонові знання, а й добре орієнтуватися у сучасному німецькому дискурсі. 

Лінгвокультурологічне дослідження німецького гумору на матеріалі текстів Дітера Нура 

проводиться з метою розробки способів його тлумачення для представників інокультурного 

соціуму. 

Ключові слова: художня картина світу, концепт, ментальність, іронія, об'єкти висміювання. 

 

ИРОНИЯ КАК ИММАНЕНТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА ДИТЕРА НУРА 

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

Данная статья посвящена изучения особенностей художественной картины мира 

современного немецкого писателя-сатирика Дитера Нура. Художественная картина мира 

отражает специфику мировосприятия автора, которое концентрируется на духовно-

ценностных смыслах. Эти смыслы выражены в форме художественных образов-концептов. 

Концепт, в свою очередь, это ментально-языковое отражение представления о мире, 

которое является многосторонним, смысловым образованием с ценностной, образной и 

понятийной составляющей. Концепт не имеет четкой структуры, он по своей форме 

абстрактен, но выражается вербально с помощью языковых средств. Понятие концепта 

близко связано с ментальностью как отдельного индивидуума, так и целого народа. Дитер 

Нур является представителем немецкой ментальности, которой свойственны определённые 

черты характера. К ним относятся: педантизм, законопослушание, чрезмерная 

чистоплотность и чрезмерная экономность, которые в произведениях Дитера Нура 

подвергаются высмеиванию. Ирония является средством реализации субъективно-оценочной 

модальности и представляет собой художественную форму авторской оценочной позиции, 
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поэтому она является основным оружием в арсенале Дитера Нура. Он прибегает к ней, 

чтобы выявить актуальные проблемы, которые требуют срочного решения. К этим 

относятся политические, религиозные, социальные и бытовые проблемы. Ирония автора 

является непростым объектом для лингвистического изучения, так как является одним из 

видов категории комического и представлена большим количеством стилистических средств 

и объектов высмеивания, для декодирования которых исследователю необходимо иметь не 

только фоновые знания, но и хорошо ориентироваться в современном немецком дискурсе. 

Лингвокультурологическое исследование немецкого юмора на материале текстов Дитера 

Нура проводится с целью разработки способов его толкования для представителей 

инокультурного социума. 

Ключевые слова: художественная картина мира, концепт, ментальность, ирония, объекты 

высмеивания. 

 

IRONY AS AN IMMANENT COMPONENT OF DIETER NUHR`S 

ARTISTIC WORLDVIEW 

Usenko R.Yu. 
рost-graduate student, Odessa I.I. Mechnikov National University 

This article is devoted to the study of the features of the artistic worldview of the modern German 

satirist writer Dieter Nuhr. The artistic worldview reflects the specifics of the author's picture of the 

world, which focuses on spiritual and value meanings. These meanings are expressed in the form of 

artistic images-concepts. The concept, in turn, is a mental and linguistic reflection of the concept of 

the world, which is a multilateral, semantic entity with a value, figurative and conceptual component. 

The concept does not have a clear structure; it is abstract in its form, but is verbally expressed using 

linguistic means. The notion of a concept is closely related to the mentality of both an individual and 

an entire nation. Dieter Nuhr is a representative of the German mentality, which is characterized by 

certain character traits. These include: pedantry, law obedience, excessive cleanliness and excessive 

frugality, which in the works of Dieter Nuhr are ridiculed. Irony is a means of realizing the subjective-

appraisal modality and represents the art form of the author's appraisal position, therefore it is the 

main weapon in the arsenal of Dieter Nuhr. He resorts to it to identify urgent problems that require 

urgent solutions. These include political, religious, social and domestic problems. The author’s irony 

is a difficult subject for linguistic study, as it is one of the types of the comic category and is 

represented by a large number of stylistic means and objects of ridicule, for decoding which the 

researcher needs to have not only background knowledge, but also good orientation in modern 

German discourse. A linguocultural study of German humor based on the texts of Dieter Noor is 

carried out with the aim of developing ways of interpreting it for representatives of a foreign cultural 

society. 

Key words: artistic picture of the world, concept, mentality, irony, objects of ridicule. 

 

Вступ. У даній статті розглядається поняття картини світу письменника та 

способи її вербалізації у рамках творчості сучасного письменника-сатирика 

Дітера Нура. Мета даного дослідження - виявити основні способи вербалізації 

гумору і об'єкти висміювання автора. Матеріалом дослідження слугували 

приклади з книг Дітера Нура "Gibt es intelligentes Leben" та "Das Geheimnis des 

perfekten Tages". У ході дослідження було проаналізовано понад 200 прикладів, 

що містять комічний ефект. Аналіз було здійснено за допомогою 

контекстуально-інтерпретаційного методу, який спрямований на 

реконструкцію авторського задуму, мотивів, цілей і загальної спрямованості 

тексту. 
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Мовна картина світу письменника (далі – МКС) – це вербалізоване 

уявлення про світ, що відображено через призму свідомості автора; це внутрішня 

духовна дійсність, яку письменник намагається відтворити у тексті (Кочнова, 

2015: 53). Іншими словами, картина світу по суті є відображенням 

навколишнього світу в голові людини. Головним у вивченні МКС автора є аналіз 

його індивідуальної системи цінностей, як ієрархічної структури, у якій 

виявляється специфіка індивідуального художнього мислення, бачення світу. 

Варто наголосити, що обраний термін є відображенням окремого сегменту 

індивідуальної картини світу.  

Індивідуальна картина світу (далі – ІКС) є продуктом свідомості 

конкретного індивідууму. З одного боку, ІКС базується на колективній 

(національній) картині світу, а з іншого боку – конкретизується та доповнюється 

відповідно становленню особистості та протягом усієї життєдіяльності людини. 

Індивідуальна свідомість людини є проекцією суспільного, національного 

досвіду, однак індивідуальні образи також можуть стати частиною колективної 

свідомості (Пономарева А. Ю., 2016: 19). 

Відношення мови до дійсності опосередковане людською свідомістю, яка 

відображає уявлення про предмети і явища дійсності. Це уявлення закріплено у 

мовній картині світу. Мова – факт культури, її знаряддя, її складова частина, яку 

успадковує кожне наступне покоління. Культура народу вербалізується в мові, 

саме мова акумулює ключові концепти культури, транслюючи їх у знаковому 

втіленні – в словах. Утворена мовою модель світу є суб'єктнивний образ 

об'єктивного світу, вона несе в собі риси людського способу світосприйняття, 

тобто антропоцентризму, який пронизує усю мову. Індивідуальна мова 

письменника формується більшою мірою загальною мовою та меншою мірою 

індивідуальними лінгвістичними особливостями. Вона є продуктом особистого 

мистецтва. Індивідуальна авторська мова відображає особливості характеру, 

темпераменту, виховання, освіти і т. д. МКС письменників реалізується у 

літературних творах, тим самим формуючи новий термін – художня картина 

світу (далі – ХКС), що у свою чергу базується на МКС та ІКС. Відображаючи 

специфіку національної ментальності, ХКС може бути розглянута як 

концептуалізований художній простір, що присутній у кожному літературному 

феномені (Кубрякова, 1996: 7). ХКС базується на світобаченні  та світовідчутті 

суб’єкта художньої діяльності. Через те, художній текст варто розглядати як 

сукупність голосів автора та персонажів, як єдину реалізацію індивідуальної 

картини світу письменника, як відображення його мовної свідомості. Саме мова 

вербалізує національну картину світу, зберігає її та передає від покоління до 

покоління.   

Індивідуальна картина світу реалізується в художньому тексті за 

посередництвом генерування ментальних одиниць-концептів, які є елементами 

картини світу автора. Концепт, за визначенням Є.С. Кубрякової, є «… 

оперативною одиницею пам’яті та картини світу даного індивідууму» 

(Кубрякова, 1996: 341). Концепт – виділене свідомістю автора уявлення про деякі 

явища дійсності. В ньому є ознаки ментальних властивостей людини, а саме її 
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світобачення, соціальної приналежності, психічних та інтелектуальних 

особливостей. Концепт виконує інтерпретаційну та регулюючу функції; має 

багаторівневу структуру, що постійно збагачується різними типами знань. Не є 

легким виявити увесь об’єм концепту, адже картина світу – це цілісний образ, 

система, що складається з елементів інших картин світу, що можуть існувати у 

свідомості одного індивідууму.   

Індивідуально-авторські концепти виникають як результат трансформації 

культурних концептів, які відображаються через призму особливостей 

світобачення автора (Карасик В.И., Слышкин Г.Г., 2001: 76). У самому тексті 

вони виражені як експліцитно, так і імпліцитно. До експліцитного вираження 

відносимо репрезентацію концепту за допомогою лексеми, зміст якої збігається 

зі значення даного концепту. До імпліцитного вираження  концепту залучаємо 

нереалізовані значення лексем, граматичні та синтаксичні конструкції, що 

характеризують особистість письменника та актуалізують його асоціативно-

образний ряд.  

В.В. Красних стверджує, що текстовий концепт – це змістовна 

структура тексту, що є втіленням намірів та інтенцій автора, які 

вмотивували його до породження тексту (Красных, 2004: 236). До художньої 

картини світу відносять ті концепти, до яких автор звертається частіше за все, та 

за допомогою яких вибудовує свій художній простір. За їх допомогою автор 

прагне виразити своє уявлення про устрій та організацію світу, що максимально 

повністю відображають світорозуміння автора. Залучаючи до тексту необхідну 

інформацію, автор надає йому цілеспрямованості, що необхідна для 

стимулювання мисленої діяльності читача у необхідному напрямку. Однак, 

читач не може відтворити усі концепти, що існують у авторській свідомості. Він 

може лише судити про ті концепти, що відтворені у реальному тексті. Автор, 

пишучи текст, йде від ментальної величини (концепту) до реальної (тексту). 

Розуміння тексту реципієнтом побудовано як можлива реконструкція авторської 

установи, яку виражено у художньому втіленні концептів. Ступінь осмислення 

етнічної приналежності людини чітко проглядається при вивченні одних і тих же 

понять (культурних концептів), які зовні – за формою свого імені – збігаються, 

але розрізняються своїм змістом, своєю роллю в формуванні погляду на світ і 

системи цінностей, у виборі лінії поведінки в соціумі, тобто в тому, що в 

сучасному слововживанні іменується ментальністю, або менталітетом. 

Результати і обговорення. Якщо говорити про художню картину світу 

німецького автора Дітера Нура, можна стверджувати, що основною її 

властивістю є іронія, що пронизує тексти його книг та виступів. Іронія Д. Нура 

формується за рахунок дотепності, що дана авторові від природи та є основним 

компонентом його ХКС. Автор бачить смішне навіть у неприємній ситуації, що 

не є комічною для більшості її учасників.  

Дітер Нур народився у невеликому місті Везель у Північній Рейн-

Вестфалії, де, на думку автора, базар був єдиним цікавим місцем для розваг. Його 

перший виступ на сцені відбувся ще у школі, де він розпочав писати свої перші 

тексти. Згадуючи дитинство, Дітер Нур іронізує над усіма членами родини: над 
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своїм батьком, який будучи чиновником, був абсолютно безпомічним у 

побутових справах (наприклад, кран був для нього «винаходом диявола»), над 

матір’ю, яку автор порівнює із супергероєм, що бореться з плямами на одязі, над 

категоричними висловлюваннями брата, котрого сам Дітер називав 

революціонером. 

Аналізуючи психологічні особливості автора, слід зазначити, що за 

темпераментом Дітер Нур є сангвініком, тобто позитивно мислячою людиною з 

швидкою реакцією на усі події, що відбуваються навколо нього. Він критично 

оцінює усі актуальні проблеми як німецької, так і світової дійсності, 

рефлексуючи, відображає їх у своїх текстах із характерною для нього іронією. 

Світобачення містить у собі ставлення людини до виникнення світу, до 

власного існування та до устрою суспільства, у якому вона знаходиться. 

Концептуальна картина світу може розвиватися як модель, відображення 

дійсності, уявлення, що включає в себе світобачення. Дітер Нур, за 

світобаченням, є атеїстом з демократичними поглядами. Практично в усіх своїх 

книгах та виступах автор іронізує над різними релігіями та фанатизмом віруючих 

людей. Так само він є непримиримим борцем проти радикального вияву ісламу, 

за що піддається критиці з боку еліти вищевказаної релігійної спільноти.  

Для того, аби етнос міг вижити та розвиватись у важких історичних умовах, 

він був повинен встановити для своїх представників правила поведінки у 

суспільстві. Відхід від правил первинно був пов'язаний із поняттям гріха 

(проступку, аморальної поведінки). Так виникає релігія – звід етичних правил, 

який передбачає існування вищої сили, здатної заохочувати до моральних  

вчинків та карати за порушення цих етичних норм.  

Дітер Нур не вірить у існування надприродних сил та вважає людський 

інтелект основним інструментом прогресу.  

Інтелектуальне становлення Дітера Нура пов’язано з вивченням мистецтва 

та історії в університеті Дуйсбурга-Ессена, а потім у Фолькванг Хохшуле. 

Гуманітарна спрямованість навчання сприяла формуванню специфічного 

світобачення, яке автор репрезентує у своїх телевізійних виступах та книгах. 

Дітер Нур володіє яскраво вираженим іронічним сприйняттям дійсності, 

тому кожен його твір та виступ сповнено гумором. Тут доцільно сказати про 

стилістичні засоби, якими оперує автор, і, які частіше за все зустрічаються у його 

текстах.  

Автор використовує широкий спектр засобів досягнення комічного ефекту, 

його гумор є багатогранним, а подекуди не простим для декодування 

реципієнтом. Він є важливим компонентом авторської концепції та впливає на 

організацію тексту в цілому. У Дітера Нура найчастіше зустрічаються такі засоби 

вербалізації іронії як: 

1. зевгма (Der Schmerz fühlte sich erstaunlich real an. Er ist! Es schmerzt, 

also bin ich. Er ist so real wie Nixon, Madonna oder ein Schlumpf.);  

2. несподіване порівняння (Das Hirn ist eine Müllkippe. Der Mensch ist 

objektiv intelligenter als ein Strudelwurm.); 

3. персоніфікація (Das Kleingehirn ist ein gemütlicherer Zeitgenosse.); 
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4. деперсоніфікація (Arnold Schwarznegger hat bewiesen, dass in 

Amerika sogar einzelne ausländische Muskelgruppen Gouverneur werden können.); 

5. парадокс (Ein Ziel des Sozialismus war damals die Beseitigung aller 

Verdächtigen. Da aber jeder verdächtig war, kann man nur froh sein, dass er nicht 

fertig geworden ist.). 

Висновки. Якщо говорити про спрямованість гумору, то самоіронія є 

домінуючою темою автора. Дітер Нур жартує над собою, як над типовим 

представником німецької нації, викриваючи усі слабкі місця та недоліки, що 

притаманні його співвітчизникам. Загальновідомим  фактом є те, що німці є 

занадто дисциплінованими. Їх життєві правила можна коротко охарактеризувати 

такими поняттями як порядок, пунктуальність, законослухняність, охайність, 

заощадливість. Ці якості, безумовно, є позитивними, але у тому випадку, якщо 

вони не гіпертрофовані, іншими словами, не виходять за межі здорового глузду. 

Згадані позитивні якості, що зводяться до абсурду, перетворюються у свою 

протилежність, що і висміює Дітер Нур, іронізуючи над надмірною охайністю 

німців, над їх заощадливістю, що доходить до скупості. Також автор у своїх 

творах демонструє те, що його співвітчизникам властиві  такі загальнолюдські 

недоліки як лінь, дурість, слабкість.  

Автор також торкається й соціальних проблем. XXI століття подарувало 

людству інтернет, гаджети та зробило легкою і доступною мобільну 

комунікацію. Але з іншого боку, маючи мобільний телефон, ми не можемо 

повністю ізолювати себе від вседоступності  цього зв’язку, від безлічі 

непотрібних дзвінків та повідомлень. Розхожа фраза про те, що медаль має два 

боки, передбачує те, що будь-яке явище може мати позитивні та негативні 

властивості. Дітер Нур у контексті своїх книг неодноразово вдається до цього 

фразеологізму, щоб висвітлити той факт, що будь-яка сутність має  протилежні 

вияви, які тісно пов’язані та неділимі один від одного. Сучасне суспільство 

страждає на тотальну залежність від гаджетів, істерії у ЗМІ, нав’язливої реклами 

та інших проблем, що є об’єктами висміювання автора. Дітер Нур прагне 

показати їх в іронічній формі, але залишаючись оптимістом завдяки своєму 

характерові, переконує читача в тому, що у житті не все так погано, і що «склянка 

насправді не на половину порожня, а на половину повна», і що навіть у 

найнеприємніших ситуаціях людина має знаходити позитивні моменти.  

Особливу увагу Дітер Нур звертає на політичні питання суспільства. Тут 

автор іронізує над минулим Німеччини (що пережила у 20 столітті дві Світові 

війни, розкол, а потім період нелегкого возз’єднання) і над нагальними 

проблемами своєї держави (біженці, політичні конфлікти). Його також цікавлять 

і сучасні світові проблеми. Автор часто іронізує над багатьма політичними 

лідерами (Ердоган, Путін, Єлизавета II). Соціальна приналежність, особливості 

темпераменту, інтелектуальна розвиненість впливають на світобачення Дітера 

Нура, створюючи картину світу, яку відображено у його творах. Автор є 

оптимістично мислячою людиною, що у своїх творах та виступах передає 

аудиторії позитивні емоції, тим самим, роблячи неабиякий внесок до позитивної 

еволюції людського суспільства. Вивчаючи концепт та його вербальну 
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репрезентацію, можна розмірковувати над специфічними особливостями 

картини світу письменника. Для повноцінного сприйняття тексту реципієнтом 

необхідна відповідність між розумінням інтенцій автора та інтерпретацією 

тексту читачем, яка базується на відносній тотожності індивідуальних картин 

світу та засобів вербалізації знань.  
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Статтю присвячено вивченню перекладацьких трансформацій як засобу перекладу 

англомовних назв кінофільмів українською мовою. Актуальність теми визначається тим, що 

кінематограф постійно розвивається, і щороку у світі створюються сотні, а то й тисячі 

кінострічок, що вимагають адекватного перекладу українською мовою як засобу 

ознайомлення україномовного глядача із іншомовною кінокультурою. Оскільки назва 

кінофільму – це перше, з чим стикається глядач, і саме від назви часто залежить, чи захоче 

глядач відвідати сеанс, то назви фільмів потребують особливої уваги під час перекладу. Назви 

фільмів вирізняються максимально лаконічною структурою  і виявляють риси, які 

притаманні назвам як самостійним одиницям мови. Вони мають схожі текстові ознаки і 

принципово схожий підхід до перекладу з афоризмами та прислів’ями. Назва фільму, 

відтворена у перекладі, повинна бути не менш значущою та яскравою, ніж в оригіналі, а для 

цього перекладач повинен вдало обрати спосіб перекладу. Відтворення назв кінофільмів під 

час перекладу ускладняється також їх стилістичною різноплановістю – у назвах наявні 

книжкова лексика, розмовні та поетичні слова і сполучення,  назви можуть містити уривки 

з пісень, художніх творів, а також тут притаманне широке використання онімів, реалій, які 

можуть бути незрозумілі іншомовному глядачу. Тому, незважаючи на те, що значна кількість 

англомовних назв фільмів може бути відтворена в україномовних перекладах шляхом 

використання буквального перекладу, дослідження демонструє, що ця процедура часто 

вимагає застосування перекладацьких трансформацій – лексичних (транслітерація, 

практична транскрипція), лексико-семантичних (диференціація, генералізація, 

конкретизація, модуляція), граматичних (граматичні заміни, додавання, вилучення) та 

лексико-граматичних (антонімічний переклад, цілісне перетворення). За допомогою таких 

перетворень можна здійснити перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу назви 

фільму відповідно до мовного рівня, на якому трапляються розбіжності між мовою оригіналу 

та мовою перекладу, і створити таку назву фільму в перекладі, яка зможе зацікавити глядача 

та буде прямо пов’язана зі змістом або ідеєю самого фільму. 

Ключові слова: переклад, кінофільм, назва фільму, буквальний переклад, перекладацька 

трансформація. 

 

ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ КАК СРЕДСТВО ПЕРЕВОДА 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ НАЗВАНИЙ КИНОФИЛЬМОВ НА УКРАИНСКИЙ 
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Национальный технический университет «Днепровская политехника» 

Статья посвящена изучению переводческих трансформаций как средства перевода 

англоязычных названий фильмов на украинский язык. Актуальность темы определяется тем, 

что кинематограф постоянно развивается, и ежегодно в мире создаются сотни, а то и 

тысячи кинолент, требующих адекватного перевода на украинский язык как средства 

ознакомления украиноязычного зрителя с иноязычной кинокультурой. Поскольку название 
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фильма – это первое, с чем сталкивается зритель, и именно от названия часто зависит, 

захочет ли зритель посетить сеанс, то названия фильмов требуют особого внимания при 

переводе. Названия фильмов отличаются максимально лаконичной структурой и проявляют 

черты, присущие названиям как самостоятельным единицам языка. Они имеют схожие 

текстовые признаки и принципиально схожий подход к переводу с афоризмами и 

пословицами. Название фильма, воссозданное в переводе, должно быть не менее значимым и 

ярким, чем в оригинале, а для этого переводчик должен удачно выбрать способ перевода. 

Передача названий фильмов при переводе осложняется также их стилистической 

разноплановостью – в названиях встречаются книжная лексика, разговорные и поэтические 

слова и сочетания, названия могут содержать отрывки из песен, произведений, а также 

здесь характерно широкое использование имен, реалий, которые могут быть непонятны 

иноязычному зрителю. Поэтому, несмотря на то, что значительное количество 

англоязычных названий фильмов может быть воспроизведено в украиноязычных переводах 

путем использования буквального перевода, исследование демонстрирует, что эта процедура 

часто требует применения переводческих трансформаций – лексических (транслитерация, 

практическая транскрипция), лексико-семантических (дифференциация, генерализация, 

конкретизация, модуляция), грамматических (грамматические замены, добавление, 

опущение) и лексико-грамматических (антонимический перевод, целостное преобразование). 

С помощью таких преобразований можно осуществить переход от единиц оригинала к 

единицам перевода текста названия фильма в соответствии с языковым уровнем, на 

котором встречаются расхождения между языком оригинала и языком перевода, и создать 

такое название фильма в переводе, которое сможет заинтересовать зрителя и будет 

напрямую связано с содержанием или идеей самого фильма. 

Ключевые слова: перевод, кинофильм, название фильма, буквальный перевод, переводческая 

трансформация. 

 

TRANSLATION TRANSFORMATIONS AS A MEANS OF RENDERING 
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The article deals with the study of translation transformations as a means of translating English film 

titles into Ukrainian. The topicality of the research is determined by the fact that cinema is constantly 

evolving, and every year hundreds and even thousands of films are created in the world, which 

require adequate translation into Ukrainian as a means of acquainting Ukrainian-speaking viewers 

with foreign language film culture. Since a film title is the first thing the viewer encounters, and it 

often depends on the title whether the viewer wants to attend it, film titles need special attention 

during the translation process. Film titles are characterized by the concise structure and possess 

features that are inherent in names as independent units of language. Moreover, film titles have 

similar textual features to aphorisms and proverbs. Thus, a fundamentally similar translation 

approach is applied. The film title recreated in translation must be no less significant and vivid than 

the one in the source language. Therefore, the translator needs to successfully choose the method of 

translation. Rendering film titles in translation is also complicated by their stylistic diversity – these 

units include bookish vocabulary, colloquial and poetic words and combinations, titles may contain 

excerpts from songs, works of art, as well as proper names, realia that may be incomprehensible for 

the viewer belonging to another culture. Despite the fact that a significant number of English film 

titles can be rendered into Ukrainian by using literal translation, the study reveals that this procedure 

often requires the use of translation transformations – lexical (transliteration, practical 

transcription), lexical and semantic (differentiation, generalization, concretization, modulation), 

grammatical (grammatical replacements, addition, omission), and lexical and grammatical ones 

(antonymous translation, integral transformation). With the help of such transformations, one can 
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move from the source language units of film titles to the units in the translation according to the 

linguistic level at which the differences between the source language and the target language occur, 

and create a film title in the target language that will interest the viewer and be directly related to 

the content or idea of the film itself. 

Key words: translation, film, film title, literal translation, translation transformation. 

 

Вступ. Кінематограф, як і всяке явище, пов’язаний з людською 

життєдіяльністю, є складовою частиною суспільства, його продуктом і способом 

самовираження. На сучасному етапі розвитку України кіноіндустрія займає 

значне місце. У країні представлені продукти як вітчизняної, так і закордонної 

кіноіндустрії. При цьому перекладом кінофільмів займаються як професійні 

студії, так і аматори – люди різного віку, що здійснюють «фанатський» переклад, 

а це, у свою чергу, доводить, що кіно – досі надзвичайно популярне мистецтво. 

Відповідно, сучасні українські та зарубіжні дослідники ставлять перед собою 

питання щодо особливостей перекладу кінопродукції (Д. М. Будзажи (2005),            

В. В. Демецька (2010), Т. Г. Лук’янова (2012)).  

Сприйняття всього кінофільму часто може визначатися його заголовком, 

що використовується авторами такого кінофільму для залучення глядача радше, 

аніж для опису самого фільму. Якщо глядача зацікавив заголовок, то його 

зацікавить і сам кінофільм, тому перекладу назв кінофільмів віддається значна 

увага (З. В. Громова (2013), Н. С. Демченко (2017), О. В. Крисало (2012), 

О. М. Лесінська (2018), І. Мілевич (2007),  О. В. Трофименко (2012),                        

Ю. Б. Фролова (2009)). Однак, оскільки щороку у світі створюється не один 

десяток кінострічок, що вимагають адекватного перекладу українською мовою 

як засобу ознайомлення україномовного глядача із іншомовною кінокультурою, 

проблема перекладу назв кінофільмів досі залишається актуальною для 

сучасного перекладознавства. Мета дослідження – висвітлити специфіку 

застосування перекладацьких трансформацій як засобу перекладу англомовних 

назв кінофільмів українською мовою. Відповідно до мети, поставлено такі 

завдання дослідження: 1) представити загальну характеристику фільму як 

об’єкту перекладу; 2) визначити лінгвістичні особливості назви фільму; 

3) проаналізувати перекладацькі трансформації, що використовують під час 

перекладу англомовних назв фільмів українською мовою. 

Методи дослідження. Проведення перекладознавчого дослідження назв 

кінофільмів вимагало застосування таких загальнонаукових методів, як 

аналітичний, описовий, індуктивний, синтетичний, а також методів 

лінгвістичного аналізу, серед яких – методи контекстуального та  

перекладацького аналізу. 

Результати і обговорення. Переклад художніх фільмів має свою 

специфіку з огляду на те, що художній фільм – це не тільки культурний феномен, 

що відображає соціокультурні пріоритети суспільства, а й спосіб формування 

картини світу як окремої особистості, так і лінгвокультурного суспільства в 

цілому. До того ж, «нерідко саме фільми (незалежно від художніх переваг або 

недоліків) є головним джерелом і одночасно засобом створення образу «чужої» 

культури» (Милевич, 2007: 65). У процесі перекладу фільму перед перекладачем 
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постає багато завдань, зокрема: вибір стратегій і тактик для відтворення реалій, 

безеквівалентної лексики, інтертекстуальних елементів; адаптування реалій до 

культурних стереотипів глядача; укладання тексту в хронометраж, синхронізація 

із зображенням, що, відповідно, призведе до скорочення фраз; врахування 

соціального статусу, культурного рівня та віку героїв; відтворення специфічного 

гумору, сленгу, переклад назв фільмів (Лукьянова, 2012: 50). 

Назва фільму – особливий текст: вона покликана будити уяву і викликати 

інтерес до того невідомого, що буде у фільмі, лише натякаючи потенційному 

глядачеві на те, про що там може йти мова (Фролова, 2009: 35). Назва – це 

«обличчя», «ім’я» фільму, тому до її перекладу потрібно підходити дуже 

відповідально. Перш за все, назва фільму має бути яскравою, афористичною, 

мелодійною, швидко врізатися у пам’ять (Демецька, 2010: 242). Повідомлення, 

закладене в назві, покликане заінтригувати глядача, змусити його піти та купити 

квиток у кінотеатр. Найчастіше, прочитавши назву один раз, потенційний глядач 

уже може вирішити для себе, чи хоче він дивитися цей фільм, чи зацікавив він 

його. Якщо творці вкладають у назву якесь смислове наповнення, то прокатник, 

вносячи свої корективи, робить його більш «комерційно вигідним», його мета – 

заманити глядачів у кінозали (Крисало, 2012: 190). 

Як наслідок цього, назва кінофільму характеризується семантичною 

складністю і різноманіттям функцій, до яких Ю. Б. Фролова відносить такі: 

1) номінативна функція – початкова функція заголовків, що склалась історично, 

оскільки вони виникли, щоб назвати текст, об’єднує всі заголовки, незалежно від 

їх структури та індивідуальних особливостей; 2) інформативна (комунікативна) 

функція – теж універсальна, оскільки всякий заголовок, в тому числі і назва 

фільму, інформує, передає певне повідомлення; 3) експресивно-апелятивна 

функція – назва психологічно готує глядача до сприйняття фільму, зачіпає його 

почуття і впливає на його емоції. Експресивність назви може бути виражена за 

допомогою як мовних, так і позамовних засобів, наприклад графічних 

(оформлення афіші) (Фролова, 2009: 35). 

Відповідно до твердження Н. С. Демченко, найважливіша функція назв 

фільмів – це інформативна функція, яка включає в себе рекламну функцію і 

функцію впливу на глядача. Назви фільмів розрізняються максимально 

лаконічною структурою і виявляють риси, які притаманні назвам як самостійним 

одиницям мови (Демченко, 2017: 25). 

Всі ці функції реалізуються без будь-яких особливих проблем, якщо мова 

оригінальної назви (і фільму в тому числі) збігається з мовою глядача-

реципієнта. Але, коли кінострічка виходить в прокат за кордоном, найчастіше її 

необхідно перекладати мовою, якою користується більшість глядачів у цій 

країні. І якщо цей переклад буде здійснений неякісно, то вищевказані функції не 

будуть реалізовані, або будуть реалізовані неповністю (Громова, 2013: 29). 

У залежності від домінування зовнішніх або внутрішніх функцій, 

Н. О. Кожина виділяє два типи назв: 1) зовнішньо направлені, тобто 

здійснюється звернення до читача й виникає вплив на його емоційний стан; 

2) внутрішньо направлені, котрі націлені на текст і «активізують комбінаторно-
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парадигматичні можливості мови і працюють на семантичному і 

композиційному рівнях організації тексту» (Кожина, 1988: 76). 

Переклад назв фільмів можна порівняти з перекладом афоризмів та 

прислів’їв, тому що вони мають схожі текстові ознаки і принципово схожий 

підхід до перекладу (Алексеева, 2005: 242). Характерна особливість назв 

художніх англомовних фільмів полягає у стилістичній різноплановості лексики. 

У назвах фільмів може траплятись книжкова лексика, широко використовують 

розмовні та поетичні слова і сполучення. У них є вірогідність зустріти уривки з 

пісень, художніх творів, а також тут притаманне широке використання власних 

назв, реалій, які можуть бути незрозумілі іншомовному глядачу. Саме ці фактори 

стають головними проблемами під час перекладу назв англомовних художніх 

фільмів (Трофименко, 2012: 233). Крім того, Д. Бузаджи нагадує, що слово-назва, 

або частина назви фільму, може часто повторюватися протягом сеансу 

перегляду. Перекладач має звернути на це увагу і зберігати його кожного разу у 

тій самій формі (Будзажи, 2005: 67). «Оригінальна назва слугує перекладачеві 

орієнтиром, а він уже сам вирішує, залишити її, змінити, чи взагалі відмовитися 

від неї з огляду на вподобання та вимоги ринку. […] Крім того, перекладач 

повинен зберегти зміст оригінальної назви, якщо тільки не має вагомих причин 

зробити навпаки» (Landers, 2001: URL). 

Незважаючи на складність перекладу назв кінострічок, значну їх кількість 

можна передати за допомогою буквального перекладу, зокрема: “Seventh Son” – 

«Сьомий син» (2014), “The 6th Day” – «Шостий день» (2000), “Guardians of the 

Galaxy” – «Вартові Галактики» (2014), “My Spy” – «Мій шпигун» (2020), “Coffee 

and Cigarettes” – «Кава та сигарети» (2003), “Blood of Redemption” – «Кров 

спокути» (2013), “Dark Waters” – «Темні води» (2019).  

Однак, аби зберегти особливість та інтригу кінофільму й тим самим не 

зруйнувати сенс, захований в оригінальній назві, перекладач має зробити 

нелегкий вибір стратегії перекладу (Лесінська, 2018: 170). Щоб забезпечити 

найбільш гармонійне входження реципієнтів перекладу до чужої культури, мови, 

онтології та інтерпретаційної програми, перекладач повинен спрямувати зусилля 

на створення найоптимальнішого балансу семантики й форми, денотативної, 

конотативної, стилістичної, культурної та прагматичної інформації текстів 

оригіналу й перекладу (Селіванова, 2012: 456), а отже, застосовувати 

перекладацькі трансформації – «перетворення, за допомогою яких можна 

здійснити перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу певного тексту». 

Такі трансформації, на думку В. Н. Комісарова, носять формально-семантичний 

характер, перетворюючи як форму, так і значення вихідних одиниць 

(Комиссаров, 2004: 45). 

За С. Є. Максімовим, виділяємо лексичні, лексико-граматичні, граматичні 

та лексико-граматичні перекладацькі трансформації (Максімов, 2006: 111–117). 

Зокрема, до лексичних перекладацьких трансформацій, що застосовуються під 

час відтворення англомовних назв кінофільмів українською мовою, належать 

практична транскрипція та транслітерація.  
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Транслітерація являє собою просте перекодування англійського алфавіту 

засобами українського алфавіту, що може використовуватися під час 

відтворення назв фільмів на основі власних імен, наприклад: “Emma” – «Емма» 

(2020), “Paterson” – «Патерсон» (2016). 

Однак, відповідно до сучасних тенденцій запозичення, транслітерація 

використовується все рідше, і їй на заміну приходить практична транскрипція, 

яка полягає у передачі літерами мови перекладу звукової форми слова вихідної 

мови (Черноватий, 2009: 110). Завдання практичної транскрипції визначається як 

передача звучання мовної одиниці з використанням орфографічної системи 

мови-реципієнта для можливості встановлення вихідної форми назви у мові 

оригіналу (Гиляревский, 2004: 10). Зокрема, практична транскрипція широко 

застосовується для передачі назв кінофільмів, що, у свою чергу, утворені від 

інших власних назв – імен персонажів, наприклад, “Bloodshot” – «Бладшот» 

(2020) – фільм про персонажа на ім’я Рей Гарісон, який завдяки нанотехнологіям 

стає Бладшотом – невразливою біотехнологічною зброєю, універсальним 

солдатом з надлюдською силою. Ще один приклад застосування практичної 

транскрипції – передача назв груп людей, наприклад, “Greyhound” – 

«Грейхаунд» (2020) – воєнна драма, назва якої – це назва команди корабля, яку 

очолює головний герой у фільмі.   

Лексико-семантичні трансформації, які використовують під час 

відтворення українською мовою англомовних назв фільмів, включають 

диференціацію, конкретизацію, генералізацію та модуляцію. 

Зокрема, диференціація значення у перекладі назв кінофільмів викликана 

тим, що велика кількість слів англійської мови з широкою семантикою не мають 

еквівалентів в українській мові. У таких випадках словники пропонують декілька 

значень, що лише частково покривають значення вихідного слова, і перекладач 

повинен обирати з наявних варіантів такий відповідник, що найкраще підходить 

до певного контексту (Максімов, 2006: 114). Наприклад, під час перекладу назви 

фільму “Million Dollar Baby” (2004) іменник baby замінено українським 

розмовним словом крихітка,  що робить акцент на статі головної героїні. У 

результаті назва фільму звучить як «Крихітка на мільйон доларів» (2004). 

Конкретизація значення – це перекладацька трансформація, що передбачає 

заміну слова з більш широким значенням у мові оригіналу словом із вужчим 

значенням у мові перекладу (Максімов, 2006: 113), наприклад, такого сленгізму, 

що не має еквіваленту в українській мові: “Blow” – «Кокаїн» (2001). У цьому 

випадку blow – сленгова одиниця на позначення кокаїну. Таким чином, 

метафоричний сленгізм замінюється точною назвою речовини. 

Протилежна трансформація, генералізація значення, полягає у заміні слова 

оригіналу словом мови перекладу з більш широкою семантикою (Максімов, 

2006: 113). Так, у перекладі назви фільму “A Clockwork Orange” (1971) слово 

clockwork не відтворюється з використанням прямого відповідника годинниковий 

механізм, перекладач використовує прикметник механічний, що суттєво 

розширює значення. Українська назва фільму – «Механічний апельсин» (1971) – 
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була створена через бажання перекладачів не спотворювати довжину назви та 

відтворити її з використанням лише двох слів. 

Модуляція полягає у заміні словникового еквіваленту контекстуальним, 

який є логічно пов’язаним із вихідним словом (Максімов, 2006: 114), що є 

доцільно під час передачі назв фільмів, коли перекладач має на меті 

сконцентрувати увагу глядача на певному аспекті фільму. Так, метафорична 

назва кінофільму “Archive” (2020), яка описує процес відновлення 

дослідницького центру головним героєм, передається в україномовному 

перекладі як «Творець» (2020), відповідно, під час перекладу до діяльності 

головного героя додається згадка про самого головного героя, що творить 

штучних людей. 

Під час відтворення англомовних назв фільмів українською мовою 

можливі перетворення на граматичному рівні. У таких випадках застосовуються 

граматичні трансформації, до яких належать граматичні заміни, додавання та 

вилучення. 

Граматична заміна – це така перекладацька трансформація, що передбачає 

заміну слова, яке належить до однієї частини мови, словом, яке належить до 

іншої (морфологічні заміни), або ж заміну однієї синтаксичної конструкції 

іншою (синтаксичні заміни) (Максімов, 2006: 113). Граматичні заміни, 

використані під час перекладу назв фільмів, можуть передавати також окремі 

смисли. Наприклад, назва фільму, виражена іменником в однині “Parasite” 

(2019) передається як «Паразити» (2019), тобто, іменником у множині. Причина 

застосування граматичної заміни у цьому випадку криється в тому, що «паразит» 

у фільмі – не окрема людина, а ціла родина. 

Трансформація додавання полягає у введенні в переклад лексичних 

елементів, що відсутні в оригіналі, з метою правильної передачі змісту речення 

(оригіналу), що перекладається, та / або дотримання мовленнєвих і мовних норм, 

що існують у культурі мови перекладу (Максімов, 2006: 113). Так, назву фільму 

“Eden” (2014), що апелює до біблійського райського саду, відтворено як «Едем. 

Райський острів» (2014), що дозволяє описати місце, де відбуваються події, та 

вказати на небіблійську сутність сюжету фільму.  

Трансформація вилучення є протилежною додаванню, це – виправдане з 

точки зору еквівалентності перекладу, в першу чергу норм мови перекладу, 

усунення в тексті перекладу тих плеонастичних або тавтологічних лексичних 

елементів, які за нормами мови перекладу є частинами імпліцитного смислу 

тексту (Максімов, 2006: 113). Вилучення часто спрощує назву фільму для 

цільової аудиторії, при цьому не призводячи до семантичних втрат, наприклад, 

“The Contaminated Man” – «Заражений» (2000), де вилучення зумовлене тим, що 

категорія роду в українській мові властива не лише іменникам, а і прикметникам.  

Оскільки граматичний та синтаксичний аспекти мови часто передбачають 

аналіз не окремих мовних одиниць, а їх співіснування у висловлюванні, 

відтворення назв фільмів може передбачати застосування лексико-граматичних 

перекладацьких трансформацій, серед яких виділяємо антонімічний переклад та 

цілісне перетворення. 
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Антонімічний переклад – це перекладацька трансформація, що полягає в 

заміні форми слова або словосполучення на протилежну (позитивної – на 

негативну й навпаки). Зміст одиниці, котра перекладається, залишається в 

основному подібним (Максімов, 2006: 115), наприклад: “Die Another Day” – 

«Помри, але не зараз» (2002). Причиною його використання є необхідність 

компресувати назву фільму через різну кількість складів у словах оригіналу та їх 

українських еквівалентах та необхідністю пояснення у перекладі шляхом 

використання еквівалентів (пор. «Помри в який-небудь інший день»). 

Інша лексико-семантична трансформація, цілісне перетворення, 

передбачає вираження смислу сказаного на одній мові засобами іншої, які не є 

ані словниковими, ані контекстуальними відповідниками окремих слів 

(Максімов, 2006: 115). Цілісне перетворення часто використовується для того, 

щоб зробити назву фільму більш привабливою для цільової аудиторії, 

наприклад, “Search Party” (букв. команда з пошуку) – «Голі перці» (2014). 

У цьому випадку переклад ставить акцент на тому, що фільм сподобається 

любителям грубих комедій, а також демонструє частину сюжету кінофільму – 

чоловік намагається знайти свою наречену, яка втекла, але на цьому шляху він 

зустрічає бандитів, що забирають усі речі, зокрема одяг і нижню білизну. 

Висновки. У ході дослідження виявлено, що назва фільму є його 

особливим компонентом, який повинен будити уяву і викликати інтерес, а також 

натякати глядачеві на те, про що йтиметься у фільмі. Тому назва фільму, 

відтворена у перекладі, має бути не менш значущою та яскравою, ніж в оригіналі, 

а для цього перекладач повинен вдало обрати спосіб перекладу. І, хоча значна 

кількість англомовних назв фільмів може бути відтворена в україномовних 

перекладах шляхом використання буквального перекладу, у більшості випадків 

ця процедура вимагає застосування перекладацьких трансформацій – 

перетворень, за допомогою яких можна здійснити перехід від одиниць оригіналу 

до одиниць перекладу певного тексту, – на всіх мовних рівнях – лексичному, 

лексико-семантичному, граматичному та лексико-граматичному. Головна мета 

застосування таких трансформацій – створити таку назву фільму в перекладі, яка 

зможе зацікавити глядача та буде прямо пов’язана із змістом або ідеєю самого 

фільму. Перспективним напрямом подальших досліджень є вивчення специфіки 

передачі назв англомовних фільмів українською мовою відповідно до жанру та 

цільової аудиторії, а також розробка стратегій відтворення назв фільмів під час 

перекладу. 
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This paper is an attempt to reanalyze the established order within the category of parts of speech, in 

particular prepositions and adverbs, as the units from these categories are characterized by the 

highest level of functional transposition in the language. We argue that overlapping of the categories 

was caused by the inclination of the Old English grammarians to take over main grammatical rules 

and exceptions, class division, definitions etc. from the Latin language. At the same time, grammatical 

phenomena existing in Old English were ignored or fitted to the already adopted Latin definitions 

and rules. That led to confusions, misunderstandings and overlapping in the grammatical system of 

Old English. The paper addresses the processes of lexicalization and grammaticalization which, 

according to our hypothesis, are observed within the category of prepositions in Old English and 

predetermined subsequent functional transposition. The analysis explains the phenomenon of 

functional transposition of the units which are simultaneously ascribed to several categories, e.g. 

prepositions, adverbs, particles etc. The class of space and time prepositions has undergone lexical 

and grammatical transformations which were consequently institutionalized in the language and the 

units became subjects to functional-semantic and functional-grammatical transposition the results of 

which are observed in present-day English. The former process resulted in transposition of the 

meaning, sometimes metaphorical, and further functioning of these units as adverbs, particles etc.; 

whereas the latter led to purely grammatical usage of the units, for instance substitution of the 

category of cases in English, uprise of new grammatical prefixes, loss of rigidness in word order.     

Key words: preposition, lexicalization, grammaticalization, functional-semantic transposition, 

functional-grammatical transposition.  

 

ВИТОКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОЗИЦІЇ У МЕЖАХ 

КАТЕГОРІЇ ПРИЙМЕННИКІВ ЧАСУ ТА ПРОСТОРУ:  

ЛЕКСИКАЛІЗАЦІЯ ТА ГРАМАТИКАЛІЗАЦІЯ 

Юрій Ковбаско 
кандидат філологічних наук, доцент, 

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 

Стаття є спробою переглянути вже встановлений порядок у межах категорії частин мови, 

зокрема між прийменниками та прислівниками, оскільки одиниці цих категорій 

характеризуються найвищим рівнем функціональної транспозиції у мові. Констатуємо, що 

перехрещення цих категорій спричинене тим, що основні граматичні правила та винятки, 

поділ частин мови, визначення тощо були запозичені з латинської мови. Водночас, 

особливості давньоанглійської мови ігнорувалися або підводилися під уже встановлені 

латинські правила та визначення. Це призвело до виникнення неоднозначності, плутанини та 

перехрещення категорій у граматичній системі мови. Стаття фокусується на процесах 

лексикалізації та граматикалізації, які, за нашою гіпотезою, мали місце у межах категорії 

прийменників у давньоанглійській мові та визначили подальшу функціональну транспозицію 

одиниць. Аналіз описує явище функціональної транспозиції одиниць, що наразі визначаються 
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як прийменники, прислівники, частки тощо. Категорія прийменників часу та простору 

зазнала лексичних та граматичних трансформацій, які з часом були інституціоналізовані у 

мові, а її одиниці стали об’єктами функціонально-семантичної та функціонально-

граматичної транспозиції, результати якої ми спостерігаємо на сучасному етапі розвитку 

англійської мови. Перший процес призвів до транспозиції значення, інколи метафоричного, та 

подальшого функціонування цих одиниць як прислівників. У свою чергу другий процес сприяв 

виключно граматичному використанню одиниць, наприклад як заміни категорії відмінків, 

появі нових граматичних префіксів, послабленню порядку.  

Ключові слова: прийменник, лексикалізація, граматикалізація, функціонально-семантична 

транспозиція, функціонально-граматична транспозиція.     

 

ИСТОКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОЗИЦИИ В РАМКАХ 

КАТЕГОРИИ ПРЕДЛОГОВ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА:  

ЛЕКСИКАЛИЗАЦИЯ И ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ     

Юрий Ковбаско 
кандидат филологических наук, доцент, 

Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаника 

Статья является попыткой пересмотреть уже сложившийся порядок в категории частей 

речи, а именно между предлогами и наречиями, поскольку единицы этих категорий 

характеризируются самым высоким уровнем функциональной транспозиций в языке. 

Констатируем, что пересечение этих категорий обуславливается тем, что основные 

грамматические правила и исключения, деление на части речи, определение частей речи и т.д. 

были заимствованы с латинского языка. В тоже время, особенности древнеанглийского 

языка игнорировались или подводились под уже установленные латинские правила и 

определения. Это привело к возникновению неясности, двусмысленности и пересечению 

категорий в грамматической системе языка. Статья фокусируется на процессах 

лексикализации и грамматикализации, которые, за нашей гипотезой, имели место внутри 

категории предлогов в древнеанглийском языке и определили дальнейшую функциональную 

транспозицию единиц. Анализ описывает явление функциональной транспозиции единиц, что 

определяются как предлоги, наречия, частицы и т.д. Категория предлогов пространства и 

времени претерпела лексические и грамматические трансформации, которые со временем, 

были институционализированы в языке, а единицы категории стали объектами 

функционально-семантической и функционально-грамматической транспозиции, 

результаты которой можно наблюдать в современном английском языке. Первый процесс 

привел к транспозиции значения, иногда метафорического, и дальнейшего функционирования 

этих единиц как наречий. В свою очередь второй процесс сопутствовал исключительно 

грамматическому использованию единиц, например, их использование вместо категории 

падежей, возникновению новых грамматических префиксов, ослаблению порядку слов.  

Ключевые слова: предлог, лексикализация, грамматикализация, функционально-

семантическая транспозиция, функционально-грамматическая транспозиция.     

 

Introduction. The problem of parts of speech as a universal concept seems to be 

one of the most elementary and unsophisticated phenomena, only if we perceive it 

formally and conventionally. Continuous repetition of well-established definitions, 

rules and exceptions has made it unnecessary and even unacceptable to review the 

deeply-rooted system of word classes in grammar and, correspondingly, any new 

analysis or scientific investigation is undoubtedly grounded on the previous research 

and on the same approaches. As a result, in Modern English it is possible to observe an 

extensive functional transposition of lexical units between the closed and open word 
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classes. Transposition processes within the open word classes have already been 

comprehensively studied, whereas the lexical items representing open and closed 

classes have not undergone thorough research and, therefore, we focus on these inter-

paradigmatic shifts as being the least studied but at the same time widely used in the 

language.     

The previous research (Kovbasko, 2016: 70) shows that in Modern English 49 

lexical units are at the same time identified at least as prepositions and adverbs (e.g. 

aboard, below, in, through etc.) and, correspondingly, may ambiguously be defined as 

prepositions, adverbs, particles, adverbial particles or conjunctions, embracing 

characteristics of both notional (open class) and functional (closed class) to which they 

may belong. However, at the synchronic stage of language development it is just 

possible to state and observe how certain language phenomena function, but to explain 

them it is necessary to appeal to the diachronic element, to the origins of the processes.    

We claim that any unit being referred to as a representative of a notional or 

functional class has been a subject to diachronic lexicalization or grammaticalization 

processes, in the course of which it becomes more lexicalized or grammaticalized and 

is transposed from one category into another, from notional into functional and vice 

versa. Therefore, the hypothesis proved in the paper states that diachronic mechanisms 

of grammaticalization and lexicalization within the class of space and time prepositions 

as fundamental language units triggered off functional-semantic and functional-

grammatical transpositional processes the results of which are observed in Modern 

English.    

Constantly growing scientific appeal to grammaticalization and lexicalization 

theories which is being observed in linguistics and which is aimed at reconstructing 

some of the linguistic foundations, has led to a number of works in the mentioned 

spheres, concerning lexicalization, see: development of present participle adjectives, 

prepositions and conjunctions; prepositional verbs; discourse markers (O’Dowd, 

1998; Brinton and Traugott, 2005), complex prepositions (Ramat, 1992; Lehmann, 

2002); any adoption of a unit into a lexicon, like “association of two free units through 

derivation or compounding to yield a new complex unit” (Hagege, 1993), 

“idiomaticization” (Bauer, 1988) and other synchronic and diachronic processes 

(Anttila, 1989; Hopper and Traugott, 1993).       

Grammaticalization is more strictly focused on grammatical phenomena either 

general: tense and aspect (Dahl, 1985; Bybee and Dahl, 1989), modality (Traugott and 

Dasher, 2004; Ziegeler, 2011), spatial orientation (Heine, 1997; Sipocz, 2005) or 

specific: copulas (Devitt, 1994; Katz, 1996), particles of phrasal verbs (Brinton and 

Traugott, 2005; Los, 2006), passives (Haspelmath, 1990; Wiemer, 2015), 

demonstratives (Diessel, 1999; Catasso, 2011), articles (Himmelmann, 1997; Mulder 

and Carlier, 2011), adverbs (Heine, 1991; Haspelmath, 1997; Killie, 2014), 

prepositions (Seppänen, Bowen and Trotta 1994; Schwenter and Traugott, 1995; 

Akimoto, 1999; Hoffmann, 2005).     

Nevertheless, studies on lexicalization and grammaticalization in their majority 

refer to complex prepositions in synchrony but not to simple or compound prepositions 

and their diachronic aspects, what is generally represented in the current paper and, 
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therefore, specifies its novelty. Another contribution of the paper is interpretation of 

lexicalization and grammaticalization as mutually interrelated basic approaches in 

functional transposition processes in-between open and closed word classes, what has 

not been developed before. The aim of the paper is to analyze historical mechanisms 

of grammaticalization and lexicalization within the class of space and time prepositions 

which have resulted in synchronic transposition processes and further overlapping of 

prepositions and lexical units which currently belong to the word classes of adverbs, 

conjunctions and/or particles. To achieve the aim the following tasks have been 

specified: 1) to analyze lexicalization as a diachronic mechanism contributed to 

functional-semantic transposition; 2) to study possible ways of lexicalization of 

prepositions and the outcomes of the process; 3) to study grammaticalization as one of 

the diachronic mechanisms which has led to functional-grammatical transposition 

between prepositions and other word classes; 4) to single out major grammatical 

changes that have led to deeper grammaticalization of prepositions. 

Results and discussion 

Lexicalization as a precondition for functional-semantic transposition within the 

class of spatio-temporal prepositions 

In traditional grammar prepositions belong to the closed word class “with 

relatively fixed membership; and new prepositions are rarely coined” (Jurafsky and 

Martin, 2005: 139). It means that there are an already established, fixed number of 

prepositions and there is certain perplexity to introduce new units into it; so ordinary 

synchronic means of word formation just do not work in this case. Prepositions 

compose a fundamental language class representing primary categories of time and 

space and, consequently, all basic relations that may take place in the spatio-temporal 

scope were specified at the earliest stage of human existence and language formation. 

No new direct spatio-temporal relations appear and no new prepositions are added to 

the class. However, in the course of time human consciousness has been developing 

indirect or metaphorical comprehension of time and space, trying to capture them in 

the language. Thereby, each metaphorical or indirect representation is obligatory based 

on the fundamental relations already expressed by institutionalized prepositions. That 

is why speakers are obliged to take advantage of primary prepositions in order to create 

new metaphorical units representing spatio-temporal relations of the second order. 

To describe semantic significance of the units we introduce the term “semantic 

order”, which is the order in which meanings are actualized. Concerning prepositions 

we argue the necessity to differentiate between their usage in the first and second 

semantic order. In the first semantic order we find those primary one-word or 

compound prepositions which signify direct relations of time and space: 

1) The team is caring for growing numbers ill on the South Coast, … 

2) The third annual report for 1990/91, subtitled ‘Bringing it Home’ was 

published on 21 June… 

3) Over the last three years, our volunteers have provided much love and... 

4) After breakfast one of the men returned with an umbrella; everyone else 

worked with scarves draped over heads and necks against the sun. 



Записки з романо-германської філології. Випуск 1 (44). 2020. 
 

339 
 

Examples 1-4 represent prepositions on/over which directly signify relations of 

time and space expressed by NP complements ‘the South Coast’, ’21 June’, ‘the last 3 

years’, ‘heads’.  

It is possible to speak of the second semantic order when prepositions are used 

either as parts of other compounds, in which they lose their semantic significance and 

become auxiliary elements specifying the meaning of the main constituent, usually 

indirectly and metaphorically; or when they are used not in their primary function as 

prepositions but as other parts of speech, for instance:  

5) … well, don't just sit around waiting for the telephone to ring. 

6) The most common way for the virus to spread is through unprotected sexual 

intercourse between two people, one of whom is infected. 

7) Amnesty's job is to breach these walls, to discover the truth within, and… 

In example 5 preposition around is used as a part of phrasal verb, a combination 

in which spatio-temporal meaning of around is distorted and shifted into the 

background. In example 6 preposition through is used indirectly, when the meaning of 

time and space is transposed on other relations in the sense by means of. Example 7 

shows the usage of preposition within (not adverb, see Kovbasko, 2014, 2016) not in 

the primary spatial meaning, however, it can be reconstructed from the context, but 

also metaphorically, with the transferred idea of space. While being used in their 

second semantic order prepositions of time, space and direction partially lose or 

diminish their “functional power” and grammatical significance.   

To our mind, prepositions belong to the fundamental parts of speech and were 

exclusively used for signifying relations of time and space and we argue that initially 

all of them actualized semantics of the first order, i.e. to the class of prepositions belong 

the units specifying relations of time, space and direction. However, in the course of 

time the language has developed and evolved, with all lexical units undergoing mutual 

internal and external influence, disappearing, changing their forms or functions. This 

has led to various transformations among the parts of speech. Prepositions as 

representatives of the basic word class could not be affected by derivation or 

compounding as their semantic meaning was too weak to constitute the root and main 

component for the affix to be added to. On the other hand, they could not be used like 

ordinary affixes, as they possess certain semantic meaning that is enough to modify or 

specify any notional word but is not enough to form a notional word. Therefore, it has 

led to functional-semantic transposition stemming from the process of lexicalization.   

Lexicalization is a mental phenomenon and as Chendan (2018) states it is a 

process of structural innovation in language change, which is motivated by a human 

cognitive ability of structural boundary assignment in the construction of linguistic 

structures. In this process, the first innovative form may be a result of a language user’s 

intentional violation of a structural organization rule for a certain communicative aim. 

The presumption that the process of lexicalization, as well as grammaticalization, is 

mentally and cognitively preconditioned leads to comprehension of the phenomenon, 

as it upholds the proposed idea of transposing prepositions to the second semantic 

order, i.e. metaphorically. Another precondition of the same rank is a communicative 

purpose, i.e. the necessity to introduce a new word for better communication, to 
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denominate a new phenomenon etc. One more significant point is that lexicalization 

causes intentional violations either syntactical or semantic, because, at first, newly-

coined structures function along with appropriate units/structures, till the former are 

institutionalized or the latter go out of usage, for example: 

8) þa wæs eft swa ær ellenrofum fletsittendum fægere gereorded niowan stefne

 8a) then again it was as before for the men vigorous in valor … (Donoghue, 

2018: 114)   

Examples 8 and 8a represent the transformation due to which preposition ær, 

which was frequently in use in Old English, started its decay, firstly functioning along 

with preposition before.  

This approach to lexicalization provides us with a rather extra-linguistic 

explanation; however, linguists in their majority avoid involving extra-linguistic 

information, focusing on purely word-formation properties of the process. Thus, Lipka 

(2002: 111) stresses the fact that lexicalization causes the integration of a syntactic or 

word-formation syntagma into the lexicon (today often referred to by 

institutionalization), with semantic and/or formal properties which are not completely 

derivable from either the constituents or the word-formation pattern. According to such 

approach the emphasis is predominantly made not on simple lexical units but 

syntagmas, multi-word expressions and set phrases (Hilpert, 2019), the meaning of 

which is not derivable from the constituents. We may partially agree with such 

explanation, as the meaning of new lexical items coined with the help of prepositions 

is not just a simple combination of two independent meanings. On the one hand, it is 

possible to speak about the use of prepositions in their first semantic order when their 

meanings modify/specify the meaning of a notional word, the so-called collocations, 

e.g. in view of, on time, at once etc. On the other hand, the problem appears when 

prepositions which take part in the process of lexicalization are used in their second 

semantic order, what means that they have fully or partially lost their basic spatio-

temporal signification. In such instance we can say that they undergo idiomatization, 

cf. turn up – a) to turn a switch on a machine such as an oven, radio etc so that it 

produces more heat, sound etc.; b) to be found, especially by chance, after having been 

lost or searched for; c) to arrive at a place, especially in a way that is unexpected; d) if 

an opportunity or situation turns up, it happens, especially when you are not expecting 

it; e) to shorten a skirt, trousers etc by folding up the bottom and sewing it (Longman 

English Dictionary). In all cases preposition up modifies the meaning of the verb turn, 

the sense of which remains predominant, while the sense of up is secondary and 

metaphorically shows spatio-temporal relations. Idiomatization is just one of the 

aspects of lexicalization which, in fact, is a broader term. Bauer (1983: 49) stresses that 

“opacity is not a necessary pre-requisite for lexicalization since some lexicalized forms 

may remain perfectly transparent”. Therefore, we do not support the idea of 

lexicalization as “forming compulsory multi-word expressions and set phrases”. 

Another point is that lexicalization is a diachronic process and it is necessary to take 

into account the word order in Old English when a standard place for a preposition was 

not just preceding a noun/noun phrase, but before a verb (Sweet, 1892). Such 

positioning before a verb brought about another aspect of lexicalization, similar to 
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compounding, when a preposition is lexicalized, i.e. it loses its grammatical power to 

become a part of a newly created word. In traditional grammar such cases are usually 

treated as a type of compounding (preposition +noun/verb) (Aarts, Chalker & Weiner, 

2014: 34). However, we argue that this is the case of lexicalization as comparing with 

other types of traditional compounding (verb+verb, noun+noun, noun+verb etc.) when 

a compound can be decomposed and the meaning can be easily comprehended. In the 

case of lexicalized prepositions as parts of newly coined lexical items, if we decompose 

the latter it means that we intentionally delexicalize the preposition and it again attains 

its “grammatical power” and is used in its first semantic order, cf.: 

9) stonewall – the wall made of stone   

9a) overbook – to book over “the limit”  

10) babysit – to sit with a baby 

10a) underestimate – to estimate under “the certain level” 

11) badmouth – to mouth badly  

11a) upstage – stage in the “up” corner 

In examples 9-11 we present traditional compounds, which in the process of 

decomposing form logical word-groups whose complete meanings are identical to 

those of compounds. On the other hand, in examples 9a-11a we provide instances of 

lexicalization, as these lexical items after decomposing do not form meaningful word-

groups. In each case of decomposition, it is necessary to add spatio-temporal 

signification to get the complete idea of the word-group.   

Herewith, quite relevant is the remark made by Quirk et al. (1985: 1525) that 

lexicalization is the process of creating a new word (a complex lexical item) for a (new) 

thing or notion instead of describing this thing or notion in a sentence or with a 

paraphrase, as in case of lexicalized prepositions we in fact omit multi-word 

paraphrases. 

Such understanding correlates with the ideas argued by Hopper and Traugott, 

who regard lexicalization as “incorporation and fossilization of earlier independent 

grammatical morphemes into lexical material, when syntactic phrase or construction 

becomes a single word” (Hopper & Traugott, 2008: 127); and Cabrera (1998), saying 

that lexicalization is a process when a phrase or syntactically-determined lexical item 

becomes a full-fledged lexical item in itself or the process of creating lexical items out 

of syntactic units.  

Besides, it should be mentioned that in case of prepositions we have to speak of 

primary lexicalization, “the process that turns linguistic material into lexical items”, in 

contrast to secondary lexicalization “the process that renders lexical items still more 

lexical” (Brinton, 2002: 75).  

Therefore, discussion over lexicalization of prepositions led us to following 

conclusions: 

- Prepositions may be used in their first (direct representation of relations) or 

second (indirect/metaphorical representation of relations) semantic order, and be 

lexicalized in these orders respectively; 

- Being lexicalized in the first semantic order, prepositions actualize their 

primary meanings and form the so-called complex prepositions and collocations; 
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- When in the process of lexicalization second semantic order is actualized 

preposition form phrasal verbs; 

- Lexicalization of prepositions is an optional diachronic process when a 

preposition fully or partially loses its grammatical power/potential and actualizes 

semantic meaning of the first or second order to become a part of a newly coined lexical 

item or a phrase, which can be fossilized or idiomatized. 

Grammaticalization as a mechanism of functional-grammatical transposition of 

spatio-temporal prepositions 

Some linguists (Ramat, 1992; van der Auwera, 2002) contemplate lexicalization 

as the reversal of grammaticalization and, hence, a type of “degrammaticalization”. 

Others (Norde, 2001; Lehmann, 2002) tend to differentiate between them. Kurylovych 

(1965) made an attempt to combine these points of view stating that grammaticalization 

is the increase of the range of a morpheme advancing from a lexical to a grammatical 

or from a less grammatical to a more grammatical status. In this respect, Traugott 

(2002) distinguishes between primary and secondary grammaticalization and 

lexicalization respectively.  

Being a reversal of lexicalization grammaticalization, however, is also purely 

diachronic phenomenon, which “is usually thought of as that subset of linguistic 

changes whereby a lexical item or construction in certain uses takes on grammatical 

characteristics or through which a grammatical item becomes more grammatical” 

(Hopper and Traugott, 2008: 2). Heine and Reh (1984: 15) understand 

grammaticalization as “an evolution whereby linguistic units lose in semantic 

complexity, pragmatic significance, syntactic freedom and phonetic substance, 

respectively”. In his turn, Sweester (1988: 345) adds that “in cases of 

grammaticalization, …, there is less elaboration of the source meanings than in lexical 

change, but the grammatical meaning is added”.  

Taking into account the object of the research, viz. prepositions of time and 

space, such explanations apparently make a lot of sense. Since we argue that initial 

lexical meaning of these units was signification of time, space and direction in their 

first (direct) or second (indirect) semantic order, it makes possible to state that 

prepositions were lexical items. On the other hand, lexical meanings of prepositions 

are reflected in their functional use as grammatical units. Thirdly, it is necessary to 

remember that grammaticalization is purely diachronic process and it is irrelevant to 

focus exclusively on some synchronic stages. Therefore, it seems logical that 

prepositions of time and space have undergone both types of grammaticalization – 

primary and secondary.  

Primary grammaticalization of prepositions of time and space took place in case 

when prepositions were used in their first semantic order, i.e. representing spatio-

temporal relations. At the current level of language development preposition is 

traditionally defined as “a word that governs, normally precedes, a noun or pronoun 

and which expresses the latter’s relation to another word” (Huddleston and Pullum, 

2002: 603). However, it is true to mention that many linguists just try to omit giving 

direct definitions, stating predominantly their functions etc. (Greenbaum and Nelson, 

2013; Downing and Locke, 2006), and if we take definitions in the diachronic 
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perspective it is almost always said that prepositions govern the objective case (Frazee 

and Wells, 1921; Fernald, 1904). And this is the moment when a need to address Old 

English grammar is required.  

To our mind, an erroneous statement concerning the connection between two 

notions/names/nouns/substantives/subject etc., was established in grammatical 

traditions and gave rise to the obligatory occurrence of the so-called nominal 

complement – “nouns or pronouns or other noun-equivalents (words functioning like 

nouns – noun, pronoun, adjective, infinitive, gerund, phrase, clause” (Mahato, 1976: 

1). In practice in Old English, when the system of cases was widely elaborated, 

prepositions always designated fundamental relations of time and space, regardless of 

the types of cases they were followed by. Their role was not to join a specific case to 

the previous elements, but to specify the relation of time and space, realized by nouns 

or noun-equivalents in various cases. It resulted in the fact that one and the same 

preposition could precede different cases and even different parts of speech and “one 

and the same prepositions may have different significations due to cases after it. The 

difference of meaning does not really reside in the preposition itself, but has sprung 

out of the different cases before which it is placed” (Mason, 1881: 113), cf. 

12) under Heorotes hrof  

13) heard under helme  

14) hæleð under heofenum,  

15) se scynscaþa under sceadu bregdan  

16) under geapne hrof  

In examples 12-16 preposition under is presented in combination with different 

noun cases: in 12 under is followed by genitive and nominative cases; in 13 – by dative 

(sing); in 14 – by dative (pl); in 15 – by nominative; in 16 – by accusative + 

nominative.     

It testifies that a preposition “does not cause the use of the particular case that 

follows it. Its original function was to modify or define the vague signification of the 

case before which it is placed” (Mason, 1881: 112) and, consequently specify the 

signification of the verb it was connected with. To our mind, the relations between the 

verb and preposition (prepositional dependent), we are not taking into account phrasal 

verbs now, are much more substantial than those between the preposition and noun 

(prepositional complement). It is explained by a simple reconstruction, see e.g.  

17) … occasional jeep was still passing by with its dead or wounded aboard, 

From the sentence itself it is possible to reconstruct the means of transport with 

“dead or wounded”, so it is possible to omit this as a complement after aboard. 

Nevertheless, it is not possible in case of a verb phrase, in other words prepositional 

dependent – “still passing”, neither from the sentence, nor from discourse and omitting 

it we may misunderstand the whole discourse.    

Thus, any type of prepositional complement, i.e. noun or noun-equivalent, can 

be reconstructed from discourse, whereas it is impossible to reconstruct prepositional 

dependent, i.e. verb or verb-equivalent. We explain this by the fact that a landmark we 

are referring to, as to its positioning in time, space or direction, can be the same 

throughout discourse or at least be repetitive, its positioning is represented by a 
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preposition, but the action or the course of it, designated by a verb, is constantly 

changing.     

Therefore, when the system of cases in Old English started to decay, prepositions 

of time, space and direction started their grammaticalization. Before this process noun 

cases had determined the direction of the movement in time and space designated by 

verbs and prepositions were mainly those connective elements between nouns and 

verbs. However, in the course of grammaticalization, prepositions took over the role of 

cases (were grammaticalized) and took the lead in signifying the direction of verbs. We 

argue that this process not just deprived the English language of cases, but transposed 

prepositions from the secondary/auxiliary parts of speech into the primary parts of 

speech on a par with nouns and verbs, what corroborates our previous assumption 

concerning fundamental nature of prepositions as lexical units representing basic 

spatio-temporal relations. 

As a result of grammaticalization and corresponding replacement of the cases of 

nouns, prepositions took upon themselves those functions which had not been intrinsic 

to them before, i.e. functions previously represented by cases. As Huddleston and 

Pullum (2002: 601) state “in their grammaticalized uses, prepositions often serve the 

same kind of functions as inflectional cases”.  

Hence, we argue that only in the process of grammaticalization fundamental 

prepositions of time, space, direction started acquiring new functions, being substitute 

for cases, and new subtypes of prepositions, or in other words new relations shown by 

prepositions, appeared in the language. Due to this, many prepositions obtained new 

metaphorical meanings, i.e. started being used in their second semantic order. Apart 

from time and space relations, for instance Mahato (1976) enumerates method and 

manner, reason and purpose, possession; Quirk et al. (1985) range the cause-purpose 

spectrum (cause, reason, motive, purpose, destination, target) and meaning/agentive 

spectrum (manner, means, instrument, agentive, stimulus); Curme (1922) provides 

circumstance of manner, cause or reason, purpose or end, means material, modal 

expression. Therefore, this process makes it possible to speak of functional-

grammatical transposition within the class of spatio-temporal prepositions, as being 

grammaticalized prepositions could realize functions which were new for them and, at 

the same time, remain their primary grammatical functions.  

Another aspect of grammaticalization of prepositions, but not their functional-

grammatical transposition, took place in Old English. In this case we are referring to 

lexical units “a”, “bi/be”, which in Old English functioned as prepositions of time and 

space, but which in the process of grammaticalization completely lost their lexical 

meaning, syntactic freedom and phonetic substance and were transformed into 

inseparable prefixal morphemes, cf.:  

18) þæt hit a mid gemete manna ænig 

18a) That it amid meeting men any  

19) a mæg god wyrcan wunder æfter wundre 

19a) On kinsman god make wonder after wonder 

20) þætte suð ne norð be sæm tweonum 

20a) that south not north be seas tween  
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From example 18 it is possible to observe that Old English preposition a merged 

with mid forming a new lexical item amid; in example 19 preposition a was substituted 

in Middle/Modern English by preposition on; in example 20 preposition be merged 

with numeral tween forming new preposition between.  

In historical linguistics there is no unanimous approach towards the analysis of 

the abovementioned lexical units. Goold (1851: 206) states that “the word a, when it 

does not denote one thing of a kind, is not an article, but a genuine preposition; being 

probably the same as the French à, signifying to, at, on, in, or of. As a preposition, a 

has generally become a prefix, or what the grammarians call an inseparable preposition; 

as abed – in bed; aboard – on board; etc.”; Poutsma (1926: 619) declares that “second 

adverbs are formed by prefixes: the commonest are ‘a’ and ‘be’. The adverbial prefix 

‘a’ represents a weakened form of the OE an (or on) of various values, chiefly those 

of the Modern English ‘on’ or ‘of’. The adverbial prefix ‘be’ is a weakened form of 

the preposition by”; Fleay (1884: 124) mentions that “there are many particles which 

can be placed at the beginning of words, such as under, pre, syn etc. these are called 

prefixes and are nearly all of prepositional origin, indicating position in space and time. 

Their function is attributive”; Clarke (1852) claims that there are no difference between 

particles, prepositions and prefixes. In our point of view, we, in fact, deal with 

grammaticalization of prepositions, which was triggered by the language economy, that 

is the way adverbs were introduced into the language and due to phonology of Old 

English, as Sievers (1885: 86) mentions “that the final ‘n’ of the preposition ‘on’ is 

frequently lost when it occurs in a compound word or stereotyped phrase and the prefix 

then appears as ‘a’”, so for example it’s easier to say “all aboard”, instead of “all on 

board”.  

It should be mentioned that this type of grammaticalization has nothing to do 

with the process of functional-grammatical transposition as, the former is characterized 

by unidirectionality, the claim that grammaticalization is irreversible and “grammatical 

elements do not turn back in the direction of the lexicon” (Kalachev, 2002: 9), while 

in transposition the unit being transposed may return to its initial form or function.  

Finally, prepositions of time and space became the subject to 

degrammaticalization. It is worth noting that we do not regard the process of 

degrammaticalization to be equivalent to the process of lexicalization, as some linguists 

do (Ramat, 1992; van der Auwera, 2002). We point out that in case of prepositions 

degrammaticalization leads not to their complete transition into the class of lexical 

items, but to some partial loss or weakening of the already institutionalized 

grammatical characteristics. That is the case of the so-called stranded prepositions. The 

process of stranding presupposes “that the nominal complement is fronted to initial 

position in the clause, and the preposition is placed at the end, the prepositional phrase 

being consequently discontinuous” (Downing and Locke, 2006: 556), e.g.:   

21) … 'she was the very devil of a horseman to look at! 

22) How much weight are you putting on? 

To a great extent English grammar owes Latin and the name “preposition”, their 

functions and their positioning before nouns are not the exclusions. Due to this in the 

Middle English grammar there was a considerable prejudice against the so-called 
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stranded prepositions (Aarts, Chalker & Weiner, 2014: 324). For instance, Ussher 

(1803) mentioned that “prepositions should never be placed after the noun or pronoun, 

which they govern”. In fact, during the 17th-19th centuries stranding of prepositions was 

rather a violation of the norm and grammatical rules, erroneous usage, whereas 

classical word order was regarded as grammatically correct. In the course of the 20th-

21st centuries linguists distinguish between the classical use of prepositions as a 

representation of a very formal style and stranded prepositions as the examples of 

informal speech (Quirk et al, 1985). Thus, we assume that over the next century in the 

course of language development stranded prepositions will surpass classical 

prepositional word order (we are talking about cases when both types of word order 

are possible) making the latter obsolete. We also argue that this is the example of 

degrammaticalization as the already institutionalized word order when prepositions 

obligatory preceded their complements in the course of time grew weaker and the 

syntactic order out of strict turned to be loose and, hence, the construction has lost its 

rigid grammatical nature. Moreover, we suppose this to be an example of functional-

grammatical transposition, because prepositions started functioning in the way which 

was not inherent to them and this new phenomenon has already been institutionalized 

both in language and grammars, but, at the same time, the initial word order has not 

been completely deinstitutionalized.  

Therefore, having discussed grammaticalization of prepositions of time and 

space it is possible to conclude: 

- Changes in grammatical system of the Old English language caused 

grammaticalization of prepositions of time and place which, in its turn, resulted in 

substitution of cases by prepositions; 

- Grammaticalization led to functional-grammatical transposition when in 

Middle and Modern English prepositions started expressing those relations which in 

OE were denoted by case endings and that is why there appeared a number of new 

subtypes of prepositions or prepositions designating other relations, not only of time 

and space; 

- In Old English system of prepositions unidirectional grammaticalization of 

some prepositions has been registered, i.e. ‘a’, ‘be’ etc. lost their semantic complexity, 

pragmatic significance, syntactic freedom and phonetic substance and became 

inseparable prefixes; 

- The class of prepositions has undergone the process of degrammaticalization 

as well, when the practice of preposition stranding was introduced, which has led to 

the loss of grammatical rigidness of the word order. 

Conclusion. From the linguistic and philosophical points of view prepositions 

of time and space are fundamental parts of speech on a par with nouns and verbs, which 

were functioning to denote and specify primary human activities, expressed by nouns 

and verbs, and, thus, were the apexes in the deictic triad. It means that they were basic 

elements in other parts of speech formation. However, the expansion of the very class 

of prepositions ceased as the existing units covered all direct spatio-temporal relations 

and consequently the class of prepositions became closed.   
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In the process of world perception and language development a necessity to 

represent other types of relations emerged and prepositions of time and space had to 

evolve to meet the needs and this reflected in two processes – lexicalization and 

grammaticalization. To our mind, it is possible to speak of both processes as 

prepositions are rather unique units. On the one hand, they are functional/grammatical 

items representing the connections between the notion and the action, while on the 

other hand they bear certain semantics, meaning of those spatio-temporal relations. 

Therefore, prepositions became subjects both to lexicalization and grammaticalization.  

Grammaticalization of prepositions is a diachronic process, which could be 

presupposed by some other grammatical changes in the language, as a result of which 

prepositions partially lose their semantic meaning and start functioning more as a 

grammatical item than a lexical-grammatical unit denoting time or space.   

Lexicalization of prepositions is an optional diachronic process when a 

preposition fully or partially loses its grammatical power/potential and actualizes 

semantic meaning of the first or second order to become a part of a newly coined lexical 

item or a phrase, which can be fossilized or idiomatized.   

Main challenge faced by the class of prepositions in the course of their evolution 

became the changes in the Old English grammatical system, when the system of noun 

cases declined and prepositions, which were in direct interrelationship with nouns, 

started their grammaticalization and were the units to substitute the system of cases. 

Being grammaticalized prepositions of time and place started expressing previously 

extrinsic relations which were metaphorically and indirectly developed under the 

influence of noun cases. This led to the development of new subtypes of prepositions 

which are still in use. Another example of grammaticalization was unidirectional 

transformation of some prepositions into inseparable prefixes, as the process was 

characterized by their losing semantic complexity, pragmatic significance, syntactic 

freedom and phonetic substance. At the same time, the class of prepositions passed 

through the process of degrammaticalization, which reflected in stranding prepositions, 

according to which prepositions weakened grammatical rigidness of word order. 

Lexicalization processes have been taking place alongside grammaticalization 

of prepositions. Changes described above stimulated prepositions to develop their own 

indirect/metaphorical way of representation relations in addition to the direct one – of 

time and place. We call them second and first semantic order respectively. Being 

lexicalized in their first semantic order, prepositions actualize spatio-temporal 

semantics and form the so-called complex prepositions and collocations, i.e. new 

lexical items previously not existing in the language. When second semantic order is 

actualized preposition form the so-called phrasal verbs, new lexical units as well, verbs 

whose meanings are modified/specified by prepositions in their second semantic order.     

The study focuses on the mechanisms of grammaticalization and lexicalization 

within the class of space and time prepositions, specifies those grammatical and lexical 

processes which prepositions have undergone throughout their development and 

explains the current state of affairs within the abovementioned word class.       

Grammaticalization and lexicalization of prepositions are diachronic processes 

which can be interrelated or take place individually, and due to the lexical-grammatical 
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nature of prepositions they both lead to functional-semantic and functional-

grammatical transposition. However, the process of transposition is obligatory 

followed by institutionalization, i.e. the process when any lexical or grammatical 

change is accepted and conventionalized in society and grammar books. 

Correspondingly, transposition is a synchronic-diachronic process, which describes 

any possible lexical or grammatical transpositional change, which takes place at a 

certain synchronic level, but is extensively prolonged in time what, in fact, 

determinates its diachronic nature. 

Thus, we argue that namely diachronic mechanisms of grammaticalization and 

lexicalization transformed spatio-temporal prepositions to the extent, which potentiates 

functional-grammatical and functional-semantic transposition of the units between 

different word classes. Further research in the field is of critical importance as it will 

allow distinguishing more clearly the open and closed word classes both in Old and 

Modern English, as well as to carry out the reanalysis of the units belonging to them.  
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Der Beitrag befasst sich mit Fragen der deutschen Diskurspartikeln in Bezug auf fremdsprachliche 

Kommunikationsfähigkeit. Es wird der Versuch unternommen, die wichtigsten Diskurspartikeln des 

Deutschen zu erfassen und ihre Funktionen im Gespräch mit einer adäquaten Methode zu 

beschreiben. Die authentische deutsche Sprache lässt sich ohne Diskurspartikeln, die die 

Muttersprachler im Alltagsdeutsch aktiv gebrauchen, kaum vorstellen. Unter Diskurspartikeln sind 

kurze, polyfunktionale Ausdrücke zu verstehen, die kontextuelle und interaktionale Funktionen tragen 

und daher typischerweise in mündlicher Kommunikation vorkommen. In jedem Kontext erfüllen 

deutsche Diskurspartikeln verschiedene Funktionen, unter anderem haben sie 

interaktionsstrategische Funktion und tragen zur Strukturierung von Äußerungen bei. Partikeln 

verdeutlichen mit entsprechenden sprachlichen Mitteln unter den gegebenen Bedingungen die 

Funktion des Sprechaktes, drücken Annahmen, Bewertungen oder Erwartungen bezüglich der 

Reaktion des Gesprächspartners, im Hinblick auf die Interaktion aus. Für den DaF-Unterricht ist es 

zu bemerken, dass gerade Wörter wie Partikeln den Deutschlernern besonders große Schwierigkeiten 

bereiten. Partikeln sind aufgrund ihrer vielfachen Verwendbarkeit und ihrer großen Komplexität nur 

sehr schwierig zu erlernen, aber eben auch sehr wichtig, etwa um in der Konversation Nuancen 

auszudrücken, um Gespräche zu strukturieren und auf solche Weise die richtige Strategie der 

Interaktion aufzubauen. Es soll betont werden, dass die Grundbedeutung der Diskurspartikeln immer 

von den Faktoren der gegebenen Sprechsituation abhängig ist. Diskurspartikeln, die sich eigentlich 

systematisch auf die Einstellung des Sprechers der Äußerung beziehen, können also auch die 

Einstellung eines anderen bezeichnen, wenn sie entsprechend verwendet werden. Diskurspartikeln 

bilden eine funktionale Gruppe, da sie interaktionale Kategorien und kontextuelle Informationen bzw. 

Relationen in einer vagen und besonders sprachökonomischen Weise ausdrücken. Dabei 

funktionieren sie implizit und sind insofern von komplexeren, expliziten metasprachlichen Markern 

zu unterscheiden. 

Schlüsselwörter: Diskurspartikeln, Interaktion, kommunikative Kompetenz, Deutsch als 

Fremdsprache. 

 

ДИСКУРСИВНІ ЧАСТКИ ТА ЇХ ФУНКЦІЯ СТРАТЕГІЧНОЇ 

ІНТЕРАКЦІЇ 

Никифоренко І.В. 
кандидат філологічних наук, доцент, 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Стаття висвітлює питання німецьких дискурсивних часток у процесі вивчення іншомовної 

комунікації. Була зроблена спроба охопити найважливіші дискурсивні частки сучасної 

німецької та адекватним методом описати їх функції в діалозі. Автентичне німецьке 

мовлення не можна уявити без вживання в ньому дискурсивних часток, які активно 

використовуються носіями мови в сучасному усному спілкуванні. Під дискурсивними 

частками слід розуміти короткі, поліфункціональні вирази, які мають контекстуальні та 

інтеракціональні функції, таким чином типово зустрічаючись в усній комунікації. В кожному 

контексті німецькі дискурсивні частки виконують різні функції: серед яких і функція 

стратегічної інтеракції та сприяння структуруванню висловлень. Частки відповідними 
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мовними засобами за наявних умов роз'яснюють функцію мовленнєвого акту, виражають 

уявлення, оцінки або сподівання мовця стосовно реакції партнера по комунікації, з огляду на 

інтеракцію. При викладанні німецької як іноземної слід зауважити, що якраз такі слова як 

частки створюють найбільші труднощі вивчаючим цю мову. Частки, за рахунок свого 

різноманітного використання та своєї складності, досить нелегко вивчати, але при цьому, 

дуже важливо в процессі розмови виражати всі нюанси, структурувати діалоги та таким 

чином вибудовувати  правильну стратегію інтеракції. Слід наголосити, що основне значення 

дискурсивних часток завжди залежить від факторів даної мовленнєвої ситуації. Дискурсивні 

частки, які систематично передають ставлення мовця, можуть також позначати й 

ставлення іншого, якщо вони використовуються відповідним чином.  Дискурсивні частки 

створюють певну функціональну групу тому, що невизначеним та особливо економічним 

чином виражають категорії інтеракції та котекстуальну інформацію і ставлення, тощо. 

При цьому вони функціонують імпліцитно та відрізняються від більш складних, експліцитних 

метамовних маркерів. 

Ключові слова: дискурсивні частки, інтеракція, комунікативна компетенція, німецька 

як іноземна. 

 

DISCURSIVE PARTICLES AND THEIR STRATEGICAL 

INTERACTION FUNCTION 

Nykyforenko I. 
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Odessa I.I. Mechnikov National University 

The article focuses on the study of German discursive particles in the development of foreign 

communication. Authentic German speech cannot be imagined without the use of discursive particles, 

which are actively used by native speakers in modern oral communication. Discursive particles 

should be understood as short, multifunctional expressions that have contextual and interactive 

functions, thus typically occurring in oral communication. In each context, German discursive 

particles perform different functions: including the function of strategic interaction and facilitating 

the structuring of statements. Particles by appropriate language means, under the existing conditions, 

explain the function of the speech act, express the ideas, assessments or expectations of the speaker 

regarding the reaction of the communication partner, according to the interaction. When teaching 

German as a foreign language, it should be noted that such words as particles create the greatest 

difficulties for learners of this language. The particles, due to their various uses and their complexity, 

are quite difficult to study, but at the same time, they are very important in the conversation to express 

all the nuances, structure dialogues and thus build the right strategy of interaction. It should be 

emphasized that the basic meaning of discursive particles always depends on the factors of the given 

speech situation. Discursive particles that systematically convey the speaker's attitude may also 

denote another attitude if used appropriately. Discursive particles create a certain functional group 

because they express the categories of interaction and contextual information and attitudes in an 

indefinite and especially economic way, and so on. However, they function implicitly and differ from 

more complex, explicit metalanguage markers.. 

Key words: discursive particles, interaction, communicative competence, German as a foreign 

language. 

 

Einleitung. Die Erforschung der Partikeln nahm ihren Anfang im Zuge der 

kommunikativ-pragmatischen Wende Ende der sechziger Jahre, und seit der 

linguistischen Aufwertung der ehemaligen „Füllwörter“ durch Weydt (1969) hat sie 

sich zu einem hochkomplexen Zweig in der germanistischen Linguistik entwickelt. 

Die Probleme der interkulturellen Kommunikation werden im Zeitalter der 

Globalisierung und in der multikulturellen Gesellschaft immer aktueller. Es ist ja nicht 
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zu übersehen, dass die deutsche gesprochene Sprache Partikeln in weitaus reicherem 

Maße einsetzt als die Schriftsprache.  

Der Terminus „Partikel“ bezeichnet in der traditionellen Grammatik v.a. des 

Lateinischen und Griechischen unflektierbare kleine Wörter; der Begriff ist jedoch 

nicht unumstritten und wird in typologisch nicht verwandten Sprachen auch 

anderweitig gebraucht. Eine für alle Sprachen gültige Definition existiert ebenso wenig 

wie eine allgemein akzeptierte Definition für eine Einzelsprache. Zudem wird meist 

davon ausgegangen, dass innerhalb einer großen Restgruppe von Funktionswortarten 

– je nach Wortartentheorie –zwischen mehreren „Partikelwortarten“ zu differenzieren 

ist. So lassen sich Partikeln etwa innerhalb der Adverbien, der Präpositionen, der 

Konjunktionen (Konjunktoren, Subjunktoren), der Satzteilkonjunktionen, der 

Konjunktional- bzw. Pronominaladverbien, der Modalwörter, der Modal- bzw. 

Abtönungspartikeln, der Gradpartikeln (Intensifikatoren, Rangierpartikeln), der 

Antwort- und Negationspartikeln oder der Interjektionen, aber auch Diskurspartikeln 

finden. 

Diskurspartikeln treten am häufigsten in der Umgangssprache in Erscheinung, 

sowie in Dialogen, in der Belletristik, in Theaterstücken und in Filmen (Nykyforenko, 

2020: 112). 

Diskurspartikeln oder Diskursmarker sind Wörter, die das Gespräch steuern und 

keine eigentliche semantische Bedeutung haben. Sie haben interaktionsstrategische 

Funktionen oder tragen zur Strukturierung von Äußerungen bei. Unter 

Diskurspartikeln sind kurze, polyfunktionale Ausdrücke zu verstehen, die kontextuelle 

und interaktionale Funktionen tragen und daher typischerweise in mündlicher 

Kommunikation vorkommen. Sie dienen der Gesprächsorganisation und 

Konversationssteuerung, sind Hinweise für den Hörer, wie er die Äußerung zu 

verstehen und einzuordnen hat. Dabei funktionieren sie implizit und sind insofern von 

komplexeren, expliziten metasprachlichen Markern zu unterscheiden. Das Ziel unserer 

Studie ist eine möglichst genaue und konsistente Beschreibung der Verknüpfung von 

in erster Linie gesprochensprachlichen Äußerungen, die den Besonderheiten des 

mündlichen Sprachgebrauchs gerecht wird und mit klaren Kategorien arbeitet. Zu den 

Aufgaben dieser Arbeit gehört es vor allem zu untersuchen, wie wichtig bei 

Diskurspartikeln in bestimmten Konstruktionen ihre interaktionsstrategische Funktion 

ist. Zu diesem Zweck sollen Daten zusammengetragen werden, die zeigen, in welchen 

Kontexten und unter welchen Bedingungen diese festzustellen ist. Darüber hinaus soll 

analysiert werden, ob sich die verschiedenen Partikeln unterschiedlich verhalten. 

Resultate und Diskussion. Um den Umfang unserer Forschung zu beschränken, 

sind die sieben häufigsten deutschen Diskurspartikeln bloß, denn, doch, eigentlich, 

etwa, gerade und ja ausgewählt worden. Diskurspartikeln bilden erstens eine formale 

Kategorie, da sie als Einzellexeme oder kurze feststehende Wendungen, die ein 

prosodisches Wort bilden, bestimmt werden, aber z.B. mit metakommunikativen und 

explizit performativen Ausdrücken oder Suprasegmentalia Funktionen teilen. Zweitens 

bilden sie eine funktionale Gruppe, da sie interaktionale Kategorien und kontextuelle 

Informationen bzw. Relationen in einer impliziten, vagen und besonders 

sprachökonomischen Weise ausdrücken. 
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H. Blühdorn, A. Foolen und Ó. Loureda glauben, dass der 

forschungsgeschichtliche Überblick deutlich gemacht hat, dass der 

„Diskursmarkerbegriff“ von der Mehrheit der Autoren als Funktionsbestimmung 

verwendet wird, während der Begriff „Partikel“ primär formal definiert ist. Vor allem 

in der noch jungen germanistischen Diskursmarkerforschung sind allerdings (vor dem 

Hintergrund der traditionellen Partikelforschung und der 

Grammatikalisierungsforschung) von einigen Autoren auch für Diskursmarker formale 

Eigenschaften in den Vordergrund gerückt worden, verbunden mit der Frage, ob 

Diskursmarker als eigene Wortart aufgefasst werden können (Blühdorn, 2017: 17). 

Diskursmarker werden heute in unterschiedlichen Fachgebieten – 

Gesprächsanalyse, Interaktionslinguistik, Diskursforschung, Pragmatik, Semantik, 

Funktionswortforschung u.a. – in unterschiedlich ausgerichteten Schulen und vor dem 

Hintergrund unterschiedlicher Forschungstraditionen untersucht. Vor allem in der 

Forschung zur gesprochenen Sprache nimmt der Diskursmarkerbegriff einen 

prominenten Platz ein. Die mit ihm erfassten Phänomene stehen geradezu 

paradigmatisch für die Besonderheiten der Sprache in der Interaktion. Sie umfassen ein 

breites Formen- und Funktionsspektrum. An Diskursmarkern kann studiert werden, 

dass auch Ausdrücken, die abseits schriftzentrierter Wohlgeformtheitsvorstellungen 

liegen, Usualität und Systematik zukommen können. Wie in allen Bereichen der 

Sprache besteht die Aufgabe des Linguisten auch hier im Beschreiben und Erklären 

formaler und distributioneller Eigenschaften und funktionaler Potenziale. Hinzu 

kommt die diachrone Dimension, für die die Prozesse der Grammatikalisierung und 

Pragmatikalisierung exemplarisch sind (Blühdorn, 2017: 5). 

Da Partikeln vor allem in der gesprochenen Sprache geäußert werden, und dabei 

vorwiegend in informellen Situationen (Werner, 1998), soll man sie auch beim Deutsch 

als Fremdsprache-Unterricht unbedingt beachten. Wir gehen davon aus, dass Partikeln 

spezifische Funktionen in der Interaktion erfüllen. Interaktion wird hierbei als 

umfassenderer Begriff als der der (sprachlichen) Kommunikation gesehen. Interaktion 

bezieht sich auf die Handlung zwischen Sprecher und Hörer in einer bestimmten Welt. 

Die Funktionen in diesem Interaktions-Dreieck „Sprecher - Hörer – Welt“ werden 

analysiert (Werner, 1998: 12). 

Die elementaren Interaktionsstrategien erfahren eine reiche kulturelle 

Ausgestaltung, da der Mensch Verhaltensweisen verschiedenen Ursprungs als 

funktionelle Äquivalente einsetzen kann. Er kann sogar in Worten agieren. Verbale 

Äußerungen ersetzen als „verbale Klischees“ Schlüsselreize und soziale Auslöser. 

Irgendwie müssen sie dabei letztendlich die gleichen Referenzmuster oder 

Auslösemechanismen zum Ansprechen bringen, die auch nichtsprachlich über die 

adäquaten, in der Regel visuellen Reize aktiviert werden können. Wir Menschen 

zeichnen uns in dieser Hinsicht durch eine erstaunliche individuelle 

Anpassungsfähigkeit aus. Die verbalen Klischees knüpfen an elementare 

Wahrnehmungsprozesse an (Eibl-Eibesfeldt, 1998: 12). 

Ein Problem in diesem Zusammenhang ist die Darstellung des Kontextes, oder 

besser noch der Interaktionssituation. Bei schriftlichen Beispielen -oder zumindest 

verschriftlichten-, und um solche muss es sich ja handeln bei geschriebenen 
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Darstellungen, erhebt sich die Frage, ob die Anführung eines Satzes ausreichend ist. 

Für jeden Muttersprachler gibt es wohl eine vorstellbare Situation dazu, aber auch hier 

gibt es viele Probleme der Akzeptanz (Nykyforenko, 2020: 114). Eine Konsequenz 

daraus ist, die Beispiele aus einem größeren Korpus zu nehmen. 

Dabei wurden zum einen die Bedeutung und Verwendung einzelner 

Diskurspartikeln erforscht, zum anderen wurde aber auch darüber diskutiert, ob sie 

überhaupt eine eigene Bedeutung haben oder ob diese – auf der Grundlage einer vagen 

Grundbedeutung – abhängig von dem jeweiligen Kontext konstituiert wird. Die 

Bedeutung der Partikeln ist tatsächlich sehr kontextabhängig, was dazu führt, dass 

zahlreiche Bedeutungsvarianten erarbeitet wurden. 

In jedem Kontext erfüllen deutsche Diskurspartikeln verschiedene Funktionen. 

Die wichtigsten darunter sind: situationsdefinierende Funktion, illokutionsindizierende 

Funktion, konversationssteuernde Funktion, konnektierende Funktion und selbst 

interaktionsstrategische Funktion. 

Gespräche im Alltag folgen sowohl den Prinzipien einer Face-to-face-

Interaktion, als auch bestimmten narrativen Anforderungen. Inwieweit nun 

Diskurspartikeln verwendet werden, und welche Funktionen sie jeweils haben, soll an 

den folgenden Fallbeispielen gezeigt werden.  

Deutsche Partikeln sind illokutionsindizierend oder -modifizierend, da sie auf 

die Sprecherhandlung Bezug nehmen, indem sie manche Sprecherhandlungen 

indizieren oder modifizieren. Hast du das etwa vergessen? 

Außerdem sind Diskurspartikeln auch konversationssteuernd, indem sie Einfluss 

auf die Weiterentwicklung des Gesprächsablaufes nehmen. Heute setzen wir das nach 

gründlicher Prüfung und langer Diskussion um. Wollen Sie das etwa bestreiten?  

Sie können die Äußerung im konversationellen oder argumentativen Kontext 

verankern und die konkrete Gesprächsstellung anzeigen und erkennen lassen, an 

welcher Stelle des Gespräches sich der Gesprächspartner befindet (Herberholz, 2011: 

55). Da gab es doch noch etwas, oder? Zudem strukturieren und gliedern sie das 

Gespräch, weshalb auch von Gliederungspartikeln gesprochen wird, „leiten einen 

Gesprächsschritt oder Gesprächsakt ein, aus oder gliedern ihn intern […], referieren 

anaphorisch oder kataphorisch auf vorher Gesagtes und/oder folgende Gesprächsakte, 

schaffen Kontakte und beanspruchen die Aufmerksamkeit des Hörers […], dienen auch 

der Rückmeldung […] des Hörers“ (Helbig, 1988: 61).  

          Warum denn? –  Was habt ihr denn in dieser Periode dafür getan?  

Durch die Partikel eigentlich wird dem Gespräch eine Wendung gegeben. Die 

Diskurspartikel eigentlich signalisiert, dass die Frage von dem 

Gesprächszusammenhang beziehungsweise von dem Interaktionszusammenhang 

losgelöst ist. Gleichzeitig wird hier durch das Einfügen dieses Wortes die sonst allzu 

harte Aussage abgeschwächt. Kennst du eigentlich meinen Chef? 

Mit der Partikel genau wird vom Hörer noch einmal das vom Sprecher Gesagte 

bestätigt. Das musst gerade du sagen. Die Diskurspartikeln teilen die Konversation in 

verschiedene Sequenzen ein, tragen zum Konsens oder auch Dissens bei und dienen 

der Themenentwicklung. 
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Dadurch, dass die Partikeln die Äußerung in den Handlungszusammenhang 

einordnen, haben sie interaktionsstrategische Funktionen. Sie verdeutlichen mit 

entsprechenden sprachlichen Mitteln unter den gegebenen Bedingungen die Funktion 

des Sprechaktes, drücken Annahmen, Bewertungen oder Erwartungen bezüglich der 

Reaktion des Gesprächspartners, im Hinblick auf die Antwort aus (Herberholz, 2011: 

46). Deutlich wird dies bei Entscheidungsfragen, bei denen durch die Zuhilfenahme 

einer Partikel der Fragende dem Gefragten seine Präferenz in Bezug auf die Antwort 

vorwegnimmt. Heute setzen wir das nach gründlicher Prüfung und langer Diskussion 

um. Wollen Sie das etwa bestreiten? 

Letztlich haben die Diskurspartikeln auch noch eine konnektierende, 

textverknüpfende Funktion, da sie aufeinanderfolgende Äußerungen selbst über einen 

Sprecherwechsel hinweg verknüpfen und den Inhalt des Satzes mit vorherigen oder 

nicht geäußerten, sich aus dem Vorwissen, der Wahrnehmung, zu entnehmenden 

Aussagen, verbinden. Wie hast du das bloß geschafft?  

Zudem sind die Diskurspartikeln situationsdefinierend (Herberholz, 2011: 56), 

weil sie Hinweise auf die Wahrnehmung und Beurteilung der konkreten und aktuellen 

Sprechsituation, besonders auch auf Eigenschaften, die durch die vorangegangene 

Interaktion entstanden sind, erhalten: Lassen Sie doch diese wunderbaren Erzählungen 

über andere, die Sie uns präsentiert haben! 

Wie bei den anderen Diskurspartikeln auch gibt es von doch eine betonte 

Variante. Hier stehen zwar die unkontrastierten Varianten im Vordergrund, doch das 

betonte doch ist ein besonderer Fall (Döring, 2007: 15). Die betonten Formen der 

anderen Partikeln haben zwar eine von der unbetonten abweichende Bedeutung, doch 

sie werden meist nur zur Verstärkung einer Aussage verwendet. 

Cool, du hast ja einen eigenen Garten mit Schwimmbecken! 

Die Partikel ja zeigt wie alle Diskurspartikeln die Einstellung des Sprechers zu 

den ausgedrückten Inhalten an, sie hilft dabei außerdem bei der Bestimmung des 

common grounds. Verwendet ein Sprecher ja in seiner Äußerung, so zeigt er damit 

zunächst an, dass er den ausgedrückten Sachverhalt, die Proposition, für wahr hält. 

Darüber hinaus signalisiert er jedoch auch, dass er glaubt, dass sie zum 

Äußerungszeitpunkt nicht kontrovers ist. 

Nachdem nun die Grundbedeutungen und -verwendungen der zu 

untersuchenden Partikeln dargestellt wurden, sollen verschiedene Kontexte und 

Konstruktionen betrachtet werden, in denen eine Kontextverschiebung theoretisch 

vorstellbar ist. Wie anfangs erwähnt, ist die Bedeutung der Partikeln stark 

kontextabhängig.  

Mit Hilfe der wichtigsten Bedeutungsaspekte soll nun in den einzelnen 

Kontexten überprüft werden, ob die Partikel immer die Einstellung des Sprechers 

ausdrückt oder ob der Bezug verschoben ist. Hilfreich sind hierbei auch die sekundären 

pragmatischen Effekte wie Genervtheit, Überraschung oder Höflichkeit, die manchmal 

Begleiterscheinungen der Verwendung von Partikeln sein können (Döring, 2007: 17). 

Auch durch diese Effekte lässt sich feststellen, ob die Einstellung des Sprechers 

transportiert wird oder nicht. In einigen Fällen müssen jedoch Kontexte konstruiert 

werden, die eindeutig machen, wessen Einstellung oder Wissensstand ausgedrückt 
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wird. Es soll schließlich noch angemerkt werden, dass letztendlich meist die eigene 

Intuition bei der Bewertung der Daten ausschlaggebend ist und immer die Möglichkeit 

existiert, dass andere Muttersprachler diese anders bewerten würden. 

Susanne Günther ist der Meinung, dass sowohl in der gesprochenen Sprache als 

auch in bestimmten medial vermittelten schriftlichen Kommunikationsformen 

Interagierende auf Diskursmarker oder Diskurspartikeln zurückgreifen, die 1) als 

metapragmatische Zeichen und Ressourcen der Intersubjektivität bestimmte 

Interpretationen und Beziehungen auf der Diskursebene kontextualisieren; 2) deren 

periphere Positionierung spezifische grammatikalische Eigenheiten mit sich bringt; 3)  

deren Semantik verblasst bzw. modifiziert wird und 4) deren phonologische 

Realisierung oftmals reduziert ist (Günther, 2017: 108).  

Schlussfolgerung. Es wurde darauf verwiesen, dass die Partikelverwendung 

indirekt Aufschlüsse über die Grundlagen der Interaktion geben kann. Wichtig ist, dass 

die Interaktionspartner den jeweils gültigen Kontext momentan und aktuell durch die 

Hinweise heranziehen, ohne dass sie dies explizit tun. Von Bedeutung erscheint in 

diesem Zusammenhang auch, dass Partikeln neben ihrer impliziten Funktionsweise 

vage sind und redundante Markierungen tragen können; oft scheinen die jeweiligen 

Funktionen aus dem Kontext selbst schon hervorzugehen oder auch durch andere 

Marker angedeutet zu werden (Kunow, 2001: 246). Meistens wirken Diskurspartikeln 

gerade mit solchen Mitteln zusammen, die auch zu den Kontextualisierungshinweisen 

zählen: allen voran zu nennen ist die Intonation, dann aber auch Pausen, Betonung, 

Blickkontakt und andere Hinweise. 

Für den DaF-Unterricht ist es zu bemerken, dass gerade Wörter wie Partikeln 

den Deutschlernern besonders große Schwierigkeiten bereiten. Partikeln sind aufgrund 

ihrer vielfachen Verwendbarkeit und ihrer großen Komplexität nur sehr schwierig zu 

erlernen, aber eben auch sehr wichtig, etwa um in der Konversation Nuancen 

auszudrücken, um Gespräche zu strukturieren und auf solche Weise die richtige 

Strategie der Interaktion aufzubauen. 

Es soll betont werden, dass die Grundbedeutung der Diskurspartikeln immer von 

den Faktoren der gegebenen Sprechsituation abhängig ist. Diskurspartikeln, die sich 

eigentlich systematisch auf die Einstellung des Sprechers der Äußerung beziehen, 

können also auch die Einstellung eines anderen bezeichnen, wenn sie entsprechend 

verwendet werden. Die expressive Bedeutung von Diskurspartikeln ist ebenfalls 

kontextabhängig, da die Einstellungen, die sie anzeigen, für gewöhnlich dem Sprecher 

der aktuellen Äußerung zuzuordnen sind. Unsere Studie über den aktuellen Stand der 

Diskurspartikelforschung im Deutschen hat gezeigt, dass noch zahlreiche Fragen nicht 

oder erst in Ansätzen beantwortet wurden: Es ist immer noch unklar, wie viele und 

welche Diskurspartikeln es mit welcher Häufigkeit und mit welchen Funktionen in der 

mündlichen interaktionalen Sprache gibt. Was die Übersicht über Diskurpartikeln in 

der mündlichen und schriftlichen sowie der interaktionalen und monologischen 

Kommunikation zeigen konnte, ist, dass man in der Tat auch Einheiten als syntaktische 

Phänomene auffassen sollte, die pragmatische Funktionen haben, außerhalb des 

Satzverbandes stehen und einen Skopus haben können, der sich über längere 

Äußerungseinheiten erstrecken kann. Das Plädoyer ist also, Diskurspartikeln auch als 
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syntaktische – und nicht als vage pragmatische, text- oder gesprächsstrukturierende – 

Einheiten aufzufassen (Imo, 2017: 61). Von dieser Annahme ausgehend, müssen dann 

die oben genannten offenen Fragen geklärt werden. Dennoch gibt es einige Punkte, die 

weiterer Untersuchungen bedürfen. So müssten noch mehr Daten gesammelt werden, 

um herauszufinden, wie die Unterschiede zwischen den Diskurspartikeln zu erklären 

sind. 
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«ЯПОНСЬКИЙ» КОНТЕКСТ РОМАНІВ КАДЗУО ІШІҐУРО 

Довганич М.В. 
викладач, Ужгородський національний університет 

orcid.org/0000-0003-4172-178Х 

У статті проаналізовано художній світ романів англійського письменника японського 

походження Кадзуо Ішіґуро в рамках східної культури та японських літературних традицій. 

Розглянуто особливості японської культури, що знайшли своє відображення в творчості 

письменника; досліджено історичні умови формування та розвитку ментальних 

особливостей японців на прикладі романів Ішіґуро; виявлено відмінності між західним і 

східним світоглядами; проаналізовано характери героїв та екзистенційні мотиви в творах 

автора. Недостатня вивченість і висвітлення в межах українського літературознавства 

художнього світу романів Ішіґуро крізь призму японської культури зумовлює актуальність і 

перспективність дослідження. Письменник належить до представників крос-культурної 

літератури, для якої дуже важливий національний компонент. У своїй творчості Ішіґуро 

поєднує схід і захід, західноєвропейські та японські світоглядні системи й літературні 

традиції. Незважаючи на «міжнародний» характер його романів, у них простежується 

«японський акцент», навіть якщо зовні ніщо не нагадує Японію. Перші два романи автора, 

«Прозорий серпанок над горами» та «Митець плинного світу», відносять до так званої 

«японської» прози. В них відображено образ Японії та японців, підтверджуючий стереотипи, 

що сформувалися в свідомості людей на Заході. В наступних творах також прослідковується 

вплив східних літературних традицій. Японський елемент образу героїв – їхній спосіб 

мислення, вчинки й почуття – проявляється за допомогою звернення до філософії 

конфуціанства та буддизму й утілення основоположних принципів кодексу самураїв. 

Домінантними стають «японські» теми самотності, обов’язку, служіння, готовності до 

самопожертви. Водночас Ішіґуро зумів створити узагальнену метафору людського життя 

й показати універсальні цінності – відданість, доброту, право виражати власну 

індивідуальність, – що проявляються не залежно від зовнішніх обставин, національності, віку 

чи соціального статусу героїв.  

Ключові слова: бусідо, Кадзуо Ішіґуро, крос-культурна література, мультикультуралізм, 

самурайський кодекс, синтоїзм, східний світогляд, японськість. 

 

«ЯПОНСКИЙ» КОНТЕКСТ РОМАНОВ КАДЗУО ИСИГУРО 

Довганич М.В. 
преподаватель, Ужгородский национальный университет 

В статье проанализированы художественный мир романов английского писателя японского 

происхождения Кадзуо Исигуро в рамках восточной культуры и японских литературных 

традиций. Рассмотрены особенности японской культуры, которые нашли свое отражение в 

творчестве писателя; исследованы исторические условия формирования и развития 

ментальных особенностей японцев на примере романов Исигуро; выявлены различия между 

западным и восточным мировоззрениями; проанализированы характеры героев и 

экзистенциальные мотивы в произведениях автора. Недостаточная изученность и 

освещение в пределах украинского литературоведения художественного мира романов 

Исигуро сквозь призму японской культуры обусловливает актуальность и перспективность 

исследования. Писатель принадлежит к представителям кросс-культурной литературы, для 

которой очень важен национальный компонент. В своем творчестве Исигуро сочетает 
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восток и запад, западноевропейские и японские мировоззренческие системы, и литературные 

традиции. Несмотря на «международный» характер его романов, в них прослеживается 

«японский акцент», даже если внешне ничто не напоминает Японию. Первые два романа 

автора, «Там, где в дымке холмы» и «Художник зыбкого мира», относят к так называемой 

«японской» прозе. В них отражено образ Японии и японцев, подтверждающий стереотипы, 

сформировавшиеся в сознании людей на Западе. В последующих произведениях также 

прослеживается влияние восточных литературных традиций. Японский элемент образа 

героев − их способ мышления, поступки и чувства − проявляется посредством обращения к 

философии конфуцианства и буддизма и воплощение основополагающих принципов кодекса 

самураев. Доминантными становятся «японские» темы одиночества, долга, служения, 

готовности к самопожертвованию. В то же время Исигуро сумел создать обобщенную 

метафору человеческой жизни и показать универсальные ценности − преданность, доброту, 

право выражать собственную индивидуальность, − проявляющиеся независимо от внешних 

обстоятельств, национальности, возраста или социального статуса героев. 

Ключевые слова: бусидо, Кадзуо Исигуро, кросс-культурная литература, 

мультикультурализм, самурайский кодекс, синтоизм, восточное мировоззрение, японскость. 

 

«JAPANESE» CONTEXT OF KAZUO ISHIGURO’S NOVELS 

Myroslava Dovhanych 
                      lecturer, Uzhhorod National University 

The literary-artistic world of the novels of a British novelist of Japanese origin Kazuo Ishiguro in the 

context of Eastern culture and Japanese literary traditions has been analyzed in the article. The 

features of Japanese culture that have been reflected in the writer’s works have been considered; the 

historical conditions of formation and development of the mentality of the Japanese have been 

studied; the differences between the Western and Eastern worldviews have been identified; the 

psychological portraiture of the characters and existential motives in the works of the author have 

been analyzed. The relevance and perspective of the study is determined by insufficient study and 

coverage of the literary-artistic world of Ishiguro’s novels through the prism of Japanese culture 

within Ukrainian literary criticism. The writer is one of the outstanding representatives of cross-

cultural literature, and the national component is very important for him. Despite the «international» 

character of his novels, the presence of «Japanese accent» is obvious even if nothing resembles Japan 

at first sight. In his works Ishiguro combines East and West, Western European and Japanese 

worldview systems and literary traditions. The author’s first two novels, «A Pale View of Hills» and 

«An Artist of the Floating World», refer to the so-called «Japanese» prose. They reflect the image of 

Japan and the Japanese, confirming the stereotypes that have formed in the minds of people in the 

West. The influence of the Eastern literary tradition is vividly noticeable in other novels of K. Ishiguro 

as well. The Japanese element of the image of the characters – their way of thinking, doings and 

feelings – is manifested appealing to the philosophy of Confucianism and Buddhism and the 

implementation of the basic principles of the samurai code of honour. The «Japanese» themes of 

loneliness, obligation, service and willingness to sacrifice are dominant in the works of the author. 

At the same time, Ishiguro managed to create a generalized metaphor for human life and to show 

universal values – devotion, kindness, the right to express one’s own personality – that are manifested 

regardless of external circumstances, nationality, age or social status of the characters. 

Key words: bushido, Kazuo Ishiguro, cross-cultural literature, multiculturalism, the samurai code, 

Shintoism, oriental world outlook, Japaneseness.  

 

Вступ. Сучасного англійського письменника японського походження 

Кадзуо Ішіґуро відносять до мультикультурного або кроскультурного напрямку 

«нової британської літератури». В мультикультурному романі відбувається 

зустріч двох або більше різних культур. Представники даного напрямку пишуть 
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англійською мовою, але належать до інших національностей (Толкачев, 2003:3). 

Англомовній прозі К. Ішіґуро притаманне взаємопроникнення західної та 

далекосхідної (китайської, японської) традицій. Створені на європейському 

матеріалі романи письменника містять у собі домінанти східного світогляду та 

східної логіки. 

З огляду на те, що в епоху глобалізації питання різноманітності культурних 

традицій загалом і в літературі зокрема вийшло на перший план, дослідження 

творчості представників мультикультуралізму набуває особливої актуальності. 

В зв’язку з цим, значний інтерес серед літературознавців представляє творчий 

доробок нобелівського лауреата з літератури Кадзуо Ішіґуро. Зокрема, 

літературну спадщину письменника досліджували такі вітчизняні та зарубіжні 

науковці, як Е. Белова, А. Веблі, Т. Кушнірова, Ю. Павленко, О. Сидорова,  А. 

Стовба. «Японський» контекст романів Ішіґуро став предметом наукових 

розвідок Е. Клюшиної, В. Ланової, Ю. Нестеренка, О. Усенко. 

Проте дане питання не достатньо вивчене в межах українського 

літературознавства, що дає змогу говорити про актуальність і перспективність 

теми. 

Мета статті – проаналізувати художній світ таких романів Кадзуо Ішіґуро, 

як «Прозорий серпанок над горами» (A Pale View of Hills, 1982), «Митець 

плинного світу» (An Artist of the Floating World, 1986), «Залишок дня» (The 

Remains of the Day, 1989), «Безутішні» (The Unconsoled, 1995), «Коли ми були 

сиротами» (When We Were Orphans, 2000), «Не відпускай мене» (Never Let Me 

Go, 2005), «Похований велетень» (The Buried Giant, 2015), в рамках східної 

культури та японських літературних традицій. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети були використані 

наступні методи: теоретичного дослідження (аналіз досліджуваної проблеми на 

основі вивчення літературознавчих праць та статей); дескриптивний; 

постколоніальний; історико-культурний; порівняльно-історичний, системного 

аналізу; рецептивної естетики; творчо-генетичний. 

Результати та обговорення. Будучи представником мультикультуралізму, 

К. Ішіґуро позиціонує себе як «міжнародний» письменник, «громадянин світу». 

Замкненість у просторі одного культурного середовища немислима для нього. 

Автор прагне поєднати традиційні британські елементи, зокрема автентичні 

місця Англії та ключові поняття, що визначають спосіб життя британців, з 

національними особливостями його рідної культури. Вплив походження Ішіґуро 

відчувається протягом всієї його кар’єри, хоча часом і досить опосередковано. 

Письменники-мігранти пишуть твори з точки зору свого маргінального досвіду 

та «прикордонного» положення, в якому вони змушені існувати й творити 

(Ланова, 2019:162). Літературний доробок К. Ішіґуро містить твори, події яких 

відбуваються в Японії («Прозорий серпанок над горами», «Митець плинного 

світу»), в Англії («Залишок дня»), під час еміграції героїв із Сходу на Захід 

(«Коли ми були сиротами»), або ж філософські за змістом («Безутішні», «Не 

відпускай мене»).   
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Сім’я Ішіґуро переїхала до Англії, коли йому було п’ять років, оскільки 

батьку-океанографу запропонували проведення досліджень в Національному 

інституті океанографії. Незважаючи на намір невдовзі повернутися на 

батьківщину, вперше письменник відвідав Японію лише через тридцять років, 

коли отримав Букерівську премію за роман «Залишок дня». В інтерв’ю з Ое 

Кендзабуро К. Ішіґуро висловився про Японію наступним чином: «Я зростав із 

дуже сильним образом цієї іншої країни в моїй голові, дуже важливої іншої 

країни, з якою в мене був міцний емоційний зв’язок» (Ishiguro, Oe, 1993:166-167). 

Очевидно, що Японія вже стала для нього «іншою», а не рідною країною. 

Письменник також усвідомлює, що образ батьківщини, який був дуже 

дорогоцінним для нього, насправді існував лише в його уяві, почасти тому, що 

багато чого суттєво змінилося в державі з 1960 року. Після повернення до Англії 

автор поділився враженнями в інтерв’ю: «Довгий час я вважав себе японцем, але 

коли відвідав Японію через тридцять років, коли мені було тридцять п’ять років, 

я зрозумів, наскільки помилявся. Стало очевидно, що я цілковито відрізаний від 

Японії та від людей, які там проживають. Моє дитинство – далека країна, до якої 

мені не потрапити». Все, що залишилося в свідомості Ішіґуро – «дуже уривчасті, 

але й дуже яскраві дитячі спогади», на основі яких і формувався образ Японії 

(Ishiguro, Oe, 1993:164).  

Психологи стверджують, що перші спогади людини стосуються третього – 

четвертого років життя. К. Танака, провівши опитування серед японського 

населення, дійшов висновку, що жінки, як правило, можуть пригадати себе у 

трирічному віці, тоді як більшість чоловіків – у п’ятирічному (Tanaka, 1961:35-

36). Крім того, вчені визнають, що «дитячий досвід суттєво впливає на розвиток 

особистості в майбутньому» (Tanaka, 1961:40). Саме місця дитинства, свою 

особисту Японію, Ішіґуро взявся відтворювати в літературних творах. Однак при 

цьому він розумів, що минулого вже ніколи не судилося повернути, як би цього 

не хотілося.  

В романах письменника розповідь здебільшого ведеться від першої особи. 

Герої подумки постійно повертаються до минулих подій, наче намагаються 

віднайти щось вже давно й безнадійно втрачене. Їхнє життя змінилося внаслідок 

травми, що виникла як результат зіткнення різнорівневих світів і досвідів, 

ідентичнісного розчинення та культурної гібридизації. Біль, образа, травма – 

наскрізні метафори в романах К. Ішіґуро.  

Події дебютного роману автора «Прозорий серпанок над горами» 

розгортаються на тлі Другої світової війни, зокрема йде мова про відбудову міста 

Нагасакі після атомного бомбардування. Проте, навіть помістивши протагоністів 

у конкретні історичні рамки, Ішіґуро зосереджується не на самих подіях, а на 

відносинах і переживаннях, емоційно психологічних травмах, завданих героям 

війною. В романі також спостерігаємо, як люди намагаються впоратися з 

особистими втратами, безпорадністю, самотністю й нерозумінням свого місця в 

житті. Значно більше часу приділено роздумам і спогляданню, ніж розвитку 

подій, що загалом характерно для японської літератури (Нестеренко, 2015).   
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Східний тип мислення простежується і в назві роману. Впродовж усього 

твору життя героїв показане наче в легкому тумані, все пронизане передчуттям 

лиха. Розповідь ведеться від імені літньої японки Ецуко, яка розмірковує над 

своїм самотнім життям у чужій для неї Англії й повертається в спогадах до 

Нагасакі в те повоєнне літо після жахливого ядерного вибуху, коли місто почало 

активно відбудовуватися.     

6 серпня 1945 року в світі вперше було використано ядерну зброю: 

американський літак скинув атомну бомбу на японську Хіросіму. Через три дні 

ядерному бомбардуванню піддалося місто Нагасакі. Авіаудари забрали життя 

сотень тисяч людей, половина міста була повністю зруйнована. «Новий тип 

бомби» змусив імператора Хірохіто оголосити про беззастережну капітуляцію. 

Друга світова війна завершилася. Проте тоді ще ніхто не знав, що протягом 

наступних місяців і навіть років ще тисячі японців помруть від впливу радіації 

(Webley, 2006:168-169). В місті проводилися роботи з реконструкції, але сліди 

смертоносної повітряної атаки проглядалися й через сім-вісім років, 

метафорично відображаючи спустошене життя Ецуко та її подруги Сатіко.  

При написанні роману Ішіґуро використав певні теми, мотиви й сюжети, що 

властиві літературній традиції Японії, наприклад, мотив самогубства, присутній 

у творі вже з перших сторінок. З іронією письменник оповідає про те, що зі 

стереотипної точки зору англійського суспільства інстинкт до самогубства – 

природня риса 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, 1982:6-7) / «Кейко, на відміну від Нікі, була чистокровною японкою. 

Не одна газета поспішила неодмінно висвітлити цей факт. Англійцям дорога 

думка про те, що нашій нації притаманний інстинкт самогубства, а тому 

вдаватися до пояснень нема потреби; в газетах повідомлялося тільки, що вона 

була японкою і повісилася у себе в кімнаті» (переклад – М. Д.). О. Сидорова 

підмічає, що автор «створив образ Японії та японців, який підтверджує 

стереотипи, сформовані в свідомості західних людей» (Сидорова, 2005:190). З 

іншого боку, вчинок Кейко, старшої дочки Ецуко, можна розглядати як протест 

проти «насильницької асиміляції та загрози втратити ідентичність» (Сидорова, 

2005:192).   

Друга книга, «Митець плинного світу», – єдина з-поміж інших романів           

К. Ішіґуро, події якої відбуваються виключно в Японії. Автор продовжує тему 

Другої світової війни та її наслідків, зокрема йдеться про період американської 

окупації Японії (1945-1952 рр.). Вона була однією з трьох головних «країн осі» 

(«Рим – Берлін – Токіо») й, таким чином, виступала на боці фашистських і 

нацистських військ гітлерівської Німеччини та муссолінської Італії. Під час 

війни Японія атакувала та колонізувала значну частину Азії, зокрема 

Маньчжурію, Китай, Корею, Тайвань, Південно-Східну Азію, Бірму й навіть 

деякі території Індії, мріючи стати однією з великих імперіалістичних держав і 

управляти третиною земної кулі (Белова, 2010; Webley, 2006). Не тільки лідери, 
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солдати та політики перейнялися цією ідеєю, але й письменники, художники та 

музиканти. Мацуда, герой роману, переконаний, що їхню країну чекає велике 

майбутнє: «We are now a mighty nation, capable of matching nation, capable of 

matching any of the Western nations. In the Asian hemisphere, Japan stands like a giant 

amidst cripples and dwarfs… It’s time for us to forge an empire as powerful and 

wealthy as those of the British and the French. We must use our strength to expand 

abroad. The time is now well due for Japan to take her rightful place amongst the world 

powers. Believe me, Ono, we have the means to do so» (Ishiguro, 1989:53) / «Ми 

стали могутньою державою, здатною помірятися силами з будь-якою з країн 

Заходу. А в Азії Японія взагалі виглядає велетнем серед карликів і калік... Пора 

й нам розбудувати імперію, настільки ж могутню та багату, як британська чи 

французька. Ми повинні скористатися своєю теперішньою міццю й розширити 

свої кордони. Саме час для Японії зайняти належне місце серед світових держав. 

Повір мені, Оно, в нас є і сили, і засоби, щоб домогтися цього» (переклад – М. Д.). 

Поразка стала великим приниженням для Японії. Країні було дозволено 

залишатися вільною, але під постійним наглядом держав Альянсу, особливо 

Сполучених Штатів Америки.       

Заголовок роману також передає його «японськість». Назва «Митець 

плинного світу» співзвучна з одним із напрямків японського мистецтва – укійо-

e (зображення плинного світу), що оспівує примарність краси швидкоплинного 

світу й асоціюється з театром кабукі та гейшами (Сидорова, 2001:49-50).     

Протагоніст твору – художник Масуі Оно, що після війни втратив репутацію 

через підтримку режиму воєнного часу. Його мистецький доробок сприяв 

підйому мілітаризму. Після виходу на пенсію герой поринає в спогади про 

минуле. Крім інших провин, митець пригадує, як зрадив друга, видавши його 

таємній поліції. Масуі Оно також відкинув художній стиль свого вчителя Морі-

сана, хоча в Японії було заведено старанно дотримуватись живописної манери 

наставника. Учнями переймалися навіть цінності й спосіб життя художника: 

вони проводили чимало часу, вивчаючи всі тонкощі «плинного світу» – нічного 

життя з його різноманітними задоволеннями, розвагами та напоями (Усенко, 

2013). Морі-сан вважав, що його учні зобов’язані зафіксувати ці швидкоплинні 

моменти, й так чи інакше вони проглядалися в усіх їхніх картинах. Для 

традиційного японського живопису були характерні темні контури, тоді як учні 

Морі-сана, наслідуючи майстрів Заходу, використовували переважно яскраві 

кольори, мерехтливе світло. Масуі Оно ж відкидав будь-які іноземні впливи. Він 

прагнув повернути славні минулі дні його нації й відмовлявся вірити, що 

тогочасна Японія зазнала занепаду. 

У творі «Митець плинного світу», як і в попередньому романі К. Ішіґуро 

«Прозорий серпанок над горами», також наявний «японський» мотив 

самогубства. Чимало відомих людей, які підтримували ідею війни, добровільно 

пішли з життя, намагаючись таким чином хоч якось вибачитися за скоєні 

помилки перед родинами загиблих. Масуі Оно не схвалює такого вчинку, але 

цінує їхню мужність визнати свою відповідальність.  
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    Після війни істотно змінилося світосприйняття японців, особливо 

молодого покоління, щодо традиційних цінностей, природи мистецтва та 

американізації. Масуі боляче спостерігати, як його внук Ітіро пишається 

моряком Попаєм, героєм американських мультиків, і майже на рівних розмовляє 

зі старшими, а обидва зяті соромляться військового минулого своєї держави. 

Колишні «веселі» вулиці поступаються місцем діловим і фінансовим районам, 

замість старих просторих будинків всюди зводяться багатоповерхівки. З часом 

Масуі Оно починає усвідомлювати, що завжди був митцем «плинного світу», хоч 

і відкидав його. Художник із ностальгією згадує втрачене минуле, що, за словами 

Р. Вальковіц є «своєрідним анахронізмом, демонстрацією туги за чистою та 

чисто японською Японією» (Walkowitz, 2011).  

Роман «Залишок дня», на думку деяких літературознавців, зокрема                        

Д. Лоджа та В. Сіма, «винятково англійський» (Lodge, 1992; Sim, 2010), адже 

події відбуваються в традиційному англійському маєтку, а головний герой 

Стівенс проявляє риси, характерні для «типового англійця». За словами О. 

Сидорової, даний літературний твір «досліджує феномен анлійськості, легко 

впізнаваний і сприйнятий таким не лише зарубіжними письменниками, а й 

самими англійцями» (Сидорова, 2001: 51). В романі йдеться про шестиденну 

мандрівку літнього дворецького та його спогади, роздуми й переоцінку 

пройденого життєвого шляху.  

З іншого боку, дослідники Г. Аннан і П. Айер висловили думку, що 

насправді автор писав про Японію, а під маскою «анлійськості» прагнув донести 

до європейців цінності Сходу (Sim, 2010:113-114). Незважаючи на те, що містер 

Стівенс англієць, його світогляд, ставлення до роботи, спосіб мислення 

відрізняються від європейського. Зміст роману розкривається тільки при 

зіставленні тексту з японською культурою. Насправді Ішіґуро створив крос-

культурний образ, унікальним чином поєднавши в ньому західне та східне 

світосприйняття.     

Стівенс безмежно відданий лорду Дарлінгтону, своєму господарю, й 

присвятив себе виконанню професійного обов’язку, жертвуючи особистим 

життям, власними переконаннями та почуттями.  Герой сприймає свою роботу 

слуги як високе служіння всій англійській нації, надаючи їй майже сакрального 

значення, недоступного пересічній людині чи непрофесійному дворецькому. 

Його поведінку можна зіставити з «самурайським кодексом» воїнів бусідо 

(Нестеренко, 2010:150).  

Уявлення про самураїв як зразкових носіїв національної самосвідомості в 

японській культурі формувалося поступово й у XVIII ст. знайшло своє 

вираження в трактатах «Бусідо. Душа Японії» Інадзо Нітобе та «Хагакуре» (досл. 

«Заховане в листі») Ямамото Цунетомо, де описується образ істинного самурая 

та подається звід правил, яких необхідно дотримуватися японським воїнам 

(Нітобе, 2015; Ямамото, 2016). У праці «Бусідо. Душа Японії» йдеться не лише 

про військове мистецтво, а й про загальні принципи традиційної японської 

моралі, що зі свого боку впливають на національний характер і світогляд. Бусідо 

або «шлях лицаря» – неписаний кодекс поведінки самурая в феодальному 
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суспільстві. Ця філософська система бере початок у вченнях буддизму й 

синтоїзму. Патріотизм і відданість – основні принципи синтоїзму (Нітобе, 2015). 

Послідовники буддизму «спокійно ввіряються долі, тихо впокорюються перед 

неминучим, проявляють стоїчне самовладання в небезпеці чи біді, зі зневагою 

ставляться до життя й готові з гідністю прийняти смерть» (Нітобе, 2015:29).   

 Ямамото Цунетомо підмічає, що «бути воїном – значить бути слугою та йти 

слідом за господарем, довіривши йому вирішувати, що є добром, а що – злом, 

зрікаючись водночас власних інтересів» (Ямамото, 2016:17). Саме така модель 

поведінки притаманна Стівенсу. Він ніколи не перечить господарю, мовчки 

виконує всі вказівки, сліпо йому довіряє й навіть поза очі не оцінює вчинків 

лорда. Наочний приклад – випадок, коли дворецькому доводиться звільняти 

кількох покоївок тільки через те, що вони єврейки.  

Навіть якщо самураю доведеться протистояти власному батьку, братам чи 

сину, він не повинен сумніватися жодної миті. Найбільше цінується відданість 

тому, кому воїн дав присягу. Так, наприклад, Стівенс не зміг навідати батька в 

момент його смерті, оскільки в той час прислуговував на урочистому обіді. 

Дворецький впевнений, що вчинивши інакше, він би розчарував батька: «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… To do otherwise, I feel, would be to let him down» 

(Ishiguro, 1982:103) / «Міс Кентон, будь ласка, не вважайте мене зовсім 

бездушним через те, що я не пішов попрощатися з батьком на смертному одрі. 

Розумієте, я знаю, що мій батько не захотів би відривати мене від виконання 

обов’язків… Мені здається, що я б його підвів, якби повівся інакше» (переклад – 

М. Д.). Кохання для героя теж виявляється зайвим, оскільки відволікало б його 

від роботи. 

Як справжній воїн бусідо, готуючись до прийому гостей, герой ретельно 

продумовує план дій, прораховує всі можливі негаразди, наказує всім слугам 

«зайняти свої позиції». Самураям також властива небагатослівність. В розмовах 

з господарем дворецький намагається зводити до мінімуму свої репліки, зайвий 

раз взагалі не висловлюватися (Ланова, 2019:70; Спеваковский, 1981).  

Кожен із покоління Стівенса мріяв зробити й свій скромний внесок у 

творення кращого світу, а найнадійніший спосіб домогтися цього, на думку 

протагоніста, – служити великим людям сучасності, яким і довірена доля 

цивілізації. Для японця не буває великих і маленьких справ. Кожен вчинок 

людини має однакове значення, тому, начищаючи столове срібло, 

прислуговуючи за столом чи прибираючи, Стівенс теж вершив історію. Для 

японського мислення характерно естетизувати будь-яке життєве явище: чи то 

мистецтво чайної церемонії, чи то мистецтво складання ікебани, чи то мистецтво 

ведення війни та володіння мечем. Так само й дворецький все зводить в ранг 

мистецтва, навіть звичайне прибирання чи розподіл обов’язків (Стовба, 2012). 

Справжній самурай повинен володіти прийомами ведення бою. Стівенс також 

має власні професійні секрети, а будь-який особистий недолік сприймає як 

недостатність професіоналізму. Тому він вважає своїм обов’язком 
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вдосконалюватися доти, доки не опанує необхідних прийомів. Наприклад, 

систематичними вправами герой намагається розвинути в собі почуття гумору, 

яке так цінує містер Фарадей, новий господар маєтку. 

Незважаючи на всі зусилля дворецького, його поведінка не викликає 

захоплення. Згідно з самурайським кодексом після смерті лорда Дарлінгтона з 

маєтку мав піти й слуга чи навіть вчинити самогубство, відоме як харакірі. 

Натомість герой починає прислуговувати новому господарю. Він також 

неодноразово нехтує не менш важливими принципами, ніж відданість, а саме 

людяністю й сміливістю, щоб протистояти виявам несправедливості. Таким 

чином, Стівенс змарнував своє життя, і єдине, що в нього зосталося, ̶ це «залишок 

дня».        

В романі «Безутішні» йдеться про знаменитого піаніста Райдера, який 

приїжджає в якесь європейське місто, де має виступити з концертом. Однак 

пригоди, що відбуваються з героєм – це низка сновидінь, в яких важко зрозуміти, 

що Райдеру сниться, а що з ним трапилося наяву. Значна частина пам’яті 

протагоніста безслідно втрачена, а всі події розгортаються згідно з хиткою 

логікою сновидіння: музикант приїжджає до міста, куди його запросили, але 

ніхто не зустрів, потім відбувається абсурдна й неправдоподібно довга розмова 

з носильником у ліфті, а молода жінка, якій Райдер погодився допомогти, 

виявилася його давньою подругою. Моменти пробудження й засинання героя 

відбуваються в романі вісім разів, але він весь час нарікає, що спав всього кілька 

хвилин. Залишається загадкою, де межа між сном і реальністю. В романі 

змодельовано особливий художній світ, в основі якого лежить не європейське, а 

східне (даоське) уявлення про реальність. Згідно з японським світоглядом все 

існуюче (як матеріальне, так і явища людської психіки, наприклад, сон) 

перебуває в цілісній єдності, що дозволяє прирівняти стан сну до стану неспання, 

не встановлюючи між ними чітких меж. У творі «Безутішні» стираються кордони 

між сном і дійсністю (Стовба, 2014:166-167). 

Пробудження Райдера, як правило, пов’язане з музикою, але в більшості 

випадків це виглядає доволі чудернацько. Спочатку герой в халаті слухає під 

дверима гру юного піаніста, потім залазить у шафу, щоб почути виступ 

диригента, а трохи згодом сам репетирує в сараї на кладовищі, поки інший 

музикант копає могилу для своєї собаки. В. Малявін слушно зауважує, що 

східній культурі властиве інакше ставлення до творчості. Зокрема, меншого 

значення надається вдосконаленню форми, а зосереджується увага на 

безпосередності й наближеності до реального життя: мистецтво зливається з 

природою (Малявин, 2002: 25-26). Музика розглядається як один із способів 

краще зрозуміти свій життєвий шлях – Дао, на якому нема великих чи незначних 

справ, і будь-який момент може виявитися визначальним у долі людини.      

В японській культурі набагато більше довіряють діям, аніж словам. 

Оскільки істина – поняття відносне, в даосизмі важливі жести, дотики, рухи. 

Юному музиканту Штефану досить лише посмішки Райдера, щоб здобути 

впевненість у собі, а диригент Бродський, побачивши в газеті фото героя біля 

загадкової споруди, наважується на виступ. Під час дотику протагоніста до 
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старого автомобіля оживають спогади його дитинства, далі він сідає в старе 

крісло – й у свідомості спливають сцени спільного життя з Софі. Чжуан-цзи 

пише, що подібні відчуття свідчать про те, що людина «думає всім тілом» 

(Малявин, 1985:23). 

Роман завершується умиротворенням героя в дивному трамваї, що курсує 

по колу. Цей образ згідно з даоським світосприйняттям уособлює круговорот 

життєвих подій. Мистецтво в культурі Сходу має на меті спонукати людину до 

особистісних змін і осмислення свого існування. Мандрівка Райдера по 

«великому життєвому шляху» (Дао) розкриває його покликання митця й 

символізує путь до «великого пробудження» (Стовба, 2014:168). 

В наступному романі К. Ішіґуро «Коли ми були сиротами» органічно 

поєдналися елементи східного та західного менталітетів у свідомості сучасних 

людей. Головний герой Крістофер Бенкс народився в Шанхаї, але був вихований 

згідно з британськими традиціями. Його найкращий друг дитинства Акіра 

Ямасіта – японець, також народжений у Шанхаї. Обидва персонажі опиняються 

на перетині культур. Вони не є носіями культури Китаю, проте не можуть 

повною мірою прийняти й рідної. В творі порівнюються різні елементи західного 

та східного світоглядів. На відміну від європейців, китайці та японці вважають 

найстаршу в родині людину – старійшиною роду, який має право бути 

господарем і «керувати домом навіть тоді, коли він через старість втратив розум» 

(Павленко, 2006:216). У західних сім’ях із дітьми прийнято мати няню (аму), 

тимчасом як в японських родинах цього не передбачено. В шанхайських 

будинках героїв відрізняється навіть розташування кімнат: у оселі Крістофера 

спільна спальня, а в Акіри, згідно зі східними традиціями, спальні окремі. 

Як і в романі «Залишок дня», протагоніст повинен зробити вибір між 

почуттями та обов’язком. Однак дворецький Стівенс, подібно до японських 

самураїв, намагався в усьому бути вірним господарю, а детектив Крістофер 

Бенкс – власному призначенню (Павленко, 2006). 

Коли герой, вже в дорослому віці, повертається до Китаю, він сприймає 

одного з полонених солдат за свого друга дитинства й повертає його японцям. 

Автор знову повертається до історії Японії часів війни. В творі засуджується 

корумпованість англійських чиновників, що підтримують торгівлю опіумом з 

Китаєм, колоніальна політика Британії, жорстокість японської інтервенції. Проте 

для Акіри та полоненого військового Японія втілює образ ідеального дому. 

«Японський акцент» простежується й у романі Ішіґуро «Не відпускай мене», 

хоча події розгортаються в Англії наприкінці ХХ ст. У цьому ірреальному світі 

людей клонують задля використання їх у якості донорів. Головна героїня Кеті, 

як з’ясовується в процесі розповіді, – теж клон. Вона згадує своє минуле в 

пансіонаті Хейлшемі, де вихованців готували до донорства та неминучої 

передчасної смерті, а також розповідає про теперішнє життя й свою роботу. Кеті 

допомагає клонам, що пережили операції з «виїмки» органів для пересадки.   

Домінантні мотиви роману – туга, покинутість і самотність людей у світі, 

спричинені, за визначенням К. Оє, «відірваністю від своїх коренів» (Ishiguro, Oe, 

1993:172). Після Другої світової війни відчуття нестабільності стає характерним 
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для реалій японського життя та літератури зокрема. Відсутність «коренів» 

відчувається в усій прозі К. Ішіґуро, проте найбільш повним її вираженням стає 

світ клонів у романі «Не відпускай мене» (Белова, 2012). Персонажі твору, 

з’явившись нізвідки, так само непомітно зникають і не залишають по собі 

пам’яті. Колишні вихованці Хейлшему відчувають тугу за втраченим, 

відчайдушно намагаються віднайти пансіонат, де пройшли їхні найкращі роки, 

але всі спроби виявилися невдалими.     

Романам Ішіґуро властиві скрупульозні описи деталей, використання 

евфемізмів, недомовленості й замовчування.   В японській культурі не прийнято 

відкрито виражати почуття та думки. Наприклад, про кохання Кеті й Томмі у 

творі не говориться прямо, але реципієнту це стає очевидним зі вчинків героїв. 

Так само відбувається у Хейлшемі – вихованців не обманюють, але й не 

розповідають всієї правди про їхнє призначення. Одна з опікунок міс Люсі 

зауважує: «The problem, as I see it, is that you’ve been told and not told. You’ve been 

told, but none of you really understand, and I dare say, some people are quite happy to 

leave it that way» (Ishiguro, 2005:193) / «Проблема, як я її бачу, ось у чому: вам і 

говорять, і не говорять. Вам кажуть дещо, та ніхто з вас до ладу не розуміє, й 

насмілюся стверджувати, що є люди, які цілком задоволені таким станом речей» 

(переклад – М. Д.). Слово «клон» у романі замінюється на «можливе я», операція 

з видалення органів – на «виїмку», доглядальниця названа помічником донора, а 

смерть – завершенням або поставленням крапки. Декілька сторінок може 

займати опис касети Кеті чи інших предметів. У японській літературі акцент 

завжди робився на суб’єктивних враженнях і швидкоплинних відчуттях 

(Кушнірова, 2017:72-73).       

В романі «Не відпускай мене» знайшла відображення також тема обов’язку 

й служіння, властива японській ментальності. Її витоки пов’язані з етикою 

конфуціанства та кодексом честі самураїв – бусідо. В книзі «Бусідо – душа 

Японії» І. Нітобе пише: «Самурай зобов’язаний виконати наказ свого господаря 

в будь-якому випадку, навіть якщо йому не вдалося переконати його в 

несправедливості рішення. Нерідко, опиняючись між вибором – відданість або 

справедливість – самурай здійснював сеппуку (самогубство)» (Нітобе, 2015:87). 

Головні морально-етичні принципи конфуціанства самопожертвування заради 

інших і суворе підкорення старшим. Поступово така модель поведінки 

поширюється на всі сфери життя японців. Завдання Кеті полягає в тому, щоб 

вона підтримувала донора, в результаті чого він би зміг витримати максимальну 

кількість виїмок. Героїню очікує така ж доля – спочатку донорство, а згодом 

передчасна смерть. Однак для неї надзвичайно важливо добре виконувати свою 

справу.    

Персонажі роману з дитинства знають, що їхня доля заздалегідь визначена, 

й у кожного з них попереду неминуча смерть у молодому віці. Але вони пасивні 

перед обличчям соціальної нерівності. Ні в кого не виникає навіть думки, щоб 

спробувати щось змінити, що характерної для східної культури (Клюшина, 

2017). Оскільки смерть неминуча, залишається лише змиритися й  гідно прожити 

відведений час. Р. Бенедикт у книзі «Хризантема й меч» зазначає: «Для них 
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природно, що людина, виконуючи свої обов’язки, нерідко глибоко страждає. Це 

ускладнює їхнє життя, але вони готові до цього» (Бенедикт, 2004: 66). Щастя 

ніколи не було головною метою японців. Вони, не вагаючись, пожертвують 

особистими бажаннями заради виконання обов’язку.  

Особливе ставлення на сході й до смерті. Г. Чхарташвілі пише: «Вони з 

раннього віку знають, що смертні. Цей факт сприймається суспільством як 

належне… А зневага до власного життя проголошувалася найшляхетнішою й 

найблагороднішою рисою японця» (Чхартишвили, 1996:8-9).  

Події роману «Похований велетень» відбуваються в фентезійній Англії в 

пост-артурівську епоху. В творі йдеться про забуті злочини, представлені в 

алегоричному образі дракона, що видихає туман, приховуючи спогади людей. 

Саксонський воїн Вістан вбиває сплячу дракониху. В японській літературі також 

згадується битва бога Сусаноо з восьмиголовим змієм Ямото-но-Ороті, якого 

герой зміг перемогти, усипивши його. В міфології Сходу дракон часто виконує 

негативну функцію й ворогує з іншими персонажами (Саид, 2006:322-324).   

З точки зору традиційного японського мислення, що бере свій початок з 

архаїчної релігії Сходу – синтоїзму, вчинки людини не діляться на добрі й злі, а 

на чисті й нечисті. Досягти очищення можна різними способами: благородними 

вчинками або ж очисними ритуалами (Ланова, 2019:164-165). Ні лицар Ґавейн, 

хранитель сну драконихи, ні Вістан не уособлюють добро чи зло. Обидва герої 

діють в залежності від вимог свого часу. Ґавейн лише виконує наказ короля 

Артура. Проте обставини змінилися, й люди прагнуть віднайти себе, повернувши 

свої спогади. Незважаючи на те, що це може спричинити нову війну, Вістан 

здійснює історично необхідний вчинок – вбиває дракониху.  

Принципи створення неоміфу в романі «Похований велетень» – «сабі» та 

«вабі» – почерпнуті з японської естетики й виступають відображенням давньої 

синтоїстської релігії та буддизму. «Сабі» (дослівно «іржа») означає причетність 

до старовини, а в поєднанні з принципом «вабі» – стирання меж між буденністю 

та мистецтвом (Ланова, 2019). Перед реципієнтом відкривається древній світ, що 

вже не одноразово піддавався змінам, зникав і відроджувався знову: персонажі 

подорожують старими римськими дорогами, на шляху їм зустрічаються давні 

руїни, а сер Ґавейн виконує доручення короля Артура навіть після його смерті. 

К. Ішіґуро також достовірно відтворив деталі історичного побуту бриттів і 

саксів. 

Світ, згідно з японським світоглядом, – тлінний і швидкоплинний, а тому 

можемо стверджувати про його недосконалість. Дослідники культури Сходу 

зазначають, що за принципами «сабі» та «вабі» це означає неможливість 

прийняття ідеальних рішень (Саид, 2006). У творі «Похований велетень» ідея 

короля Артура щодо загального забуття – етично недосконала й практично 

нездійсненна. Однак і повернення пам’яті – також не ідеальне рішення, адже це 

може призвести до пробудження ворожнечі та прагнення помсти. Все начебто 

стало на свої місця, але чіткого вирішення конфлікту так і не відбулося. 

Висновки. Таким чином, аналіз творчості яскравого представника 

мультикультуралізму Кадзуо Ішіґуро свідчить про те, що унікальний світогляд 
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письменника поєднав у собі культурні коди абсолютно різних ментальностей і 

літературних традицій – європейської (західної) та японської (східної). Автор 

майстерно володіє англійською мовою й акцентує на «міжнародному» характері 

своїх романів, зрозумілих будь-якій людині, незалежно від її походження. Проте 

японське походження Ішіґуро та його роздуми про роль власної країни в історії 

людства не могли не вплинути на творчість письменника. В усіх його творах 

простежується «японський акцент» і наявність глибокого символічного сенсу, 

який можна осягнути, лише зіставивши текст із східною культурою.  

 Японський елемент образу героїв романів – їхній спосіб мислення, вчинки 

й почуття – проявляється за допомогою звернення до філософії конфуціанства та 

буддизму й утілення основоположних принципів кодексу самураїв. Розповідь від 

першої особи, суб’єктивізм, використання численних натяків і замовчувань, 

наявність точних конкретних деталей безпосередньо пов’язані з особливостями 

східної ментальності та традиціями японської літератури. 

Домінантними в прозі Ішіґуро стають мотиви туги й самотності героя в світі 

його спогадів. Через усю творчість проходять теми, пов’язані з реалізацією 

концепту «японське» – це теми обов’язку, служіння, готовності до 

самопожертви. Водночас відданість, доброта, співчутливість, право людини 

виражати власну індивідуальність – цінності, що сприймаються як універсальні 

й найбільш важливі в сучасному мультикультурному світі.        

 
Список літератури 

Белова Е. Категории «прошлого» и «настоящего» в романной прозе Кадзуо Исигуро. Известия 

Волгоградского государственного педагогического университета. 2010. №2. С. 180-183. 

Белова Е. Поэтика романа Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» (к проблеме художественного 

мультикультурализма): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 

10.01.03 «Литература народов стран зарубежья». Воронеж, 2012. 17 с. 

Бенедикт Р. Хризантема и меч: Модели японской культуры. М.: Российская политическая 

энциклопедия, 2004. 256 с. 

Клюшина Е. Западное и Восточное начало в романе Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня». 

Зарубежная литература: контекстуальные и интертекстуальные связи. 2017. С. 66-68. 

Кушнірова Т. Жанрові особливості роману «Не відпускай мене» Кадзуо Ішіґуро. Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. Вип. 28. С. 71-74. 

Ланова В. Від японського до мультикультурного роману (творчість К. Ішіґуро). Записки з 

романо-германської філології, 2019. №1 (42). С. 162-170. 

Ланова В. Кросс-культурний герой у романі К. Ішіґуро «Залишок дня». Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. 2019. №81. С. 70-74. 

Малявин В. «Дао-Дэ цзин» или «Канон пути совершенства».  Дао-Дэ цзин, Ле-цзы, Гуань-цзы: 

Даосские каноны. 2002. С. 4-60. 

Малявин В. Чжуан-цзы. М.: Наука, 1985. 309 с.  

Нестеренко Ю. Элементы японской культуры в романе Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня». 

Знание. Понимание. Умение. Московский государственный университет. 2015. Вып. 4. С. 326-

334.    

Нестеренко Ю. Кодекс самурая в романе Кадзуо Исигуро «Остаток дня». Вестник Вятского 

государственного университета. 2010. №23. С. 149-152. 

Нітобе І. Бусідо. Душа Японії. К.: Арій, 2015. 192 с.  

Павленко Ю. Роман Кадзуо Ішіґуро «Коли ми були сиротами» як вияв андрогенності сучасної 

літератури. Київський національний лінгвістичний університет. 2006. №1. С.215-218. 



Записки з романо-германської філології. Випуск 1 (44). 2020. 
 

373 
 

Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб.: Русский мир, 2006. 637 с. 

Сидорова О. «Английский» роман Казуо Ишигуры. Известия Уральского государственного 

университета. 2001. №21. С. 48-53.  

Сидорова О. Британский постколониальный роман последней трети ХХ века в контексте 

литературы Великобритании. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2005. 

262 с. 

Спеваковский А. Самураи – военное сословие Японии. М.: Наука, 1981. 169 с. 

Стовба А. Образ дворецкого в романе Кадзуо Исигуро «Остаток дня»: кросс-культурный 

аспект. Світова література на перехресті культур і цивілізацій. Зб. наук. праць. 2012. Вип. 6. 

Ч. ІІ. С. 219-229. 

Стовба А. Поэтика сновидения в романе К. Исигуро «Безутешные». Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія.  2014. № 70. С. 164-170. 

Толкачев С. Мультикультурный контекст современного английского романа: автореф. дис. 

докт. филол. наук: 10.01.03. М., 2003. 60 с. 

Усенко О. Проблема культурного та мовного реімпорту ранніх романів Кадзуо Ішіґуро в 

Японію. Мовні і концептуальні картини світу. 2013. Вип. 45. С. 255-260. 

Чхартишвили Г. Но нет Востока и Запада нет. Иностранная литература. 1996. №9. С. 1-12. 

Ямамото Ц. Хагакурэ. М.: Издательство «Э», 2016. 160 с. 

Ishiguro K. A Pale View of Hills. N.Y.: Vintage International, 1982. 184 p.  

Ishiguro K. An Artist of the Floating World. N.Y.: Vintage International, 1989. 210 p. 

Ishiguro K. Never Let Me Go. L.: Faber and Faber, 2005. 304 p. 

Ishiguro K. The Buried Giant. L.: Faber and Faber, 2015. 352 p. 

Ishiguro K. The Remains of the Day. L.: Faber and Faber, 1982. 258 p. 

Ishiguro K. The Unconsoled. L.: Faber and Faber, 1995. 544 p. 

Ishiguro K. When We Were Orphans. N.Y.: Vintage International, 2001. 313 p. 

Ishiguro K., Oe K. The novelist in today’s world: A conversation. Japan in the world. Duke University 

Press, 1993. P. 163-176.  

Lodge D. The Art of Fiction. Illustrated from Classic and Modern Texts. London: Penguin Books, 

1992. 240 p. 

Sim W. Kazuo Ishiguro. London: Routledge, 2010. 187 p. 

Tanaka K.Y ojiki ni okeru no kenkyu (Study of childhood memory). Bulletin of Ehime University, 

1961/ P. 33-44. 

Walkowitz R. Ishiguro’s Floating Worlds. English Literary History. The Johns Hopkins University 

Press. 2011. Vol. 68 . №4. P. 1049-1076. 

Webley A. Making and Breaking Hegemonies: Kazuo Ishiguro and History. Postgraduate English: A 

Journal and Forum for Postgraduates in English/ 2006. No 13. P. 168-169.  

 

References 

Belova, E. N. (2010). Kategorii «proshlogo» i «nastojashhego» v romannoj proze Kadzuo Isiguro. 

Izvestija Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 2, 180-183. 

Belova, E. N. (2012). Pojetika romana Kadzuo Isiguro «Ne otpuskaj menja» (k probleme 

hudozhestvennogo mul'tikul'turalizma): avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kand. filol. nauk: spec. 

10.01.03 «Literatura narodov stran zarubezh'ja», 17. 

Benedikt, R. (2004). Hrizantema i mech: Modeli japonskoj kul'tury, Rossijskaja politicheskaja 

jenciklopedija, 256. 

Kljushina, E. Yu. (2017). Zapadnoe i Vostochnoe nachalo v romane Kadzuo Isiguro «Ne otpuskaj 

menja», Zarubezhnaja literatura: kontekstual'nye i intertekstual'nye svjazi, 66-68. 

Kushnіrova, T. V. (2017). Zhanrovі osoblivostі romanu «Ne vіdpuskaj mene» Kadzuo Іshіguro. 

Naukovij vіsnik Mіzhnarodnogo gumanіtarnogo unіversitetu, 28, 71-74. 

Lanova, V. V. (2019). Vіd japons'kogo do mul'tikul'turnogo romanu (tvorchіst' K. Іshіguro). Zapiski 

z romano-germans'koї fіlologії, 1 (42), 162-170. 



Записки з романо-германської філології. Випуск 1 (44). 2020. 
 

374 
 

Lanova, V. V. (2019). Kross-kul'turnij geroj u romanі K. Іshіguro «Zalishok dnja». Vіsnik 

Kharkіvs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі V. N. Karazіna, 81, 70-74. 

Maljavin, V. V. (2002). «Dao-Dje czin» ili «Kanon puti sovershenstva».  Dao-Dje czin, Le-czy, 

Guan'-czy: Daosskie kanony, 4-60. 

Maljavin, V. V. (1985). Chzhuan-czy, 309.  

Nesterenko, Ju. S. (2015). Jelementy japonskoj kul'tury v romane Kadzuo Isiguro «Ne otpuskaj 

menja». Znanie. Ponimanie. Umenie. Moskovskij gosudarstvennyj universitet, 4, 326-334.    

Nesterenko, Ju. S. (2010). Kodeks samuraja v romane Kadzuo Isiguro «Ostatok dnja». Vestnik 

Vjatskogo gosudarstvennogo universiteta, 23, 149-152. 

Nіtobe, І. (2015). Busіdo. Dusha Japonії, 192.   

Pavlenko, Ju. (2006). Roman Kadzuo Іshіguro «Koli mi buli sirotami» jak vijav androgennostі 

suchasnoї lіteraturi. Kiїvs'kij nacіonal'nij lіngvіstichnij unіversitet,1, 215-218. 

Said, Je. (2006). Orientalizm. Zapadnye koncepcii Vostoka, 637. 

Sidorova, O. H. (2001). «Anglijskij» roman Kazuo Ishiguro. Izvestija Ural'skogo gosudarstvennogo 

universiteta, 21, 48-53.   

Sidorova, O. H. (2005). Britanskij postkolonial'nyj roman poslednej treti XX veka v kontekste 

literatury Velikobritanii. Ekaterinburg: Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta, 262. 

Spevakovskij, A. B. (1981). Samurai – voennoe soslovie Japonii, 169. 

Stovba, A. S. (2012). Obraz dvoreckogo v romane Kadzuo Isiguro «Ostatok dnja»: kross-kul'turnyj 

aspekt. Svіtova lіteratura na perehrestі kul'tur і civіlіzacіj. Zb. nauk. prac', 6, 219-229. 

Stovba, A. S. (2014). Pojetika snovidenija v romane K. Isiguro «Bezuteshnye». Vіsnik Kharkіvs'kogo 

nacіonal'nogo unіversitetu іmenі V. N. Karazіna. Ser.: Fіlologіja, 70, 164-170. 

Tolkachev, S. P. (2003). Mul'tikul'turnyj kontekst sovremennogo anglijskogo romana: avtoref. dis. 

dokt. filol. nauk: 10.01.03, 60. 

Usenko, O. P. (2013). Problema kul'turnogo  ta movnogo reіmportu rannіh romanіv Kadzuo Іshіguro 

v Japonіju. Movnі і konceptual'nі kartini svіtu, 45, 255-260. 

Chhartishvili, G. (1996). No net Vostoka  i Zapada net. Inostrannaja literature, 9, 1-12. 

Jamamoto, C. (2016). Hagakurje. M.: Izdatel'stvo «Je», 160. 

Ishiguro, K. (1982). A Pale View of Hills. N.Y.: Vintage International, 184.  

Ishiguro, K. (1989). An Artist of the Floating World. N.Y.: Vintage International, 210. 

Ishiguro, K. (2005). Never Let Me Go. L.: Faber and Faber, 304. 

Ishiguro, K. (2015). The Buried Giant. L.: Faber and Faber, 352. 

Ishiguro, K. (1982). The Remains of the Day. L.: Faber and Faber, 258. 

Ishiguro, K. (1995). The Unconsoled. L.: Faber and Faber, 544. 

Ishiguro, K. (2001). When We Were Orphans. N.Y.: Vintage International, 313. 

Ishiguro, K., Oe, K. (1993) The novelist in today’s world: A conversation. Japan in the world. Duke 

University Press, 163-176.  

Lodge, D. (1992). The Art of Fiction. Illustrated from Classic and Modern Texts. London: Penguin 

Books, 240. 

Sim, W. (2010). Kazuo Ishiguro. London: Routledge, 187. 

Tanaka, K.Y (1961). Ojiki ni okeru no kenkyu (Study of childhood memory). Bulletin of Ehime 

University, 33-44. 

Walkowitz, R. (2011). Ishiguro’s Floating Worlds. English Literary History. The Johns Hopkins 

University Press, 4 (68), 1049-1076. 

Webley, A. (2006). Making and Breaking Hegemonies: Kazuo Ishiguro and History. Postgraduate 

English: A Journal and Forum for Postgraduates in English, 13, 168-169.  

 
 

Стаття надійшла до редакції 12.06.2020 р. 

 

 

 



Записки з романо-германської філології. Випуск 1 (44). 2020. 
 

375 
 

УДК 821.111+821.-3.09-31Д.Л.09 

DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211030 

 

МЕТАМОДЕРНІСТСЬКА МОДЕЛЬ ФЕМІНІЗМУ В РОМАНІ 

«УЩЕЛИНА» ДОРІС ЛЕССІНҐ 

Дроздовський Д.І. 
кандидат філологічних наук, 

науковий співробітник відділу західних та слов’янських літератур 

Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка 

Національної академії наук України 

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-2838-6086 

У дослідженні окреслено метамодерністську специфіку, експліковану через систему ідей, а 

також вияви інтертекстуальності (зокрема паратекстуальності) в романі «Ущелина» Доріс 

Лессінґ. Розвинуто погляди, які в роботі 2012 року висловлює й обґрунтовує Л. Мірошниченко, 

аналізуючи згаданий роман британської письменниці в парадигмі філософії скептицизму. 

Наголошено, що і епіграф, і сюжетно-фабульний комплекс роману «Ущелина» репрезентує 

систему уявлень, яка не піддається розгляду через призму ідеологічно заангажованих 

стереотипів, зокрема в площині феміністичних студій. Доведено, що британська авторка 

прагне вивести розмову про антропологічні й онтологічні (визначені «божественним» 

первнем) відмінності між чоловіком  і жінкою на інакший рівень осмислення, який 

типологічно пов'язаний із постпостмодерністським художнім світом, зокрема з 

метамодернізмом як одним із напрямів сучасної культури. Метамодернізм уможливлює 

конструювання світу, у якому сходяться суб’єкти, що мають принципово відмінні позиції, 

проте кожна з них не вивищується, а має право на існування. Стверджується, що «Ущелина» 

є прикладом інтелектуального британського постпостмодерністського роману. Д. Лессінґ 

від першого епіграфу задає особливу інтелектуальну динаміку в романі, де ані позиція 

чоловіка, ані позиція жінки, зрештою, не вивищується одна над одною, а існує, утверджуючи 

власний антропологічний статус, детермінований різними зовнішніми й внутрішніми 

чинниками. Роль жінки й роль чоловіка маркована відмінностями, які мають біологічну, 

психологічну, антропологічну та ін. природу, а отже, диференціація світу на такий, у якому 

функціонують жіночі й чоловічі моделі, в романі є природною й закономірною. Чоловічий світ 

асоційовано з мандрами, рухом, відкриттям нових територій, натомість жіночий дискурс 

марковано мотивом збереження простору. Такі позиції, на думку наратора, мають закорінені 

в чоловічому та жіночому єстві відмінності. Наголошено, що в романі «Ущелина» 

деконструйовано феміністичні підходи, які для британської авторки є спрощеними, 

схематичними й стереотипними в плані осмислення як природи жінки, так і суспільні та ін. 

функції чоловіка.  

Ключові слова: паратекстуальність, постпостмодернізм, британський роман, 

метамодернізм, феміністичні підходи, стереотипи, «Ущелина», Доріс Лессінґ.  
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В исследовании рассматривается метамодернистская специфика, представленная в виде 

системы идей, а также форм интертекстуальности (в частности паратекстуальности) в 
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романе «Расщелина» Дорис Лессинг. Получают развитие идеи, которые в работе 2012 г. 

обосновывает Л. Мирошниченко, анализируя упомянутый роман британской писательницы в 

парадигме философии скептицизма. Отмечается, что и эпиграф, и сюжетно-фабульный 

комплекс романа «Расщелина» репрезентирует систему представлений, которая не 

поддается рассмотрению через призму стереотипов, в частности в плоскости 

феминистских исследований. Доказывается, что британская писательница стремится 

вывести разговор об антропологических и онтологических (определенных «божественным» 

началом) различиях между мужчиной и женщиной на иной уровень осмысления, 

представленный уже в постпостмодернистском дискурсе, в частности в метамодернизме 

как одном из направлений современной культуры. Метамодернизм конструирует 

художественный мир, в котором сходятся субъекты, имеющие отличные позиции, однако 

каждая из них не возвышается, а имеет право на существование. Утверждается, что 

«Расщелина» является примером интеллектуального британского постпостмодернистского 

романа. Д. Лессинг, уже первый эпиграфом обозначает особую интеллектуальную динамику 

в романе, где ни позиция мужчины, ни позиция женщины не возвышается друг над другом, а 

существует, утверждая собственный антропологический статус, детерминированный 

внешними и внутренними факторами. Роль женщины и роль мужчины маркированы 

различиями, которые имеют биологическую, психологическую, антропологическую и др. 

природу. Дифференциация мира на такой, в котором функционируют женские и мужские 

модели, в романе рассматривается как естественная. Мужской мир ассоциируется с 

путешествиями, движением, открытием новых территорий, в то время как женский 

маркирован мотивом сохранения пространства. Такие позиции, по мнению рассказчика, 

представляют укоренившиеся в мужском и женском естестве различия. Отмечается, что в 

романе «Расщелина» деконструируются феминистские подходы, которые для британской 

писательницы видятся упрощенными и стереотипными в плане осмысления как природы 

женщины, так и общественных и др. функций мужчины. 

Ключевые слова: паратекстуальность, постпостмодернизм, британский роман, 

метамодернизм, феминистские подходы, стереотипы, «Расщелина», Дорис Лессинг. 
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In the paper, the author has outlined the metamodern specificity, explicated through the system of 

ideas, as well as the manifestations of intertextuality (including paratextuality) in the novel “The 

Cleft” by Doris Lessing. The views expressed and substantiated by L. Miroshnychenko in her work 

in 2012, analyzing the novel of the British writer in the paradigm of the philosophy of skepticism, 

have been developed. It is emphasized that both the epigraph and the plot complex of “The Cleft” 

represent a system of ideas that cannot be considered through the prism of stereotypes, in particular 

in the feminist studies. It is proved that the British author seeks to bring the conversation about 

anthropological and ontological (defined by the “divine” nature) differences between men and 

women to a new level of understanding, which is typologically related to the post-postmodern world, 

including metamodernism as one of its trends. Metamodernism makes it possible to construct a world, 

in which subjects with fundamentally different positions converge, but each of them has the right to 

exist. In this case, it is argued that “The Cleft” is an example of an intellectual British post-

postmodern novel. D. Lessing from the first epigraph sets a special intellectual dynamics in the novel, 

where neither the position of a man nor the position of a woman, in the end, rises above each other, 

but exists, asserting its own anthropological status, determined by various external and internal 
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factors. The role of women and the role of men are marked by differences that have biological, 

psychological, anthropological, etc. nature, and, hence, the differentiation of the world into one in 

which feminine and masculine models function is natural in the novel. The masculine world is 

associated with travel, movement, the discovery of new territories, while the feminine discourse is 

marked by the motive of preserving space. Such positions, according to the narrator, have ingrained 

in the masculine and feminine differences. It is emphasized that the “The Cleft” deconstructs feminist 

approaches, which for the British author are simplified, schematic and stereotypical in terms of 

understanding the nature of women. 

Key words: paratextuality, post-postmodernism, British novel, metamodernism, feminist approaches, 

stereotypes, “The Cleft”, Doris Lessing. 

 

Вступ. Критика (анти)феміністичних позицій у романі «Ущелина» 

британської письменниці Доріс Лессінґ досі була розглянута в контексті розриву 

авторки з феміністичними колами й незгодою зі стереотипним і спрощеним 

тлумаченням як ролі та функцій чоловіка, так і жінки. Доріс Лессінґ після 

публікації роману своєю заявою відмежувалася від традиційних феміністичних 

підходів, впливи яких, як зауважують літературознавці, були помітні в 

попередніх романах.  

Роман «Ущелина» (2007 р.) став першим твором, у якому місце жінки 

вписано якщо не в патріархальну, то в антропологічну модель суспільства, у 

якому виразними є відмінності між маскулінним і фемінним. Зазначений спосіб 

зображення архаїчного світу можна було б вважати таким, який підпорядковано 

традиційним міфологічним уявленням. Дослідники зарубіжної літератури не раз 

звертали увагу на боротьбу матріархату й патріархату, яку репрезентують, 

наприклад, стародавні грецькі міфи. На цьому наголошує й Б. Шалагінов, 

вказуючи, проте, що вже на «етапі Персея» (Шалагінов, 2004: 24) в античній 

літературі в міфологічних сюжетах, які репрезентовано в епічних поемах Гомера, 

з’являються форми примирення між чоловічим і жіночим світами. Якщо 

точніше, то на «етапі Персея» уже помітна естетизація жінки, її сприйняття як 

об’єкта, за який чоловіки починають змагання. Зіткнення між матріархатом і 

патріархатом простежується ще на етапі античної міфології (Шалагінов, 2004: 

22), проте загалом реалізовано в низці міфологічних сюжетів. «Постійні 

суперечки Зевса з дружиною Герою, як вважають учені, відбивають історичний 

конфлікт між материнським і батьківським родом (правом)» (Шалагінов, 2004: 

22). Д. Лессінґ конструює художню реальність, у якій панує матріархат: 

зображено як суспільство, що складається з жінок, так і культові ритуали, 

присвячені жіночому антропоморфному образу верховної богині, якій 

поклоняються мешканки «ущелини». Появу чоловіків зображено історично 

пізнішим явищем, яке детермінує формування конфліктності у творі, 

визначаючи лінії розмежування й протистояння між чоловічим і жіночим, а 

також детермінуючи потребу глибшого (нестереотипного) розуміння цих 

феноменів.  

Методи дослідження. У статі використано герменевтичні підходи, техніку 

прицільного читання (close reading). Мета: схарактеризувати вияви 
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метамодерністських світоглядних настанов у репрезентації чоловічого та 

жіночого в романі «Ущелина» Д. Лессінґ.  

Результати та обговорення. Л. Мірошниченко (Мірошниченко, 2012) 

звертає увагу на вияви паратекстуальності, що є частиною інтертекстуального 

виміру роману, зокрема на перший епіграф, інтерпретаційні вектори якого 

ґрунтовно пояснює. Проте сама специфіка використання дієслів «робити» й 

«бути» у формах 3 особи однини в англійській мові змушує звернутися до 

ритуально-міфологічної інтерпретації зазначеного прикладу паратекстуальності.  

Вихідною гіпотезою дослідження є те, що спосіб репрезентації маскулінного 

та фемінного в романі підпорядковано уже постпостмодерністському баченню, 

зокрема ж принципам метамодерністського світогляду, який відповідно до 

підходів Т. Вермюлена й Р. Ван ден Аккера існує згідно з принципом метакзису, 

представленому у формулі «обидва-ніхто» (Vermeulen, Van Den Akker, 2010). 

Ідеться про зіставлення в одному просторі полярних позицій, жодна з яких не 

вивищується. В такому разі метамодерністський погляд доцільно зіставити з 

постколоніальним поглядом, у якому максимально повно знято форми напруги 

між колоніальним і колонізованим. Тобто не репрезентовано жодних виявів 

антиколоніального. Так само в метамодерністських творах ідеться про 

максимальне зняття напруги між явищами, які сприймалися антагоністичному в 

площині модернізму чи постмодернізму. Метамодернізм здобуває цінність від 

можливості осмислити кожне з антагоністичних явищ, яке функціонує в 

спільному просторі зі своїм «візаві».  

Перший епіграф у романі експлікує відмінність, яку осмислює Еріх Фромм 

у праці «Мати і бути». По суті, дієслово «to be» асоціюється з «бути» і 

відповідною системою філософських позицій і світоглядних настанов, а дієслово 

«to do» з «мати», що передбачає дискурс володіння, занурення в простір 

матеріальних явищ, які не мають стосунку до онтологічної реальності, 

емансипованої від фізичної конкретики. Проте наше припущення полаяє в тому, 

що Д. Лессінґ у романі «Ущелина» конструює як фізичний, так і метафізичний 

простір, показуючи світ вірувань, релігійних настанов  тих, хто мешкає в 

«ущелині».  Поява «чоловіків» є не лише формою руйнування встановленого 

ладу (архаїчного міфологічного порядку), а й тим чинником, щоби через 

сприйняття «Іншого» (спершу як «Чужого») усвідомити власну екзистенційні 

інакшість. Під екзистенційною інакшістю розумію здатність персонажами 

роману усвідомлювати власну самобутність, що вияскравлюється внаслідок 

зіткнень із моделями чоловічого світу. Такі зіткнення постають чинником 

усвідомлення власних відмінностей і, зрештою, сприйняття своєї інакшості, яка 

визначає антропологічну самобутність, елімінація якої призведе до негативних 

наслідків.  

Із методологічної точки зору метамодернізм був окреслений у маніфесті 

метамодернізму 2010 року (Vermeulen, Van Den Akker, 2010), проте варто 

розуміти, що представлені в маніфесті ідеї були сформульовані на основі аналізу 

різних мистецьких об’єктів і практик попередніх років. З огляду на це видається 

коректним припущення про суголосність художніх та інтелектуальних поглядів 
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Д. Лессінґ, експлікованих у романі «Ущелина», з концепцією метамодернізму, 

яка загалом свідчить про вихід за межі постмодерністського світогляду.  

Роман «Ущелина» постає полем літературних репрезентацій двох 

антропологічних і загалом екзистенційних моделей: чоловічої та жіночої. Ідеться 

про зображення в міфологічному архаїчному світі, який виникає з матріархату, 

двох спільнот (зауважу, що чоловіки з’являються пізніше і їх поява детермінує 

мотив зіткнення в романі).  

Властиві роману традиції скептицизму не створюють конфліктності між 

двома репрезентаціями (й, відповідно, теоріями), а лише показують можливі 

сюжети в річищі альтернативної історії.  

«Ущелині» властиві риси науково-фантастичного роману, у якому 

реальність спроектована в системі «якби» й не без урахування наукових теорій. 

Роман не прагне переконати, що сконструйована точка зору правильна і єдино 

можлива, проте в дусі метамодерністських творів у ньому в одній площині 

зведено погляд на світ, якому властиві розрізнення, що мають не 

антропологічний, а онтологічний статус. Письменниця показує в романі, що 

чоловіки й жінки мають апріорі різні моделі комунікації, різні сюжети власної 

репрезентації в історії. Так, чоловіки «запрограмовані» на відкриття, на пошуки 

нових територій, на мандрівки, натомість із жінкою асоційовано простір 

облаштування родинного побуду. «Якщо перший епіграф мультиплікує 

значення, то семантика другого має з’ясовувати відмінності. Жінки залишаються 

удома, чоловіки вирушають у далекі і тривалі мандри – останні не означують 

мету, а лише називають остаточний пункт призначення. Географічна мандрівка 

за даного контексту набуває значно ширших узагальнень, – це подорож-

випробовування, духовне паломництво і мандри, що спонукувані природою 

чоловіка – “дивні спочаткỳ” та “сповнені мрій”. За відмінними жіночою та 

чоловічою життєвими парадигмами закріплено конкретний простір. Жіночий – 

це територія безпеки, захищена могутніми стінами, брамою, вартовими. Своєю 

чергою, чоловічий – необмежений, відкритий. Флекерова антитетичність 

визначає жінку як зберігача того, що є, що надбано. Чоловік, котрим рухає мрія, 

як казковий герой чи герой середньовічного епосу віддається на поталу вітрів, 

він покликаний відкривати незвідане, освоювати нове. Таким чином, якщо 

Ґрейвс більше схильний містифікувати роль жінки – він підносить її на п’єдестал, 

уподібнює божеству, то Флекер надзавдання людини пов’язує з чоловіком. 

Зіставлення першого та другого епіграфів дозволяє констатувати, що, хоч і не 

йдеться про конфлікт статей, перший та другий епіграфи збалансовують одне 

одного й обидва підкреслюють важливість діалогу» (Мірошниченко, 2012: 275). 

Авторка відкидає звинувачення в патріархальності представленого в романі 

світоустрою, наголошуючи на тих відмінностях, які просто існують («є») як 

даність, а тому не враховувати їх було б некоректним. Феміністичне намагання 

утвердити ті самі вихідні позиції для жінки й чоловіка в романі «Ущелина» 

піддано критиці з боку самої письменниці, оскільки у творі показано інакші 

способи власного позиціонування, які випливають із природи жінки й чоловіка. 

На цих аспектах наголошують вітчизняні дослідники роману Д. Лессінґ, який, 
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проте, вони не розглядають у категоріях постпостмодернізму. Так, 

Л. Мірошниченко зауважує, що в романі «дію перенесено у далекі часи, і не так 

важливо наскільки далекі, як те, що йдеться про початок відліку історії людства. 

Першими істотами на землі виявляються жінки, які живуть на березі моря, в 

ущелині. Вони щасливі, гармонійні, спокійні і ліниві. Їх не бентежить питання 

продовження роду, бо концепції родини вони не мають і дітей народжують у 

відповідності до циклів місяця. Їхні діти завжди однієї статі. Жінки не знають 

тривог, страждань, не переживають страху, їм не відомі й інші емоції та почуття 

– приміром, радість чи любов. Так триває до того часу, поки одного разу не 

народжується дивне дитя, згодом таких більшає. Через не притаманний для 

дівчат зовнішній вигляд таких новонароджених назвуть «монстрами» і 

віддаватимуть на поталу орлів, адже «вони з вадами». Птахи відноситимуть 

«монстрів» за гору у долину, аж поки її не заселять багато таких «монстрів». Ще 

пізніше розпочнеться спілкування молодих дівчат з ущелини з «монстрами». У 

цьому спілкуванні, згодом у співжитті відбуваються зміни, але сталою і через 

століття залишається задана колись відмінність. Такий початок історії не лестить 

чоловікам, але ж й іронічно перегукується зі старозавітним тлумаченням 

походження жінки – з Адамового ребра. Та якими б не були витоки обох, 

аксіоматичним для Лессінґ залишається думка про відмінність походження. 

Вона з самого початку не вибудовує ієрархій, а психологію складних стосунків 

чоловіків і жінок робить основним предметом свого інтересу» (Мірошниченко, 

2013: 124). 

Те, що твір побачив світ 2007 року, дає підстави зарахувати його до 

постпостмодерністської парадигми відповідно до британського компендіуму 

сучасного роману (The Routledge Companion, 2018). 

Відмінність між двома онтологічними статусами – бути жінкою й бути 

чоловіком – у романі експліковано уже в паратекстуальному елементі, яким є 

епіграф «Man Does, Woman Is». Відмінність репрезентовано за допомогою 

граматичних форм двох англійський дієслів «to do» і «to be», тобто робити 

(проте в англійській мові семантика дієслова «to do» не вичерпується цим 

значенням, а синтаксична роль є значно ширшою, оскільки дієслово виконую 

модальну роль) й бути. Жінку схарактеризовано за допомогою дієслова в тертій 

особі однини, чим надано статус онтологічного явища, яке існує й самим 

існуванням визначає цінність. Натомість за чоловіком закріплено роль 

діяльнісного суб’єкта, цінність життєвого шляху його детермінована здатністю 

щось робити, змінюючи простір навколо себе.  Л. Мірошниченко докладно 

проаналізувала роль епіграфу, надавши основні й другорядні інтерпретаційні 

вектори, що розкривають його значення в романі. «Перший епіграф має 

щонайменше три функції. По-перше, він звертається до студій чоловічої та 

жіночої природи, маркуючи чоловічу як дієву, а жіночу як незмінну, 

консервативну і таким чином суголосить “сталості” жінок, про що йшлося у 

передмові. По-друге, він потверджує декларований у передмові намір зробити 

саме стосунки чоловіка та жінки основним предметом романного інтересу. Вибір 

кандидатури Ґрейвса – не просто тонкого лірика, а й захопленого дослідника 
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поведінки чоловіка і жінки, переконливий. Ґрейвс з-поміж усіх варіацій 

стосунків чоловіка і жінки вибрав ту, яка стверджує радше їхню складність – це 

і помилки і перемоги, і щастя, й смуток» (Мірошниченко, 2012: 272). Дослідниця 

додає: «Епіграф має засвідчити, що саме таку естафету чоловічо-жіночого 

діалогу перехоплює Лессінґ і продовжує студії діалогу двох статей, актуалізуючи 

жанровий потенціал роману, який якраз дозволяє вибудувати складні конфліктні 

перехрестя як юних закоханих, так і відповідальних батьків і у їхній буденній 

повсякденності, і на великій часовій дистанції. Нагадаємо, що для Ґрейвса 

чоловік і жінка – це і першоджерела буденних явищ життя, і носії величних 

духовних насолод. Третя функція епіграфу визначає ставлення Лессінґ до 

англійської літературної традиції. Залучення Ґрейвсового поетичного доробку до 

побудови власної авторської моделі, інкорпорування його чи не найвідоміших 

рядків у тексті епіграфу, переконує, що Лессінґ з повагою ставиться до 

літературних набутків своїх співвітчизників і готова їх наслідувати і, можливо, 

навіть більше, ніж прислухатися до наукових гіпотез щодо створення світу чи 

актуальних суспільних ідеологем сьогодення. І, нарешті, те, що ім’я Ґрейвса 

з’являється на порозі роману, щойно після декларації про наміри у передмові, є 

своєрідною авторською тактикою з метою убезпечити себе від догматизму, 

насамперед феміністичного. Несприйняття, дистанціювання від догми – позиція 

скептика» (Мірошниченко, 2012: 273). 

Інші роботи Л. Мірошниченко, зокрема про репрезентацію традицій 

скептицизму в романі Д.  Лессінґ, утверджують властиву сучасному 

британському роману позицію, у якій один із суб’єктів (або ж одна з концепцій) 

не вивищується за рахунок руйнування іншого, показу слабких сторін тощо. 

«Метою скептика є не зіткнення різних систем, підходів, що їх уособлюють Софі 

та Метті, а радше різні системи, підходи завдяки практиці діалогу прояснюють 

одне одного. Сутнісною є не ситуація кінечного вибору (хто з протагоністів має 

переконливішу точку зору), а власне процес пошуку» (Мірошниченко, 2013: 

125). Постпостмодерністський роман постає полем інтелектуальних дискусій, у 

яких презентовано одиночно різні, часом полярні явища або ж концепції, які не 

протистоять одна одній. Зауважу, що зарубіжні дослідники зіставляють як 

письмо авторки, так і її світоглядні позиціями з традиціями англійського 

модернізму (Scott, 1997), зокрема ж із творчістю В. Вулф. Інші дослідники 

звертають увагу на постмодерністські риси, притаманні стилістиці романів 

авторки: ідеться про короткі речення та ін. Проте позиція, яку висловила                

Д. Лессінґ після публікації «Ущелини», засвідчує відхід від дискурсів, які мають 

на меті утвердити лише одну позицію. «Коли 2007 року роман «Ущелина» 

вийшов друком, Лессінґ уже впродовж сорока років була у лавах феміністок. Та 

несподівано для критиків та читачів спершу у тексті роману, згодом у публічних 

коментарях до нього Лессінґ промовисто відсторонюється від усіх вироблених 

феміністських та антифеміністських концепцій, і це викликає обурення 

апологетів та симпатиків. Коментуючи вихід роману, вона зауважила: «Я не 

хотіла б жити у суцільно жіночому світі» <…>. Через два місяці після цього 

Елізабет Беар («Вашингтон Пост») іронічно прокоментує перерозподіл якостей 
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між двома статями у романі: назве жіночі образи – «вікторіанськими 

карикатурами», а чесноти, пов’язані з чоловічими образами, чи не безумовними 

<…>. Очевидне спрощене тлумачення проблеми чоловік-жінка одними 

критиками перегукується з таким же наполегливим бажанням інших будь-що 

вписати письменницю у лави феміністок. Сама ж Лессінґ переконувала, що для 

її професії важливо не зважати на те, що думають інші, принагідно нагадуючи, 

що спочатку її роман «Золотий зошит», який став класикою, критики таврували 

як «жахливий»» (Мірошниченко, 2013: 123-124). Феміністичний дискурс є 

спробою деконструкції патріархального світу, маскулінних традицій, які 

розглядають жінку як додаток до чоловічого світу, об’єкт, який може викликати 

захоплення, але який не має статусу суб’єктності.  

Позиція Д. Лессінґ суголосна філософським традиціям скептицизму, 

основне завдання якого наблизитися до розуміння істини. Скептики прагнуть 

зрозуміти сутність явищ і відкидають звужені, стереотипні, спрощені пояснення, 

які відводять від розуміння сутності речей. З огляду на це пропонована 

інтерпретація метамодерністського світобачення в романі (як загалом частина 

уже постпостмодерного способу показу світу) розвиває підхід, який 

запропонувала Л. Мірошниченко, відштовхуючись від праць зарубіжних 

дослідників творчості Д. Лессінґ. «Перший із двох епіграфів відсилає до 

творчості англійського поета, науковця, перекладача, письменника і фахівця з 

античності Роберта Ґрейвса. Текст епіграфу відтворює назву його збірки поезій 

1964 року “Чоловік діє, а жінка живе” (“Man Does, Woman is”). Про це, зрештою, 

читач може знати, а може і не знати, адже такий конкретизатор, як посилання на 

джерело, в епіграфі відсутній. У збірці, за словами самого Ґрейвса, йдеться про 

“мінливість поетичного кохання”. Свою назву вона запозичила в одного з 

представлених у ній поетичних творів» (Мірошниченко, 2012: 272).  

Письменниця зображує дійсність, окреслюючи вихідні позиції в розвитку 

цивілізації. Вона конструює реальність у режимі альтернативної історії (Whilson, 

2013), що загалом характерне для британської, американської, канадської прози 

кін. ХХ – поч. ХХІ ст. (роботи Н. Висоцької, Н. Овчаренко та ін.), утверджуючи 

традиції інтелектуального роману Великої Британії. Жінка у творі зображена 

такою, якою її, на думку авторки, створено внаслідок природної еволюції. Це 

саме стосується й чоловіка. Протиставлення цих відмінностей і позицій, 

прагнення побудувати картину світу без урахування іманентних відмінностей 

щодо ролі жінки й чоловіка, на думку письменниці, викривляє сутність явищ і є 

результатом впливу ідеології. Феміністичне прагнення  деконструювати світ має 

як позитивні, так і негативні форми. Жінка в архаїчному світі «Ущелини»  не 

може виконувати тих функцій, які властиві чоловікові, і це видається 

нормальним, закономірним, природним із точки зору тих цінностей і логіки, яка 

визначає художній світ роману.  

«Ущелина» Доріс Лессінґ репрезентує проблематику, яка в своїй суті є 

метамодерністським і загалом постпостмодерністським баченням світу й 

самої постановки питання про природу людських суджень, способи бачення 

світу, механізми самоідентифікації та ін. Метамодернізм, який трактують як 
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один із напрямів у постпостмодернізмі, експлікує здатність суб’єкта художнього 

світу зводити воєдино те, що раніше (в постмодернізмі та модернізмі) 

перебувало в розведеному вигляді, часом навіть в антагоністичних зв’язках. 

Постпостмодернізм, як було показано раніше, прагне виробити постромантичне 

й постпросвітницьке бачення дійсності: ідеться про одночасне апелювання як до 

трансцендентального (метафізичного), так і фізичного (що може бути перевірене 

за допомогою емпіричних методів, що підпорядковане законам і 

закономірностям). Вже було наголошено на тому, що, зокрема, в британських 

романах, написаних після 2000-го року, значну роль відіграють філософські 

погляди, які відсилають до німецького романтизму й праць І. Канта. С. Влакос і 

Дж. Годґсон наголошують на моментах, пов’язаних із переосмисленням у 

сучасних британських романах концепції «речі-в-собі». Дослідниці аналізують 

есе та маніфести Д. Шілдса «Reality Hunger», Б. Бравна «Things Theory» та ін., 

де, на думку науковиць, розкрито епістемологічну специфіку 

постпостмодернізму (The Routledge Companion, 2018: 58, 100, 205).  

Роман «Ущелина» пропонує інакший, порівняно з «традиційним» (зокрема, 

маскулінно-зорієнтованим) і «феміністичним», погляд на розподіл соціальних 

ролей між жінкою та чоловіком, причому цей розподіл репрезентовано на 

архаїчному етапі формування спільноти й появи в ній статевої (й ґендерної) 

диференціації. Дослідники звертали увагу на те, що роман «Ущелина» Д. Лессінґ 

здобув критику з боку різних літературних спільнот, зокрема й феміністичних, 

які в своїй рецепції роману реактуалізувала неприйняття окремих позицій 

письменниці, пов’язаних із дистанціюванням від феміністських позицій.  

Феміністичні позиції, які експлікує в романі Д. Лессінґ, доцільно розглянути 

як приклад загалом метамодерністського бачення світу з властивою йому 

категорією метакзису, що передбачає актуалізовано в «Маніфесті 

метамодернізму» Т. Вермюлена й Р. Ван ден Аккера ідею «обидва-ніхто», що 

постулює уявлення про новий тип суб’єкта культури й, зокрема, суб’єкта нарації. 

Хоча «Маніфест» нідерландських теоретиків стосується передовсім об’єктів 

візуальної культури, проте філософські позиції, висловлені дослідниками, 

оприявнюють новий спосіб мислення в метамодернізмі. Д. Лессінґ в епіграфі до 

роману, який є важливим, за словами Л. Мірошниченко, компонентом 

паратекстуального виміру твору, висловлює позицію, яка репрезентує погляд на 

світ у режимі «обидва-ніхто». Л. Мірошниченко докладно проаналізувала 

епіграфи до роману «Ущелина» в інтертекстуальному аспекті, проте, на мою 

думку, доцільно також розглянути його і в парадигмі метамодерністських 

настанов. 

Роман «Ущелина» ставить під сумнів стереотипізацію феміністичних 

питань. Репрезентація в романі жіночої спільноти хоча й має форми, які не 

підлягають традиціям маскулінної інтерпретації, проте психологічна сутність 

цього образу розкривається в діалогічній єдності й полеміці з чоловічим світом, 

який у романі представлено як спільноту, що має свої цінності й іманентний 

спосіб репрезентації в світі. Обидві спільноти наділені самобутніми рисами. 

Жіноча спільнота показана як така, що на перший погляд не потребує чоловіків. 
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Чоловіча спільнота з’являється історично пізніше. Проте ті стратегії й 

філософські інтенції, що стосуються зображення жіночого світу, не спрямовані 

ані на ідеалізацію жінки й зображенню її в парадигмі феміністичних підходів, ані 

на їх проектування в системі чоловічих цінностей та в парадигмі сенсів, 

репрезентованих у маскулінному баченні світу. Логіка розгортання наративу в 

романі спрямована на розкриття жінки в амбівалентному світлі, як амбівалентне 

явище, яке не замкнене соціально-ґендерними інтерпретаціями, не обмежується 

суто феміністичним потрактуванням. Ідеться про зображення онтологічного 

образу жінки як сутності, як частини природи, яка потребує людини й для 

власного розвитку. Подібне зображення експлікує філософську традиції 

шеллінґіанства, у якому природа, проходячи розвиток, на кожному етапі 

спіралеподібної еволюції потенціює себе, удосконалюючи та репрезентуючи 

через складніші образи.  

У романі жіноча спільнота постає частиною природного світу, з якого вона 

вийшла і в лоні якого перебуває. Назва роману, на чому наголошує 

Л. Мірошниченко, може вказувати не лише на географічний об’єкт (ущелину), а 

бути семіотичним маркером мешканців ущелини, які є її «громадянами». 

«Оксфордський словник англійської мови дає таке тлумачення слова “сleft”: “а 

fissure or split, especially in rock or the ground; a vertical indentation in the middle of 

a person’s forehead or chin; a deep division between two parts of the body” <…>. У 

російському перекладі роман перекладено як “Расщелина”, українською – 

“Ущелина”, тобто зафіксовані у словнику значення збережено при перекладі. 

Суто авторським, незафіксованим у словникові, є інше, похідне значення, про 

нього ми дізнаємося з основного тексту: Cleft – це істота або істоти (тоді Clefts), 

що живуть в ущелині. При перекладі це значення, закладене у заголовок, 

втрачається. Таким чином, оригінальний англійський заголовок сугестує власне 

жіночу ідею» (Мірошниченко, 2012: 274). Образ ущелини в романі проектовано 

на міфологічний образ Дому, який водночас є архетипним. Ідеться також і про 

зв'язок у зображеному Домі з вищим світом, з простором трансцендентальним, 

зі світом богів, а отже, реальність ущелини репрезентує архаїчні форми 

міфологічного мислення як вертикально, так і горизонтально (в системі 

соціальних зв’язків).  

Метамодерністський підхід у зображенні дійсності передбачає відмову від 

її стереотипізації й поширення поглядів на архаїчний світ спершу жіноцтва, а 

згодом і чоловіцтва, в категоріях феміністичної парадигми, яка має усталені 

політичні й соціокультурні інтерпретаційні ектори. Д. Лессінґ відмовляється від 

кліше й стереотипів, пропонуючи такий спосіб бачення жінки й чоловіка, який 

доцільно схарактеризувати як постфеміністичний, оскільки ідеї фемінізму 

покликані бінаризувати дійсність, афірмуючи певні позиції, які перебувають в 

антагоністичних стосунках із позиціями чоловічого світу. Така стратегія 

видається Д. Лессінґ обмеженою, зокрема ж щодо проблематики роману 

«Ущелина».  

Твір репрезентує образи архаїчного міфологічного світу, у якому 

бінаризація на добро і зло, світло й темряву є іманентною ознакою. Водночас 
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ідеться про принципово новий спосіб конструювання жіночої спільноти, яка не 

існує в архаїчно-міфологічній парадигмі. Передусім деконструйовано уявлення 

про жіночу спільноту як об’єкт, що притаманне міфологічному мисленню й 

зображенню жінки в архаїчних текстах «Іліади» та «Одіссеї». Б. Шалагінов 

звертає увагу на естетизацію зображення жінки тільки на етапі «Персея» 

(Шалагінов, 2004: 24) в період грецької античності, проте такий підхід так само 

мінімізує роль жінки, зводячи її до образу трофея, за який змагаються чоловіки і 

в герці за який відкривають і розвивають у собі найкращі риси. Д. Лессінґ 

відмовляється від такого зображення, проектуючи міфологічному реальність у 

парадигмі матріархатного світу. Саме матріархат, як показано в романі, постав 

вищим щаблем еволюції природи в шеллінґіанському розумінні, який дав 

можливість створити нову якість «природного світу». Жінки не прагнуть 

відокремитися від природи, в романі їм властиве органічне перебування в її лоні. 

Сам топос «ущелини» позначає іманентні кордони, вихід за які небажаний. Із 

ущелини складно вибратися, оскільки цей шлях пов'язаний із небезпеками. 

Чоловіки полишають ущелину, натомість жінки в романі зображені в образі 

«служниць» матріархатного культу й світу Прабогині. З огляду на це і в контексті 

розвитку британської теоретичної думки ХХІ ст. окреслю пропонований погляд 

на зображення світу як «антропоценний» (The Routledge Companion, 2018: 225). 

Ідеться про закріплення за природою онтологічного статусу, який не передбачає 

розгляд природи в категоріях доцільності стосовно людини. Зазначена тенденція 

властива й зображенню жіноцтва в романі: жінка не розглядається в стосунку до 

чоловіка, який еволюційно є пізнішим «утворенням». 

Висновки. Дослідження елементів паратекстуальності в романі «Ущелина» 

Д. Лессінґ і аналіз комплексу ідей, експлікованих у романі в аспекті 

репрезентації фемінного та маскулінного, показує, що письменниця прагне 

уникати стереотипності та спрощення під час розгляду стосунків між 

спільнотами чоловіків і жінок в архаїчному суспільстві. Зображені в романі 

антропологічні моделі здобувають автентичність саме через вияв інакшості й 

відмінних рис, які мають бути враховані під час осмислення соціальних ролей і 

функцій жінки й чоловіка в суспільстві. На думку письменниці, такий розподіл є 

базовим, закономірним, природним, а отже, він не може бути об’єктом 

феміністичної критики, яка призводить до спрощень аналізованої проблеми. 

Письменниця уже самим способом конструювання художнього простору 

відмежовується від традиційних феміністичних підходів, виявляючи тип 

метамодерністського художнього осмислення проблеми, що передбачає 

зіставлення в одній площині художнього світу полярних, протилежних явищ, які 

мають екзистенційні відмінності. Жодне з явищ не претендує на вивищення й 

домінантну позицію. 

Письменниця послуговується традицією скептицизму задля уникнення 

стереотипів і відмови від кліше під час сприйняття проблематики жіночо-

чоловічих стосунків у суспільстві. Образ жінки, як і образ чоловіка, в романі має 

набір антропологічних, психологічних, архетипних відмінностей (у сприйнятті 



Записки з романо-германської філології. Випуск 1 (44). 2020. 
 

386 
 

світу та власної позиції в ньому), а отже, протиставлення цих позицій або ж 

намагання зрівняти їх не є перспективним.  

Роман «Ущелина» Д. Лессінґ з огляду на репрезентовану в ньому 

проблематику та спосіб художньої репрезентації мотивів доцільно 

схарактеризувати як приклад інтелектуального постпостмодерністського роману 

Великої Британії. У творі експліковано ідею про наявність сенсу в розподілі 

спільноти на жінок і чоловіків, які еволюційно з’являються пізніше й спершу 

були сприйняті вороже з огляду на свою інакшість. Інакшість є важливим 

елементом саморозуміння, а тому не має поставати джерелом конфліктності. 

Жінки усвідомлюють власну самобутність у комунікації з Іншим (чоловічою 

спільнотою, хлопчиками, які починають народжуватися). Д. Лессінґ 

послуговується моделями альтернативної історії, показуючи небезпечність 

стереотипного спрощення проблем, які осмислені в лоні феміністичних підходів. 

Епіграф слугує матеріалом, який визначає вектор репрезентації стосунків між 

чоловіком і жінкою в романі, наголошуючи на онтологічному статусі кожного з 

них і визначаючи відмінності між вдома спільнотами як онтологічні й 

сенсобуттєві.  
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КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ ЛІРИЗАЦІЇ ДРАМИ 

Синявська Л.І. 
доктор філологічних наук, доцент, 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Стаття присвячена дослідженню комунікативної стратегії ліризації драми. Матеріалом 

дослідження слугували твори Олександра Олеся. В сучасному літературознавстві ліризація 

драми пов’язується із суб’єктивізацією драматичної дії. Різні типи ліричної композиції драми 

служать для структурної організації емоції автора і в такий спосіб реалізують 

комунікативну стратегію ліризації драми посередництвом ритмо-інтонаційної організації 

тексту, поліфонізму авторської позиції, музичності тексту, поєднання сценічного реалізму й 

художньої умовності, різкого, свідомого загострення модельованих життєвих ситуацій. 

Висловлювання у ліричній драмі реалізує безліч смислів, які передаються найчастіше через 

метафору або символ. Одна із функцій такого типу висловлювань у ліричній драмі полягає в 

стиранні межі між поетичним переживанням і словом, що увібрало потенціал почуття 

поета, та надання йому символічного статусу. На рівні жанру в період кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. актуалізується драматична тема, яка є відображенням тенденції ліризації драми. 

Вона реалізується поетизацією драми як вияву комунікативності чи й операбельних 

властивостей лірики у драмі, коли закони лірики стають структуроутворюючим первнем 

драми. На ґрунті комунікативної стратегії трансформації форми Олександр Олесь зумів 

створити ліричну драму з відсутністю традиційного поділу на дії чи акти. Натомість є лише 

графічно-математичне членування на епізоди, які об’єднують текст п’єси візією сну, модель 

“гри в життя”, яка має умовно-іронічний ігровий характер. Завдяки візії сну автор драми 

актуалізував “світ – театр”, символізував хронотоп п’єси, надаючи йому умовного та 

ігрового-іронічного характеру.  

Ключові слова: жанр, комунікативна стратегія, ліризація, драма, лірична композиція. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ЛИРИЗАЦИИ ДРАМЫ 

Синявская Л.И. 
доктор филологических наук, доцент, 

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 

Статья посвящена исследованию коммуникативной стратегии лиризации драмы. 

Материалом исследования послужили произведения Александра Олеся. В современном 

литературоведении лиризация драмы связывается с субъективизацией драматического 

действия. Различные типы лирической композиции драмы служат для структурной 

организации эмоции автора и таким образом реализуют коммуникативную стратегию 

лиризации драмы посредством ритмо-интонационной организации текста, полифонизма 

авторской позиции, музыкальности текста, сочетание сценического реализма и 

художественной условности, резкого, сознательного обострения моделируемых жизненных 

ситуаций. Высказывания в лирической драме реализует множество смыслов, которые 

передаются чаще всего через метафору или символ. Одна из функций такого типа 

высказываний в лирической драме – стирание грани между поэтическим переживанием и 

словом, вобравшее потенциал чувства поэта, и предоставление ему символического статуса. 

На уровне жанра в период конца XIX - начала ХХ в. актуализируется драматическая тема, 

которая является отражением тенденции лиризации драмы. Она реализуется поэтизацией 

драмы как проявлением коммуникативности операбельных свойств лирики в драме, когда 

законы лирики становятся структурообразующим стержнем драмы. На почве 

коммуникативной стратегии трансформации формы Александр Олесь сумел создать 

лирическую драму с отсутствием традиционного разделения на действия или акты. Здесь 
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есть лишь графически-математическое членение на эпизоды, которые объединяют текст 

пьесы видением сна, модель "игры в жизнь", которая имеет условно-ироничный игровой 

характер. Благодаря видению сна автор драмы актуализировал "мир - театр", 

символизировал хронотоп пьесы, наделяя его условным и игрового-ироническим характером. 

Ключевые слова: жанр, коммуникативная стратегия, лиризация, драма, лирическая 

композиция. 

 

COMMUNICATIVE STRATEGY OF DRAMA LYRIZATION 

Synyavska L.I. 
doctor of philological sciences, associate professor, 

Odessa I.I. Mechnikov National University 

The article is devoted to the study of the communicative strategy of drama lyrization. The study was 

based on the works by Oleksander Oles. In modern literary criticism, the lyrization of drama is 

associated with the subjectivization of dramatic action. Different types of lyrical composition of 

drama serve for the structural organization of the author's emotions and thus implement the 

communicative strategy of lyrization of drama through rhythmic-intonational organization of the text, 

polyphony of the author's position, musicality of the text, combination of stage realism and artistic 

conventionality. Expression in a lyrical drama realizes many meanings, which are often transmitted 

through a metaphor or a symbol. One of the functions of this type of expression in lyrical drama is to 

blur the line between the poetic experience and the word, which has absorbed the potential of the 

poet's feelings, and to give it a symbolic status. At the level of the genre in the late nineteenth - early 

twentieth century the dramatic theme is actualized, which is a reflection of the tendency to lyricize 

the drama. It is realized by the poeticization of drama as a manifestation of communicativeness or 

operable properties of lyricism in drama, when the laws of lyricism become the structure-forming 

foundation of drama. Based on the communicative strategy of form transformation, Oleksandr Oles 

managed to create a lyrical drama with no traditional division into actions or acts. Instead, there is 

only a graphical-mathematical division into episodes, which unite the text of the play with a dream 

vision, a model of "game in life", which has a conditionally ironic game character. Due to the vision 

of the dream, the author of the drama actualized the "world - theater", symbolized the chronotope of 

the play, giving it a conditional and playful-ironic character. 

Key words: genre, communicative strategy, lyrization, drama, lyrical composition. 

 

Вступ. Суттєвою рисою драми кінця ХІХ – початку ХХ ст. є 

транспонування до її структур синкретичного мелосу, які є звичними для 

міфологізованого світосприйняття (в епоху модернізму вони, звісно ж, 

стилізовані). Ознака синкретизму є онтологічною для модерну (Свербілова та ін., 

2009: 134), що реалізується на жанровому рівні у переосмисленні містерії та 

трагедії, а на стильовому рівні – у символістському та неоромантичному письмі. 

Частково погоджуючись з цією думкою, додамо: на рівні жанру в цей період 

актуалізується драматична тема, яка є відображенням тенденції ліризації драми. 

Вона реалізується поетизацією драми як вияву комунікативності чи й 

операбельних властивостей лірики у драмі, коли закони лірики стають 

структуроутворюючим первнем драми. Мета статті полягає в дослідженні 

комунікативної стратегії ліризації драми. Матеріалом дослідження слугували 

твори Олександра Олеся. 

Результати і обговорення. Ліризація драми пов’язується із 

суб’єктивізацією драматичної дії, “автор вибудовує себе знаково і текстуально”, 

адже, “суб’єктивізуючи мову, кодуючи культурні знаки і символи, автор творить 
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багатопланову смислову реальність, дискурсивно маркує свої інтенції, формує 

певну модель читача, фіксує “порожні місця” і перспективи ймовірних значень, 

укріплюючи так свою присутність, освоюючи, привласнюючи реальність за 

допомогою слів, образів, символів, дискурсу” (Гундорова, 1997: 135). Тож 

існують підстави стверджувати: естетичні еманації й переживання 

власного Я набувають у ліричній драматургії об’єктивного оформлення та 

реалізуються в образно-уявній організації висловлювання у ліричній драмі. Саме 

у цьому інтерпретаційному ключі сприймаються ліричні драми Олександра 

Олеся, Я. Мамонтова, Є. Кротевича. Висловлювання у ліричній драмі реалізує 

безліч смислів, які передаються найчастіше через метафору або символ. 

“Парадигма значень творимого мовленням організованого “смислового поля 

впливає на розвиток драматичної дії, “диктує” логіку образного наповнення і 

глядацьких вражень” (Малютіна, 2006: 265). Одна із функцій такого типу 

висловлювань у ліричній драмі – стирання межі між поетичним переживанням і 

словом, що увібрало потенціал почуття поета, та надання йому символічного 

статусу. Можемо констатувати, що структурно організовані емоції є 

фундаментом архітектоніки, композиційно-структурної організації ліричної 

драми, до яких долучаються і форми ліричної композиції. Різні типи ліричної 

композиції драми служать для структурної організації емоції автора і в такий 

спосіб реалізують комунікативну стратегію ліризації драми посередництвом 

ритмо-інтонаційної організації тексту, поліфонізму авторської позиції, 

музичності тексту, поєднання сценічного реалізму й художньої умовності, 

різкого, свідомого загострення модельованих життєвих ситуацій. 

Мелійна природа висловлювань у тексті ліричних драм реалізує себе і у 

виборі автором відповідної жанрової форми (етюд, пісня), тяжінні до жанрів 

давньогрецького мелосу (елегія, сколія, ода, дифірамб, гімн), до хорових пісень, 

з яких з часом постає трагедія і драма. Ця мелічна складова реалізується не лише 

на рівні змісту висловлювання, а й його форми, тобто структури тексту, що є, на 

наш погляд, продуктивною наративною тактикою побудови ліричної драми. 

Мелічна її складова як феномен мистецтва модерну доповнюється відповідною 

сценографією, хореографією, музикою, пластикою мізансцен, мальовничим 

оформленням сцени, введенням строф і антистроф хору, як у спробі оновити 

“класичний стиль” (“Іфіґенія в Тавриді” Лесі Українки) тощо. Деякі з цих 

особливостей поетики ліричної драми кінця ХІХ – початку ХХ ст. властиві також 

символістським п’єсам (наприклад, “Злотній нитці”). 

У ліричній драмі дія часто має умовний характер та розігрується не в 

дійсності, а в уяві суб’єкта мовлення. Уява протаґоніста втілюється у різних 

“формах візії, інтуїтивного передбачення, елементарних праобразів, духовного 

трансцедентування символів, “алегоризуючо-дедуктивної” медитації тощо 

(Тамарченко, 2002: 356). Утворений уявний світ є способом поетичного буття 

автора, який через персонажне мовлення героя драми, що стає автором 

висловлювання, розгортає власну візію. Автор вдається до стратегії 

“перетворення словесного суб’єкта поетичного буття” (Федоров, 1984: 164), 

тобто головний герой є творцем (наратором) і виконавцем одночасно. Авторська 
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стратегія корелює із здатністю висловлювання до творення нових смислів, часто 

непередбачуваних автором. Така авторська комунікативна стратегія 

непередбачуваності смислів та інтерпретацій тексту є основою продукування 

реципієнтом множинності значень і смислів, завдяки яким він зазнає особливого 

емоційного впливу слова. Зазначена комунікативна стратегія послідовно 

реалізована у ліричних драмах “Трагедія серця”, “Злотна нитка”, “Тихого 

вечора”, “При світлі ватри” Олександра Олеся. Проф. Н. Малютіна вбачає у цих 

одноактівках “реалізацію символічної візії трагедії, зокрема в мініатюрній 

драматичній поемі “Злотна нитка” (Малютіна, 2006: 274). Звичайно, зв’язок із 

давньогрецькою трагедією тут простежується, але хотілося б звернути увагу на 

інше – дискретну комунікацію. 

На близькість ліричних драматичних етюдів Олександра Олеся до 

драматичних образків, феєрій, пісенних форм (які зберігають синкретичні ознаки 

прадавньої обрядовості і класичної трагедії), передусім драматичних поем 

вказують автори праці “Від модерну до авангарду: жанрово-стильова парадигма 

української драматургії першої третини ХХ ст.” (Свербілова та ін., 2009: 151). 

Звичайно, зв’язок із попередньою фольклорною та літературною традицією у 

поетичному театрі митця простежується, однак не менш важливі ознаки 

майбутнього – театру абсурду, які накреслюються в одноактівках драматурга. 

Так, у ліричній драмі “Злотна нитка” Олександр Олесь вдається до 

“нанизування” кодів у межах “міфу про театр”. Автор використовує тактику 

тришарової організації тексту, де буття театралізується, постає полем “космічної 

драми”. Учасники драматургічного дійства реалізують різнорівневі коди 

(традиційного погансько-фольклорного, який репрезентовано Жінкою в 

чорному, античного міфогенного, представленого трьома парками (Мойрами), та 

символістського, явленого Дівчинкою в білому). 

Ця символістська персоносфера об’єднана авторською комунікативною 

стратегією структурування візії на текстовому рівні. Звичного розгортання дії у 

ліричній драмі немає, натомість дія розвивається тільки в образній уяві суб’єкта 

мовлення. Така структура ліричної драми нагадує народні думи. На це вказує й 

початок драми, де відтворено хоровий плач-голосіння, побудований на 

семантичному паралелізмі та риторичних запитаннях: 

Хто мої перли – розгублені сльози 

Скрізь на великій дорозі, Хто позбирає, Хто поховає? 

Лишенько, горенько чайці-небозі... Сльози, як перли, горять на морозі. 

За цією завуальованою авторською позицією, просякнутою погансько-

фольклорним світопереживанням, приховується символічне сприйняття смерті 

як фатуму, іншого прояву життя. Життя і смерть постають проявами вічного, 

космічного буття, трансцендентна сутність якого передається через символічну 

трансформацію візії, міфологізованої автором на текстовому рівні. 

Друга частина драматичного етюду – це пісенні партії Мойр (Клото, 

Лахесіс і Атропо), які не звучать у міметично-реалістичній площині, тож і не 

становлять тривіальну подібність до давньогрецького міфу. Ця частина 

відбувається у “межисвіті” – між небом і землею, – де парки спокійно 
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продовжують роботу. Коли ж чується “Дзвін розірваних струн і брязкіт ножиць. 

Обірвалась пісня, і заплакала над співцем рідна земля”. Душа митця 

(конкретно: батька української музики М. Лисенка) потрапляє у “міжчасся” між 

хронологічно маркованим конкретно-історичним сьогоденням та вічністю. 

Авторське поле “квазіреальності” і є тим “межичассям”, куди потрапляє душа, 

бо вона жива – це пісня. “І вік її – вічність. І ллється вона десь далеко-далеко, 

наче в других світах, і розказує про свого творця”. 

Тож розгорнуто сцену, в якій персонажі зовсім не чують один одного, а 

кожна парка виконує свою самостійну партію, що є проявом дискретної 

комунікації, яка стане згодом основою “драми абсурду”. Можемо припустити, 

що у такий спосіб реалізується авторська комунікативна стратегія “знищення 

п’єси” як концептуально-драматургічного дійства. Автор театралізує поле 

“космічної драми”, де ніхто ніколи не вмирає, душа є вічною. Цей простір 

“космічної драми” доповнюється заключною третьою частиною, де пісня 

Дівчинки в білому символізує вічність життя Миколи Віталійовича у пісні-душі. 

Символом цієї душі-пісні стають “співи лебедині” як одухотворений звуковий 

образ-уявлення. “Співи лебедині” – образ-рефрен; авторські інтенції та тактики 

вказують на численні фольклорно-міфологічні та літературно-культурні 

претексти, які і творять своєрідну текстово-образну тканину драматичного 

етюду. 

Відсутність інтриги, характерів, подій, які відбуваються перед глядачами, 

вказує на прояви “нової драми” в етюдній манері Олександра Олеся. Автор 

культивував двоплановість зображення: світ людей, який представлено Жінкою 

в чорному та Дівчинкою, світ богів – парки, що й створює “космічний простір” 

тексту. У такий спосіб через суб’єктне мовлення автор передав свої емоції та 

інтенції, а через персонажні знакові символи, фольклорне, літературне й 

культурологічне підґрунтя, яке пов’язує текст драматичної поеми з претекстами, 

впливав на реципієнта поліваріантністю емоцій, залучаючи його до дійства, 

акцентуючи його співучасть у ньому, що створює завдяки змістовій 

комунікативній стратегії “міф театру”. 

Уведені персонажі не чують одне одного, їхні роздуми та дії мають 

рефлексійне підґрунтя, відтворюють в інтуїтивно-драматичній формі дискретну 

комунікацію, що є проявом абсурдності та екзистенційного сприйняття буття як 

кроку до смерті. “Космічна драма” відтворює сугестивно-емоційну авторську 

концепцію, реалізовану текстом, унаслідок чого він сприймається як такий, що 

породжує нові думки, емоції, почуття реципієнта, тобто є тією творчою 

субстанцією, де перехрещується, взаємодіючи, авторська уява й читацька 

рецепція, як нова комунікативна стратегія змістового плану. 

Музичні ремарки відтворюють поетичний настрій за допомогою 

синестезії, створюють імпресіоністичну ліричність: “Декілька акордів, як бурних 

дихань вихору”. “Музика. Чуються перші звуки, перші акорди, перші пісні, 

радісні і наївні, як ранок на світанні. Ось вони розростаються, сміливішають, 

виправляють крила і дзвенять високо над землею, як тисячі жайворонків. І всі 

вони – одна пісня, один гімн Великому Життю”. Музика аудіює конкретні 
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емоційні переживання, стає символом-персонажем, що виконує гімн Великому 

життю та переносить драматичну дію у сферу інтуїтивного, надає їй динаміки. 

Тому у такій семантичній інтерпретації музика постає окремим персонажем 

серед інших, виконує структуротвірну роль у драматичному етюді, що 

фіксується текстом, врешті, виступає одночасно суб’єктом і об’єктом гри. 

Отже, використовуючи лапідарну форму драматичної одноактівки, автор 

“Злотної нитки” реалізував комунікативну стратегію структурної організації 

емоції, яка переростає у символ, що реалізується у межах тексту “міфом про 

театр” шляхом нанизування фольклорних, міфологічних, літературних 

претекстів – тих кодів, які маркують авторські інтенції й емоції та формують 

певну модель поведінки реципієнта. Комунікативна стратегія експериментів 

Олександра Олеся з художньою формою малоформатних драм знаходить вияв і 

в формах драматургічного письма ліро-психологічних одноактівок “Трагедія 

серця”, “Тихого вечора”, “Місячна ніч”. 

По-перше, автор цих ліричних символістських етюдів суб’єктивував 

наративну поетику, тобто на зміну оповідності приходить фрактація, художня 

реальність фрагментизується та впорядковується ледь помітними асоціативними 

зв’язками та вмотивованою композицією. Так, ліричний етюд “Трагедія серця” 

реалізує тактику матеріалізованої розгорнутої метафори, яка розрослася до 

цілого сюжету і стала емоційною домінантою художнього світу п’єси. Поетика 

ліричного твору стає “будівельним матеріалом” екзистенційної концепції світу 

як буття-смерті. 

Дівчина: 
Хотілось би мені лежать, в якомусь забутті.... 

А дотик кучерів твоїх, 

чи крила вітру весняного нехай би гладили мене 

мої уста і очі. 

Твоя рука в моїй руці...І  спати вічно так, 

і вже прокинутись ніколи не хотіти. 

Їй вторує Чоловік: “Життя не треба нам”. Така концепція світу як небуття 

є “маркантною семою” екзистенціалізму драматурга Олександра Олеся, який 

пізніше стане підосновою творчості Ж.-П. Сартра, А. Камю та філософським 

напрямом середини ХХ ст. Тактика розгорнутої метафори як основи концепції 

світу Буття-Смерті досягається поєднанням неможливого, руйнацією причинних 

зв’язків драматичного тексту. Структурно драма розпадається на дві частини, в 

яких втрачається межа між світом візії та реальністю завдяки 

внутрішньотекстовим діалогам, які мають додатковий імпліцитний характер 

(“Дівчина: Мені здається теж – / коли б ми розкувались / і вільно кинулись в 

блискуче море щастя, / життя було б уже не треба. – Чоловік: Смерті?”. 

Як бачимо, концепція світу ґрунтується тут на надзвичайності й алогізмі 

як конструктивному та мотиваційному принципі авторської стратегії організації 

тексту. У цій концепції можливі люди-привиди, люди-тіні, перетворення живої 

людини на маріонетку. Вдаючись до тактики фантасмагоричного моделювання 

картини буття-смерті як способу реалізації комунікативної стратегії змістового 
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характеру, Олександр Олесь поєднав різні жанрові форми: етюд-настрій, ліричну 

драму, малюнок, сон, видіння. Вони набувають також жанротворчих 

характеристик, адже “умерле часом знову воскресає”, “не треба прокидатись”. 

Ця жанрова різноликість й образна амбівалентність дають змогу створити 

та передати внутрішній простір “іншого” як образ “невизначеного”, “ймовірно – 

множинного суб’єкта” через його візії, емоції, імпліцитні стани. Створені 

Олександром Олесем “мислеформи” образів (самотностей, розмов, образи снів і 

візій, квітів-лілей, “вирваних сердець, виправданих кров’ю”) демонструють 

суб’єктивізацію наративу та ліризацію тексту, в якому фрагментована, алогічна 

художня реальність упорядковується емоціями, асоціативними зв’язками, 

візійністю та композицією. 

У фіналі ліричного етюду автор іронізує через готовність до смерті 

Чоловіка і Дівчини. Зірвані лілеї заставляють його переживати вічність мук у 

будь-яку хвилину, а могилу він знайде собі сам. Іронічність як комунікативна 

стратегія допомагає автору дистанціюватися від тексту та висміяти життя, яке 

набуло форм шаблонів і штампів, нівелювати пафос трагічного. Отже, 

використовуючи комунікативну стратегію ліризації драми на рівні форми, 

Олександр Олесь у “Трагедії серця” матеріалізував метаформи як основи 

концепції світу Буття-Смерті, що є проявом екзистенціалізму, ефективно 

культивував тактики алогізації різних жанрових форм для створення 

“мислеформ” образів за допомогою емоцій, візій і передчуття та іронії, яка 

нівелює трагічне висміюванням життя за штампами та шаблонами. 

Елементи “театру абсурду” як комунікативну тактику, що реалізується на 

рівні жанрологічних стратегій, спостерігаємо в етюді з трьох картин “По дорозі 

в казку”, де має місце фрагментування тексту і руйнація драматургічного 

конфлікту. Текст оформлено і подано як фрагментарно-репліковий, що руйнує 

традиційні канони константної структури драми. Поряд із реплікою відсутнє 

позначення, хто мовець, натомість надибуємо узагальнення “молоді голоси”, 

“окремі голоси юрби”, а репліки подаються діалогічно. У такий спосіб 

підкреслюється прозово-оповідна природа етюду, його близькість до новели, на 

що промовисто вказує і поділ на картини. Автор “По дорозі в казку” застосував 

прийом аналітичної композиції та європейський жанровий принцип “лезедрам” 

Lesedram’и (Bucholramol), коли драматургічний твір потенційно не є спектаклем 

для сцени. Залучаючи театралізацію, видовищність, які діють за іншими родо-

видовими ознаками та законами, ніж драматичні, автор у цей спосіб творить 

власну форму етюду, який реалізує його комунікативну стратегію та інтенції. 

Кінець ХІХ – початок ХХ ст. – це час “насичення театральної образності тими 

художніми засобами, котрі, як вважалось раніше, були призначені для 

сприйняття читача, а не глядача” (Смирнов, 1981: 3). Саме так переломлюється 

авторське слово, що створює ефект умовності зображення. Умовними є й 

персонажі – люди, Він, Дівчина; місце дії – ліс, дорога, Казка, Великі скелі. Щоб 

її осягнути і досягти, потрібні фантазія і впевненість: “Він: А Казка... Казка – 

вище (Тиша). А хто б хотів угледіти її блискучу браму, хай духом зробиться 
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міцний, як криця”, “...і кожний, хто піти захоче в Казку, ітиме доти, аж доки 

цвіту стане”. 

Умовність мрії про Казку автор намагається донести реципієнту. А чим 

вища міра умовності, тим більшою повинна бути співтворчість, співучасть 

читача, що робить актуальною проблему читацького і глядацького сприйняття 

тексту. Адже Казка є візією, якої прагне досягти Він і Юрба, але в кінці шляху 

Юрба перетворюється на привидів, які поклоняються королю, подібному до 

горили, а він бачить хлопчика в білім убранні, який сповіщає: “Із Казки я 

прийшов, де завжди сонце... і в золоті горить брама Казки”. Ця радісна звістка 

тільки для нього, а не для Юрби, бо його голосу ніхто вже не чує. 

Як бачимо, Олександр Олесь створює в етюді умовні образи, які значною 

мірою розраховані на читацько-глядацьку інтерпретацію та трактування. 

Драматург практикує авторське відсторонення від персонажа, тому ці образи в 

розвитку п’єси створюються як “невизначені”, “ймовірно-множинні” суб’єкти, 

які проживають зображуване, наслідком чого є функціональна невизначеність 

статусу зображуваного суб’єкта. Координати невизначеності й множинності 

зображення суб’єкта є тими ознаками абсурдистської драми, до якої прийде в 

середині ХХ ст. західноєвропейська література, а в драматургічних творах Олеся 

вони присутні вже в десятих роках ХХ ст. 

У них розширюється і змінюється роль персонажа, адже в тексті він уже 

виступає не в одній іпостасі, а в кількох. Наприклад, Він спочатку об’єкт 

насмішки, бо він уночі кликав “Мамо, мамо!” та “водив за руку батька”, “У його 

батька був Кобзар”. Потім протаґоніст божевільний, бо ніхто з громади не 

бачить зорі, яка зійшла над ними. Ампліфікація додає означень: “Він 

демон!”, “Він пророк”, “Невже він з Казки?”, “Я вам казав, що він король”, “Ти 

привид сам”. Іпостасіобразу, зафіксовані в тексті, свідчать, що тут не лише одна 

основна роль, а й додаткові, які граються не лише на сцені, а й у самій п’єсі, тому 

персонаж є одночасно суб’єктом і об’єктом гри. Метаморфозність образу 

досягається постійним рухом та відсутністю принципової завершеності і 

статичності. В цьому можна догледіти ще один прояв абсурдності драми: при 

локальності зображуваного відтворюються та прочитуються інші плани життя, 

інші тексти, устремління й інтенції. Ця іншість дає можливість поліваріантного 

прочитання тексту реципієнтом. Апелюючи до чуттєвого досвіду реципієнта, а 

не до розв’язання соціальних чи навіть психологічних конфліктів, автор через 

реальний вплив на почуття, а не їх означення чи опис, через герменевтичне 

сприйняття і розуміння створює цілком нову якість тексту, який позначений 

проявами ліризації та абсурдистської драми. 

Лірична драма “Над Дніпром” Олександра Олеся реалізує стратегію “театр 

в театрі”. Онейричною візією автор поєднує сучасність і минуле, вводить 

фольклорний пласт. Принцип “театр у театрі” забезпечує умови, коли персонаж 

опиняється на подвійній сцені, а вистава стає багатоповерховою (Тачев), тобто в 

такий спосіб відбувається театралізація дійства. Митець у цій драмі реалізував 

комунікативну стратегію ігрового заперечення реальної дійсності шляхом 
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перенесення сценічного дійства в театралізований світ сну і фантазії та 

створюючи таким чином модель “світ – театр”. 

Два світи – реальний та міфологічний – поєднані образами Андрія та 

Оксани, яка втопилася заради коханого, котрий зрадив її з Мариною. Роль Андрія 

двояка: він бачить сон і одночасно є учасником візійного дійства сну. Так автор 

досягнув полісюжетності та багатоплановості театралізації суб’єктного 

зображення. Завдяки комунікативній стратегії “театр в театрі” створено текстову 

ситуація, яка є естетичним міфом, своєрідним каноном для подібних драм. Тому 

автор символізував сценічний простір, перетворив його за міфологічною 

моделлю. 

П’єсу відкриває епіграф із хроніки газети “Рада” про тяглість поганських 

традицій. Його продовжує перелік дійових осіб, де поряд зі звичними постатями 

й іменами виступає як персонаж Дніпро. Символічність образу ріки провокує на 

сцені ситуацію “гри у життя”. Місце дії залишається сталим – берег Дніпра. 

Лірична драма поділена на шість частин, які означені лише графічно, але їх 

можна вважати явами. Автор дотримується класицистичного принципу єдності 

часу, місця, дії: події тривають менше доби, розгортаються в одному місці, а 

сюжет розвивається послідовно. Але на цьому класицистична традиція 

завершується. 

Олітературнюючи фольклорні уявлення про русалок і Дніпро як 

матеріальні стихії природи, автор створив ситуацію“текст– життя”, тобто на очах 

читача / глядача розгортається сценічне дійство, продовження життя. 

“Міфологізація” дійства є, з нашого погляду, стрижнем твору, а його ігровий 

характер направлений на відтворення реальної дійсності та пояснює драму 

Андрія. Візія сну уможливлює сприйняття тексту як життя, поєднуючи, 

здавалось би, неможливе: сьогодення і минуле, мрію і спогад, кохання і 

страждання, життя і фантазію. Сон Андрія – міфологічно-феєрична картина із 

власним сюжетом, дійовими особами та інтригою. Важливі у концепції твору 

символічні внесення, в яких Дніпро закликає козаків до бою, розірвати кайдани, 

які стаґнаційно сковують їх (“Дніпро: Смерть ворогу-кату, зимовому сну! 

Рвіть, рвіть ланцюги, грудьми ріжте береги!”. 

Козаки підтримують заклик імперативом певності: “Розіб’ємо кайдани, 

розвієм тумани – знову світ настане! Розпадуться ланцюги, розступляться 

береги”. Дніпро закликає козаків до бою з зимою, Русалки ж переодягаються і 

приходять в село, де наймаються на роботу (умовно соціальний план). 

Спостерігаємо типово ліричні способи трансформації художньої події. 

Утоплениця Оксана стає наймичкою в Андрія, доглядає його сина. Андрієві 

здається, що він наче чув цей голос. Вогонь, яким люди виганяють Русалок з 

села, примушує Оксану зізнатися йому: “Се я! Оксана твоя!”. Далі лінія Андрія 

вибудовується Олександром Олесем як модель нелітургійної готовності до 

жертви (“Андрій: О земле, о мати, прости і прощай – Навіки до суду! 

– Оксана: Стривай! (кидається з берега)”. 

Смерть заради коханої, яка покінчила життя самогубством через його 

зраду, – спроба спокутування провини. Вдаючись до зворотньо- поступального 



Записки з романо-германської філології. Випуск 1 (44). 2020. 
 

397 
 

типу ліричної композиції п’єси, автор переносить жертовність Андрія в 

іронічний план, адже остання, шоста частина – це пробудження Андрія: “Се сон? 

Мара? О, Боже мій! Що в голові, в душі моїй?”. Отже, герої і події, які з ними 

відбуваються, мають умовно-іронічний характер. Як наслідок створюється 

дистанція між автором і персонажами, реципієнтом і художнім світом п’єси, в 

який не можна “проникнути” прямим неіронічним словом. Автор вдається до 

комунікативної тактики персоніфікації неживого (Дніпро – козак, Русалки – 

дівчата), опредмеченням живого (розмова дядьків: “Що робити? От таке-то! 

Де ти ділася, кебето?”), анімалізації (кобзар – соловей, Дніпро – сивий орел, 

козаки – орли – вітри, дівчата – листом осіннім, бідні тремтять), створюючи у 

такий спосіб умовну та іронічно-ігрову стихію “гри в життя” у п’єсі.  

Висновки. На ґрунті комунікативної стратегії трансформації форми 

Олександр Олесь зумів створити ліричну драму з відсутністю традиційного 

поділу на дії чи акти. Натомість є лише графічно-математичне членування на 

епізоди, які об’єднують текст п’єси візією сну, модель “гри в життя”, яка має 

умовно-іронічний ігровий характер. Завдяки візії сну автор драми актуалізував 

“світ – театр”, символізував хронотоп п’єси, надаючи йому умовного та ігрового 

– іронічного характеру.  
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rodo-zhanrovoï dy`namiky`. Odesa: Astropry`nt. 

Sverbilova, T., Malyutina, N., Skory`na, T. (2009). Vid modernu do avangardu: zhanrovo-sty`l`ova 
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The article «Depiction of the Conflict between Personality and State in the Novel «1984» deals with 

investigation of the genre peculiarities of the novel – dystopia «1984» by G. Orwell and depiction of 

the conflict between Personality and State. The author of the article states that the genre of dystopia 

novel occupies a special place not only in the English literature of the XX century, but also in the 

world literature. The first part of the article speaks about the formation of the dystopia genre in the 

world literature, which developed as an opposite to the genre of utopia. The research shows that 

dystopia genre was creatively implemented in the works by A. Huxley, R. Bradbury, K. Ishiguro, etc. 

The article states that in the novel under analysis the author touches political, social, moral and 

philosophical problems. And the main means of treating this issue is the system of characters 

creatively presented in the novel. The author of the article focuses on the analysis of the main 

character of the novel – Winston Smith, who becomes a person involved into a dramatic, tense conflict 

between a Personality and the State. G. Orwell provides the idea that under the pressure of a society 

any person can be ruined. Outstanding characters of the book make it interesting and exciting for a 

wide circle of readers. This research states that the most tragic and awful character for G. Orwell is 

the leader of the totalitarian state – Goldstein. The whole novel is aimed against totalitarian ideas, 

tending to embrace all aspects of human life in order to develop the nation of warriors and fanatics.  

Key words: dystopia, totalitarism, dramatic conflict, utopia, problems, moral, personality. 

 

ЗОБРАЖЕННЯ КОНФЛІКТУ МІЖ ОСОБИСТІСТЮ  

ТА ДЕРЖАВОЮ В РОМАНІ ДЖ. ОРУЕЛЛА «1984» 

Романець В.М. 
кандидат педагогічних наук, доцент,  

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Стаття «Зображення конфлікту між Особистістю та Державою в романі Дж. Орвелла 

«1984» присвячена дослідженню жанрової своєрідності роману-антиутопії Дж. Орвелла 

«1984» та зображення конфлікту між Особистістю та Державою в досліджуваному творі. 

Автор статті зазначає, що жанр роману-антиутопії посідає особливе місце не тільки в 

англійській літературі ХХ ст., а й у світовій літературі взагалі. У першій частині статті 

йдеться про становлення жанру антиутопії у світовій літературі, який формувався 

поступово як протилежний жанру утопії. Жанр антиутопії, як зазначено в дослідженні, було 

талановито втілено в творах таких письменників як О. Хакслі, Р. Бредбері, К. Ісігуро та ін. 

У статті зазначено, що в досліджуваному творі письменник зачіпає проблеми політичні, 

соціальні, моральні, філософські. А основним засобом втілення даної проблематики в творі є 

система персонажів, що надзвичайно талановита та яскраво представлена в романі. Автор 

статті акцентує увагу на образі головного героя – Вінстона Сміта, який стає фігурантом 

драматичного, напруженого конфлікту між Особистістю та Державою. Письменник 

наполягає на думці, що під натиском суспільства ламається будь-яка Особистість. 

Підкреслюється, що яскраві характери героїв роблять книгу захоплюючою і цікавою для 

широкого кола читачів. У даному дослідженні наголошується на тому, що для Дж. Орвелла 

найбільш трагічним і страхітливим є образ лідера тоталітарної держави – Голдштейна. А 

весь твір спрямовано проти тоталітарних ідей, покликаних охопити всі аспекти людського 

буття, заради формування націй воїнів та фанатиків. 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ КОНФЛИКТА МЕЖДУ ЛИЧНОСТЬЮ 

И ГОСУДАРСТВОМ В РОМАНЕ ДЖ. ОРУЭЛЛА «1984» 

Романец В.М. 
кандидат педагогических наук, доцент, 

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова 

Статья "Изображение конфликта между Личностью и Государством в романе Дж.Оруэлла 

"1984" посвящена исследованию жанрового своебразия романа-антиутопии Дж.Оруэлла 

"1984" и изображению конфликта между Личностью и Государством в исследуемом 

произведении. Автор статьи отмечает, что жанр романа-антиутопии занимает особое 

место не только в английской литературе ХХ ст., а и в мировой литературе в целом. В первой 

части статьи речь идет о становлении жанра-утопии в мировой литературе, который 

формировался постепенно как противоположный жанру утопии. Жанр антиутопии, как 

отмечено в исследовании, был талантливо воплощен в произведениях: О.Хаксли, Р.Брэдбери, 

К.Исигуро и др. В статье отмечено, что в исследуемом произведении писатель затрагивает 

проблемы политические, социальные, моральные, философские. А основным средством 

воплощения данной проблематики в произведении является система персонажей, которые 

чрезвычайно талантливо и ярко представлены в романе. Автор статьи акцентирует 

внимание на образе главного героя - Уинстона Смита, который становится фигурантом 

драматического, напряженного конфликта между Личностью и Государством. Писатель 

настаивает на мысли о том, что под натиском общества сломается любая Личность. 

Подчеркивается, что яркие характеры героев делают книгу захватывающей и интересной 

для широкого круга читателей. В данном исследовании подчеркивается, что для Дж.Оруэлла 

наиболее трагическим и ужасающим является образ лидера тоталитарного государства - 

Голдштейна. А все произведение направлено против тоталитарных идей, призванных 

захватить все аспекты человеческого бытия, ради формирования нации воинов и фанатиков.  

Ключевые слова: антиутопия, тоталитаризм, драматический конфликт, утопия, 

проблематика, мораль, личность. 

 

Introduction. What is most looked forward in Utopian societies is the concept 

of justice. They seek justice both in state and in society (Walsh, 1975). According to 

some Utopian writers, the main reason of the corruption in the world is attitude to 

injustice. Thus, they, first of all, try to find the reasons of this injustice and inequality 

in the society. Both Plato and More take money and private property as the reason of 

this chaos, so in both of their Utopias, there is the abolition of money and private 

property. Yet, they differ in terms of their ideas on education and class system. 

According to Plato, in order to set up a just society, there should be division among 

labours. Every person is suited for a certain job and he/she should do his/her work, so 

social stability will be provided. And also, for Plato, the rulers should be philosopjjprs 

because they are the qualified ones than others. Thomas More, on the other hand, 

arranges similar working standards and working hours for people. Yet, although they 

are different in some of their Utopian visions, basically both writers seek the ways to 

eliminate the greediness, corruption, vanity and crimes in their societies. 

Results and discussion. What concerns anti-utopian works, we can state that, 

on the other hand, the laws of justice do not work. Generally, there is not social equality 

among people and they do not have any rights to protest. There are hierarchical social 
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classes in these societies. While some lucky ones seem superior, some others are 

inferior and it's their destiny. There are many inequalities in their lives. In Huxley's 

dystopia, Brave New World, for instance, people are divided into classes and there are 

sharp divisions between them starting from smart ones to inferiors; Alphas, Betas, 

Gammas, Deltas, and Epsilons. Everybody in the system, however, seems to be pleased 

with their situation except for some marginal characters who are conditioned from their 

very early age. The rest of the population seem to be obedient because their brains are 

washed, and they had already lost their individuality. In Orwell's dystopia, in the same 

way, there are Party members; Outer-Party and Inner-Party members. And also, there 

are Proles, populations who are the lowest part of the society. Other than these 

inequalities, when you commit a crime, you have no right to defend yourself. As an 

individual, you are always alone and succumbed. 

The Utopian aim is an ideal community which posses a perfect socio-political 

legal system and circumstances. The rulers in this community try to create perfect 

environment governed by the laws that provide equality, freedom, and happiness to 

everyone. In dystopian communities, however, the state is represented as brutal and 

uncaring. Rather than working for the goodness of the population, the rulers, in 

dystopian communities search the ways to control and suppress the citizens in order to 

secure their position and their own interests. They condition, manipulate or brainwash 

the citizens by using various types of methods including advertising, media, 

regulations, technology, and philosophical or religious ideologic. 

The horrible thing about the Two Minutes Hate was not that one obliged to act 

a part, but that it was impossible to avoid joining in. Within thirty seconds any pretence 

was always unnecessary. A hideous ecstasy of fear and vindictiveness, a desire to kill, 

to torture, to smash faces in with a sledge-hammer, seemed to flow through the whole 

group of people... (Orwell, 2013: 17). 

It is important to mention that Utopian society is not interested in educated 

people, on the contrary, they try to keep people illiterate. Therefore, they will maintain 

their domination. It is such an egoistic, repressive and cruel system. In Ray Bradbury's 

famous dystopia, Fahrenheit 451о, for example, the state represses the intellectuals and 

forbids the reading of essential books. People's minds are filled with unnecessary things 

from TV, advertisements, such as products for consumerism. Nobody is interested in 

the realities of their world or what is really happening around them because they are 

blind to them. Books, which are seen as threats to status quo, are abolished and burned. 

Thus, it seems that whereas Utopian rulers seek ways to provide social harmony, 

dystopian rulers create social chaos. 

Contrary to dystopian point of view, Utopia is not against freedom. Scientists 

assert that utopia struggles to give «true freedom, as individual men and women find 

their own destiny fulfilled by co-operating freely with the purposes of society» (Walsh, 

1975: 71). Utopia creates an earthly welfare by rational planning but according to 

dystopian writers it is not so easy. For some dystopian writers, although Utopia seems 

to promise freedom, it is not so possible for an individual to flower as a part of the 

social whole. As an individual, he/she has his/her thoughts, ideas, longings and 

emotions, so his/her Utopia can also be a dystopia of others who have different world 
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views (Постмодернизм, 2001: 74). At this point, dystopia comes into existence. In 

dystopia, freedom is totally destroyed. What is left is artificial liberties. In Nineteen 

Eighty-Four, people have no right to write, to question and even to think freely. There 

is always a crime of thought. In Never Let Me Go, q^ones have no rights even on their 

own bodies. Both their bodies and minds are exploited. 

In spite of the fact that Utopia and dystopia seem to differ in many aspects, they 

share some important points. After all, in both Utopian and dystopian communities, 

what is aimed is to alter the existing social order. As Ruppert claims, «their shared 

effects lie in their thought – provoking power, in their capacity to intensify 

contradictions and to arouse a desire for change. The enemy of both Utopia and anti-

utopia is the status-quo, which both seek to transform» (Коссак, 1980: 104). While 

Utopia gives the reader a hopeful image with a heaven-like picture that awakens our 

desire for change, dystopia provide us a negative picture that is full of hopelessness 

that arouses our fears even if it may seem a hopeful image with a heaven-like picture 

at first glance. In other words, in Utopian fiction, by creating a perfect environment, 

the writer tries to "make us aware of the distance between «the is» and «the ought». In 

dystopian fiction, however, this is done through satire and parody. They reimagine their 

present and create a plausible future. 

Summing up we can state that although these two genres sometimes challenge 

each other, they flourishe side by side and they coexist, the tension between the two 

remained, linking them in a single arc. The underlying unity was a necessity of their 

continuing mutual survival. They fed off one another, deriving an equal and opposite 

energy from each other's affirmations and negations (Kumar, 1987: 126). 

As hopeful and joyful picture of Utopia life gives way to the emergence Utopian 

fiction, the dark and distorted image of life gives way to the existence of dystopian 

fiction. The dystopian literature and its main concepts and themes will be analyzed in 

detail in the next section. 

The novel «1984» is built on the acute conflict between Personality and State, 

freedom and fear. Its plot is dramatic, tense, the denouement is unusual, it provides the 

idea that under the pressure of society any person can be ruined. Outstanding characters 

of the book make it interesting and exciting for a wide circle of readers. 

The main protagonist of the book is a usual misfit – intellectual with eloquent 

surname Winston Smith, which clearly speaks about his colourlessness and 

facelessness, the man is physically sick and weakened by bad food and beggarly 

existence. It is important to mention that Winston Smith is a marginal character. The 

marginal situations cause the appearance of so called cultural hybrids that balance 

between the dominant group of the society, the group which never accepts them and 

the group from which they dissociate (Оруэлл, 2012: 443).   

Protest against regime arises in Winston’s soul especially after unhappy family 

life. However, his protest is expressed only in seditious notes in his diary which 

themselves are considered to be crime punished by death. First of all for him any 

woman is a Party spy. Thus, such important feeling as love is transformed with this 

man into suspicion, hatred, hopelessness:  

«Winston had disliked her from the first moment he saw her. He disliked nearly 
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all women, especially young and pretty ones. The young women were always most 

loyal to the Party and were happiest to spy on others. But this girl was especially 

dangerous, he thought. Once, when he had seen her in the canteen, she had looked at 

him in a way that filled him with black terror. He even thought she might be working 

for the Thought Police» (62-63). 

But it was already the strongest form of protest – Winston does not obey to the 

laws of totalitarian universum: criminal thought is the worst crime in that state.            

Дж. G. Orwell deals with the problem of subconscious analysing relations between 

men and women. All of a sudden Julia breaks into Winston’s life. Though he hates 

practically all women, especially young and beautiful ones, to this woman he feels 

attraction and wants to take hold of her. At the same time, he is afraid of Julia and 

feels burning hatred to her because she is an embodiment of the regime. Julia is young, 

energetic, beautiful, practical, she is able to adapt to a situation (observe less important 

rules and you can violate more important ones). 

«Julia was twenty-six years old. She lived in a Party buildingwith thirty other 

girls (’Always the smell of women! I hate women!’ she said) and she worked, as he 

had guessed, on the story-writing machines. She enjoyed her job, looking after a 

powerful electric motor» (42).  

Julia is in love and she can share everything with her beloved man. She also 

hates the Party but the reason is that this Party deprives her of pleasures. However, in 

contrast to Winston, she understands why sex is strictly forbidden, she likes to seduce 

party members and  indulge in carnal joys together with them. Contrary to Katrin, who 

was Mrs. Smith once, Julia is a normal woman. The latter, according to G. Orwell is 

a foolish, vulgar, empty creature, «a walking gramophone». Katrin is a shining 

example of what the Party is trying to make out of a usual «warm» woman. In his turn 

Winston dreams that such women as Julia were more and the party would rot from 

inside, that it would cover with siphilic chancres. But after the love-protest, after the 

love-despair there comes real love and the special flavour of danger is changed with 

the premonition of quick death. 

«Life, as she saw it, wasquite simple. You wanted a good time, they (meaning 

the Party) wanted to stop you having it, so you broke the rules as well as you could» 

(52). 

It is clearly seen that creating a character G. Orwell, as a writer, reflects the 

features of a real person in it. Personality of O’Brian, a high rank party member, 

constantly worried Winston. He could not understand what troubled him more: the 

unusual combination of an intellectual and a boxer – weightlifter in O’Brian’s 

appearance or his insincere, in Winston’s opinion, devotion to the Party … Winston’s 

liking for him and total confidence in this man, who morally degraded long ago, is 

simply impressing. O’Brien is a worthy son of his system. He covered Winston with 

a web of lies and brought him to where people ruin themselves, that is to say to his 

doom. Indifferent to any party in the world Julia followed him to satisfy his interest in 

the world order. They are eager to tell a lie, to betray, to douse children with acid, but 

not for the sake of the Elder Brother, they have chosen another God for themselves, 

Goldstein. 
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The system created them in a way they match it. But they did not agree to 

sacrifice their love. And this is already challenge, which the Party takes up with 

pleasure. G. Orwell underlines that subconsious is not always beautiful it can be ugly 

and awful. 

E. Cossak states that dissection is the main feature of the novel. It reveals itself 

at different levels: material wealth, plan excess according to all indices,slogans and 

reality. Thus, they are mistaken, or maybe they did not think that they prefer one 

totalitarian regime to another one, they want to change a moustached fellow for a man 

with a goatee (Коссак, 1980: 203). 

It is important to mention that one the protagonists of the novel «1984» is the 

Elder Brother. The prototype for this image was the leader of the Soviet state                   

J. Stalin The desription of this character’s appearance and of his inner world 

correspond to the personality of that bloody dictator. Besides the novel shows the cult 

of personality of The Elder Brother which was artificially manufactured in the Soviet 

Union. «At the end of the hall a poster covered one wall/ It showed an enormous face, 

more than a metre wide: the face of a handsome man of about forty-five, with a large, 

black moustache. The man's eyes seemed to follow Winston as he moved. Below the 

face were the words B I G B R O T H E R IS W A T C H I N G Y O U» (13). 

Conclusions. Gradually gaining strength fear breaks a human’s moral and 

makes him keep all his feelings inside except the instinct for self-preservation. In such 

a state fear produces constant mimicry until the ability to see things as they really are 

is absolutely destroyed. The state must only facilitate quick and irrevocable flow of 

this process. It is also important to mention that in the novel «1984» G. Orwell shows 

himself as a creator of literary images which cannot be forgotten. His aim is to depict 

the psycological portrait of his characters, appearance has the secondary meaning. 
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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 досягнень вітчизняної та зарубіжної філології. Статті повинні мати такі необхідні елементи: 

Вступ (розкривається актуальність дослідження; здійснюється постановка проблеми та аналіз 

попередніх досліджень і публікацій; формулюються мета і завдання). 

Методи та методики дослідження (висвітлюється процедура теоретико-методологічного та/або 
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