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ИРОНИЯ КУРТА ТУХОЛЬСКОГО 
И СПОСОБЫ ЕЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ В ПЕРЕВОДЕ

Букреева Л.Л.
кандидат филологических наук, доцент,

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова
Никитинская И.О.

магистр II года обучения,  
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

     
В статье рассматривается понятие иронии, а также специфика и разновидности 

немецкого юмора, в частности, вербальная репрезентация иронии немецкого писателя 
и публициста Курта Тухольского в произведении «Die Kunst, falsch zu reisen». Описыва-
ются способы создания комического эффекта и особенности его перевода с немецкого 
языка на русский. Изучение функциональных особенностей иронии способствует выявле-
нию новых механизмов формирования иронического смысла в художественном тексте. В 
современной лингвистике существует несколько подходов к изучению феномена иронии, 
позволяющие автору имплицитно выражать свое эмоционально-оценочное отношение 
к недостаткам современной действительности.  В данной статье показан широкий и 
многогранный спектр средств, которыми автор пользуется для достижения комическо-
го эффекта. 

Ключевые слова: ирония, юмор, сатира, комический эффект, способы воспроизве-
дения иронии в переводе, переводческие трансформации.

IРОНIЯ КУРТА ТУХОЛЬСЬКОГО 
I ЗАСОБИ ЇЇ ВIДТВОРЕННЯ В ПЕРЕКЛАДI

Букрєєва Л. Л.
кандидат фiлологiчних наук, доцент,

Одеський нацiональний унiверситет iменi I.I. Мечникова
Нiкiтiнська I. О.

магiстр II року навчання, 
Одеський нацiональний унiверситет iменi I.I. Мечникова

   
У статтi  розглядається поняття iронiї, а також специфiка та рiзновиди нiмецького 

гумору, а саме – вербальна репрезентацiя iронiї нiмецького письменника та публiциста 
Курта Тухольського  у творi «Die Kunst, falsch zu reisen».  Описуються засоби ство-
рення комiчного ефекту та особливостi його перекладу з нiмецької мови на росiйську. 
Дослiдження функцiональних особливостей iронiї сприяє виявленню нових механiзмiв фор-
мування iронiчного сенсу в художньому текстi. В сучаснiй лiнгвiстицi iснує декiлька пiдходiв 
до вивчення феномена iронiї, якi дозволяють письменнику  iмплiцитно вiдобразити своє 
емоцiйно-оцiнююче ставлення до недолiкiв сучасної дiйсностi. В данiй статтi наведено 
широкий та багатогранний спектр засобiв, якими автор користується для досягнення 
комiчного ефекту.

   Ключовi  слова: iронія, гумор, сатира, комiчний ефект, засоби вiдтворення iронiї в 
перекладi, перекладацькi трансформацiї.
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IRONY IN KURT TUCHOLSKY’S WORKS AND WAYS OF ITS 
REPRESENTATION IN TRANSLATION

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

Odessa I.I. Mechnikov national university
Nikitinskaya I. O.

master student,  
Odessa I.I. Mechnikov national university

   
The given article is dedicated to the investigation of the concept of irony, as well as the 

specificity and variety of German humor, particularly verbal representation of irony of German 
author, satirical essayist and publicist Kurt Tucholsky in the work «Die Kunst, falsch zu reisen». 
The article analyzes the ways of expression of the comic effect and its translation from German 
into Russian. The research of functional characteristics of irony contributes to the identification of 
new mechanisms for the formation of ironic meaning in a literary text. In modern linguistics there 
are several approaches to the study of phenomenon of irony, allowing the author to express his 
emotional and evaluative positions and convey his covert attitude to the disadvantages of modern 
reality. The article shows broad and multifaceted spectrum of devices which the author uses for 
achievement of  comic effect.

Ключевые слова: irony, humor, satire, comic effect, ways of expression of the irony in the 
translation, transformations of the translation

Введение
Данная статья посвящена актуальным проблемам художественного 

перевода, а именно, выяснению возможности эквивалентного воспроизве-
дения в переводе комического эффекта подлинника.

Цель исследования заключается в определении степени функциональ-
ной эквивалентности сравниваемых текстов – юмористического рассказа 
немецкого писателя Курта Тухольского «Die Kunst, falsch zu reisen» и рус-
ского перевода, выполненного  Максимом Шараповым в 2015 и находяще-
гося в общественном доступе интернет-пространства. 

Курт Тухольский (Kurt Tucholsky) (9 января 1890, Берлин – 21 дека-
бря 1935, Гётеборг) – один из выдающихся немецких публицистов, писате-
лей, поэтов-сатириков первой половины ХХ века. Он был блестящим ма-
стером не только политического памфлета, но и исполненных едкой иронии 
стихов, бичевавших социальные пороки, сытое и самодовольное мещан-
ство.

Курт Тухольский признан классиком малой художественной формы. 
Жанры, которыми он владел с одинаковым мастерством, – это эссе, юмо-
реска, короткая сатира, гротескная зарисовка, памфлет. К. Тухольский, бу-
дучи острым и тонким наблюдателем, критически анализировал и оцени-
вал современную ему действительность.

Круг тем его произведений чрезвычайно широк: актуальные события 
немецкой и европейской политики, обстоятельства жизни в Германии, 
предрассудки, человеческие слабости и т.д.

Как сатирик он во многом продолжал традиции Генриха  Гейне. Сати-
рические миниатюры Тухольского, принёсшие ему широкую известность, 
разнообразны по своей интонации – от лёгкой насмешки до язвитель-
ной сатиры: сборники стихотворений и прозы «В пять лошадиных сил» 

ДО  ЮВІЛЕЮ  Т.Д. ВЕРБИЦЬКОЇ
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(«Mit 5 PS», 1928), «Германия, Германия превыше всего» («Deutschland, 
Deutschland über alles», 1929), «Улыбка Моны Лизы» («Das Lächeln der Mona 
Lisa», 1929), «Мечтания у прусских каминов» (Träumereien an preußischen 
Kaminen, 1920). 

Как публицист он выступал против правительства Веймарской респу-
блики и зарождавшегося национал-социализма; его публицистика отмече-
на метким остроумием и стилистическим изяществом.

«Сатирик – это обиженный идеалист. Он хочет, чтобы мир был хо-
рошим, мир оказывается плохим, и он начинает бороться с этим злом», 
– писал Тухольский. Он считал, что сатире позволено все, а потому особен-
но не стеснял себя ни в выражениях, ни в оценках происходящего на тот 
момент в стране. 

Творчество К. Тухольского – это сотни сатирических стихов, ехидных 
газетных статей, юмористических скетчей и полных иронии текстов, мелкой 
дробью бивших по самым острым проблемам начала прошлого века и не-
отделимых от политического контекста Германии на стыке разных форм 
управления.

Большинство произведений К. Тухольского, к сожалению, не переведе-
но на русский язык. Несколько стихотворений и коротких эссе, переведён-
ных на русский, не дают отечественному читателю полного представления 
о своеобразном стиле К. Тухольского, его живом языке, полном юмора, 
иронии и самоиронии.

Результаты и обсуждение     
Посмертно Курт Тухольский признан самым выдающимся немецким са-

тириком первой половины ХХ в., который мастерски использовал иронию 
– стилистический прием контраста видимого и скрытого смысла высказы-
вания, создающий эффект тонкой насмешки; чаще всего – заведомое несо-
ответствие положительного значения и отрицательного подтекста.

Иными словами, ирония – это способ высказывания, при котором име-
ется в виду одно, а говорится другое – так, чтобы был очевиден именно 
подразумеваемый смысл. 

Выражение иронии непосредственно связано с уникальным свойством 
языка, названным  С. О. Карцевским асимметричным дуализмом языкового 
знака (Звегинцев В. А. 1965: 547). На уровне лексики эта закономерность 
проявляется в наличии у слова потенциального и актуального, узуального 
и окказионального значений. Поэтому любое слово можно считать семан-
тически двуплановой единицей. Кроме того, принцип семантической дву-
плановости служит основой для эмоционально-оценочного употребления 
лексических единиц. Он обеспечивает манифестацию другого специфиче-
ского признака иронии – критической направленности, проявляющейся в 
критически насмешливом отношении адресанта к изображаемым лицам и 
событиям.

Существует мнение, что ирония – не самая сильная сторона немцев и 
легко может быть воспринята как сарказм. Немецкий юмор очень проигры-
вает в переводе на другие языки. Однако изучение немецкой речи обнару-
живает огромный пласт юмора, пронизывающий всю немецкую действи-
тельность.
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Каждое предложение исследуемого текста проникнуто иронией. Курт 
Тухольский демонстрирует критическое отношение к герою произведения, 
гиперболизируя некоторые типичные особенности немецкого характера. 

•	 Стремление к упорядочению абсолютно всего. 
Немецкое желание видеть порядок во всем приводит к тому, что во всех 

сферах жизни в Германии присутствует жесткая темпоральная и территори-
альная регламентация. Но иногда немецкое стремление найти на «каждый 
случай – свое правило или инструкцию» доходит до курьеза (Poschhard U. 
2016).

Само произведение написано в виде инструкции,  которой  якобы сле-
дует придерживаться, о чем свидетельствует и форма повелительного на-
клонения.

•	 Законопослушность
Упомянутый немецкий порядок основан на законной власти, поэтому 

немцы крайне законопослушны. Они стараются неукоснительно соблюдать 
как законы, так и правила, рекомендации, инструкции, указания и предпи-
сания, известные им. 

В рассказе «Die Kunst, falsch zu reisen» ирония заключается в том, что 
читатель обязательно должен соблюдать инструкцию, написанную челове-
ком, не получившим должного воспитания, которому незнакомы этические 
нормы и правила культурного поведения в обществе.

Посредством иронии автор высмеивает хитрость и изощренность ме-
тодов рассказчика, для которого не существует недозволенности, запретов. 
Советчик-повествователь – грубый, ограниченный, эгоцентричный чело-
век, который использует любые способы ради достижения своих прихотей 
и тщеславия. 

Таблица 1

Сравнив немецкий подлинник и русский перевод, в первую очередь, 
следует отметить обилие буквализмов, которые, к сожалению, сводят на 
нет комический эффект немецкого подлинника. Поскольку текст оригинала 
пронизан иронией, то в переводе и название должно быть ироничным, на-
пример, «Вредные советы путешественнику».

Таблица 2

Советчик-повествователь не отличается воспитанностью, вежливость 
ему совершенно не присуща. Поэтому он и обращается к читателю (путе-
шественнику) на «ты», что обязательно следует сохранить при переводе.

ДО  ЮВІЛЕЮ  Т.Д. ВЕРБИЦЬКОЇ



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (43) –  2019

10

Таблица 3

Модальный глагол «wollen» не следует переводить буквально – «хо-
теть». Ведь нужно отобразить сам процесс подготовки к путешествию. А 
это значит, что человек не просто хочет совершить поездку, а собирается 
отправиться в путь и все предусмотреть.

Таблица 4

В следующей фразе: «…красивая природа, море и горы, блага цивили-
зации, памятники исторического наследия и низкие цены…»  перечисле-
ние  создает зевгму, поскольку последнее словосочетание «низкие цены» 
исключает по смыслу предыдущие понятия. На лоне природы, в дикой 
местности, в горах не всегда могут быть комфортабельные отели со всеми 
удобствами. 

Кроме того, отдохнуть со всеми удобствами по низким ценам не всегда 
возможно. Поэтому необходимо в переводе отделить эти антонимичные по-
нятия союзами: и…, и…, и, чтобы  показать их несовместимость. 

Таблица 5

Вместо буквализма «ругайся» целесообразно подобрать эквивалент, 
присущий живому русскому языку – «возмущайся» и, тем самым, отобра-
зить иронию.
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Таблица 6

В данном условном предложении глагол “wenn” следует перевести не 
«когда», а «если» или «во время», что является более характерным для 
инструкции, в форме которой данное произведение и написано.

Таблица 7

Буквальный перевод в данном предложения является нелогичным и не 
обладает комическим эффектом. А в предложенном нами варианте пере-
вода словосочетание «еще не известно» сохраняет иронию подлинника.

Таблица 8

В русском варианте Максима Шарапова данное предложение тоже пе-
реведено буквально, и ирония поэтому упущена. А, понимая, каким чело-
веком является повествователь, переводчик должен на психологическом 
уровне предвидеть его поведение в той или иной ситуации и иронично изо-
бразить его. Этот человек думает лишь о своем удобстве, об удовлетво-
рении собственных потребностей и желаний. Поэтому, читая между строк, 
можно предположить, что он будет именно отвоевывать место у окна, 
расталкивая других пассажиров. 
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Таблица 9

В переводе М. Шарапова глагол «rügen», означающий «ругать», «отчи-
тывать», неверно переведен лексемой «жаловаться».

Таблица 10

В переводе Шарапова литературная норма языка перевода, т.е. нару-
шена сочетаемость слов: «станьте полицией и государством». В пред-
ложенном нами варианте перевода использован прием конкретизации. 
Институция заменяется конкретной профессией: полиция – прокурор, го-
сударство – судья.

Таблица 11

Буквализмы Шарапова нивелируют комический эффект и в следующей 
фразе: «быть во всём нелюбезным». Переводчик художественного текста 
должен передать интонацию, эмоцию подлинника, а в данном случае, с 
помощью риторического вопроса «…мужчина ты…или нет» передать в 
насмешливой форме невоспитанность главного героя.

Таблица 12
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Регистрация в отеле является начальным этапом заселения в номер, 
поэтому при переводе немецкой фразы  «Bist du im Hotel angekommen…» 
на русский язык целесообразно применить прием логического развития по-
нятия, трансформировав буквальную фразу «приехав в гостиницу» в сло-
восочетание «во время регистрации в отеле». 

При переводе сочетания «mit allen Titeln» целесообразно немецкую 
лексему  «Titeln», которая в русском свидетельствуют лишь о знатном про-
исхождении человека, воспроизвести русской лексемой «регалии»,  по-
скольку слово «регалии» является нейтральным и отражает обретенные 
выдающимся человеком заслуги перед обществом.

Таблица 13

Противопоставление в оригинале «Kaufmann» – «Generaldirektor» вы-
ражает желание повествователя казаться более влиятельным, значимым, 
каковым он не является на самом деле. Поэтому в переводе должен при-
сутствовать отчетливый контраст: низкая должность – высокая должность.

Эта показная значимость задумана повествователем, чтобы впечат-
лить персонал отеля. Ирония автора демонстрирует несостоятельность 
напыщенного человека.

Таблица 14

Следующий совет «geh unter heftigem Türenschlagen…» в переводе              
М. Шарапова, во-первых, грешит тавтологией «идите,…войдите», во-
вторых, содержит алогизм: хлопнуть дверью можно лишь закрыв за собой 
двери, а не просто «войдя  в комнату». Слово «нужно» подчеркивает тип 
повествования – инструкцию, руководство к действию.

Эти нарушения эквивалентности, к тому же, не создают иронию, кото-
рую можно достичь, добавив конкретизирующую лексему«хорошенько» в 
переносном смысле слова.
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Таблица 15 

Словосочетание «Trinkgeld verdirbt das Volk» целесообразно перевести 
поговоркой «деньги портят людей», которая высмеивает немецкую эконом-
ность, зачастую граничащую с жадностью.

Таблица 16

В подлиннике контекстуальные антонимы «die staubigen Stiefel» и 
«Handtuch» создают контраст, который отсутствует в буквальном переводе 
Шарапова: грязная обувь – чистое полотенце.  Кроме того, в русском пере-
воде, создавая этот контраст, следует употребить  генерализацию – соби-
рательное    название   «обувь»,   а   не   частное «ботинки». 

Таблица 17

В оригинале  фраза «…die Stadt…taugt nichts…» выражает неуместное 
притязание к городу, который якобы должен подстраиваться под путеше-
ственника. В подлиннике город  «обвиняется»,  а  в  переводе  Шарапова 
город всего лишь «не  подходит», т.е. явное обвинение отсутствует.

Таблица 18
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Переводчику для облегчения восприятия смысла подлинника иностран-
ным реципиентом в некоторых случаях целесообразно раскрыть имплицит-
ную информацию подлинника, в данном случае, завуалированное высоко-
мерие, свойственное рассказчику: «…lauf blind an allem andern vorüber…».  
Эту немецкую фразу методом логического развития понятия можно пере-
вести как: «остальные (достопримечательности) не достойны твоего 
внимания». Тогда как в переводе М. Шарапова повествователю вместо вы-
сокомерия неуместно приписывается смелость «смело пробегайте мимо 
всего остального».

Таблица 19

Немецкий глагол   «steigen» следует при переводе конкретизировать, 
исходя из конкретной ситуации. Поскольку герой рассказа эгоистично за-
ставляет   уставшую   жену осматривать достопримечательности со смотро-
вой башни, то в данном случае глагол следует перевести не нейтральным 
глаголом «подниматься», а лексемой «взбираться», обладающей эмотив-
ной коннотацией.

Таблица 20

В немецкой фразе «…vegiss überhaupt nie, dass du einen Beruf hast…» 
лексема «Beruf» означает не столько профессию, сколько наличие высше-
го образования. Поэтому при переводе следует прибегнуть к конкретиза-
ции. Антонимичный перевод фразы «du einen Beruf hast» – «домохозяйка, 
не имеющая образования» подчеркивает высокомерное отношение мужа 
к жене.
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Таблица 21

Буквально переведенный глагол в повелительном наклонении «зли-
тесь» в переводе М. Шарапова не отображает истинный смысл, заложен-
ный Куртом Тухольским в тексте оригинала «…die Hauptregel…derReise: 
Ärgere dich!». В этом варианте перевода утрачена  ирония подлинника, ко-
торая заключается в постоянном недовольстве повествователя, что и сле-
дует выразить в русском переводе. 

Таблица 22

Постоянная тенденция к буквальному переводу в варианте Шарапова 
нарушает зачастую и литературную норму языка перевода. Так лексема  
«Ansichtskarten» неоправданно переводится фразой с нарушением сочета-
емости слов в русском языке «видовые открытки». Лексему «Ansichtskarten» 
следует перевести, используя прием логического развития понятия «от-
крытки с видами местности».

Таблица 23

Читающему рассказ К. Тухольского становится понятно из широко-
го контекста, что лексема «der Kellner» является обобщением профессий 
людей, работающих в сфере гостиничного бизнеса. Поэтому эту лексему 
следует перевести, использую прием генерализации: «обслуживающий 
персонал».
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Таблица 24

Претенциозность рассказчика ярко выражена в завышенном требова-
нии «Verlang überall ländliche Stille…». Для того, чтобы передать с ирони-
ей эту особенность его характера, целесообразно использовать расхожую 
фразу: «ему все везде должны». 

В варианте М. Шарапова присутствует нарушение сочетаемости слов 
«нет тишины», а буквализм «ругайтесь» сводит на нет комический эффект 
подлинника.

Таблица 25

В подтексте фразы «durcheile die fremden Städte…» кроется высмеива-
ние не нужной суетливости и спешки, когда человек проносится мимо кра-
сот и достопримечательностей, не отдавая им должного. Поэтому перевод 
Шарапова «проезжайте незнакомые города…» не отражает неуместную 
спешку путешественника. К сожалению, в его переводе отсутствует нема-
ловажная деталь воспроизведения иностанизма «disponieren» – планиро-
вать, распределять.

Таблица 26

Во фразе «halte mit deiner Meinung nicht hinterm Berg…» речь идет об 
отсутствии толерантности, терпимости к чужому мнению; осуждается на-
вязывание своей точки зрения. Также имплицитно выражена мысль о том, 
что в некоторых ситуациях следует промолчать.
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Буквальный перевод Шарапова создает ложное представление о го-
ворящем, который призывает к искренности, что не соответствует смыслу 
оригинала.

Таблица 27

В следующем примере К. Тухольский высмеивает ограниченного чело-
века, компенсирующего незнания иностранного языка громкостью своего 
голоса. Такого рода обыватель свою несостоятельность приписывает дру-
гим: непонимающих его иностранцев он упрекает в глухоте. Поэтому в рус-
ском переводе следует этот упрек выразить эксплицитно: «у иностранцев 
проблемы со слухом».

Таблица 28

Завершает произведение парадоксальный совет, обесценивающий 
саму цель путешествия, буквально означающий: «Не давайте ничему про-
извести на вас впечатление». Этот буквальный перевод Шарапова лишен, 
к сожалению, иронии, достичь которую можно было бы, прибегнув к анто-
нимичному переводу «Будь ко всему безразличным».

Выводы
Перевод юмора подразумевает способность переводчика: 
1. декодировать комический эффект текста оригинала;
2. выразить в новой языковой форме намерение автора исходного текста;
3. вызвать соответствующую реакцию у иноязычного читателя
К сожалению, перевод Максима Шарапова, изобилующий буквализ-

мами, не отвечает современным требованиям к эквивалентному перево-
ду художественного текста, содержащего комический эффект, поскольку 
в процессе создания русского варианта перевода не использовался весь 
спектр переводческих трансформаций (генерализация, конкретизация, ан-
тонимичный перевод, логическое развитие понятия), что помогло бы ему 
воспроизвести авторскую иронию.

В заключении можно отметить, что эквивалентный перевод с незначи-
тельными лексическими или грамматическими преобразованиями приме-
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няется в тех случаях, когда это позволяет как лексический, так и граммати-
ческий состав фразы, включающий иронический эффект в исходном тексте, 
при условии совпадения социально-культурных ассоциаций. В том случае, 
когда смысл комического приема неочевиден для иноязычной культурной 
среды, переводчику целесообразно трансформировать исходный текст для 
достижения эквивалентной реакции получателя. 
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ВАРИАТИВНОСТЬ НЕМЕЦКОЙ ФОНЕМЫ /r/ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
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кандидат филологических наук, доцент, 
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В представленной статье рассматривается вариативность немецкой фонемы /r/, 
становление произносительной нормы, процесс кодификации и влияние на него речевой 
действительности с точки зрения лингвосинергетики – науки о самоорганизации и са-
морегуляции системы языка, которая, согласно синергетическому подходу, является 
открытой, динамической, нелинейной, имеющей устойчивые и неустойчивые состояния. 
В качестве примера, отражающего данные механизмы, приводится реализация немецкой 
фонемы /r/, которая представлена большим набором аллофонов, характеризующихся со-
кращением количества колебательных движений, переходом вибранта в узкий щелевой 
вплоть до последующей вокализации и полной ассимиляции. Многообразие вариантов 
фонемы /r/ объясняется спецификой фонетической природы этих звуков и свидетель-
ствует об их большей подверженности артикуляционным деформациям по сравнению 
с другими согласными немецкого языка. Вибранты сами по себе подвержены влиянию 
и нестабильны из-за своей сложности, поэтому реализация редуцированных форм /r/ 
представляется более вероятной и частотной. Одним из факторов, который играет 
значительную роль в процессе редукции /r/, является закон удобной артикуляции, осно-
вывающийся на принципе экономии - достижении оптимального эффекта распознавания 
за счет наименьших силовых (в данном случае артикуляторных) усилий. С точки зрения 
лингвосинергетики система, остановившись на оптимальной форме самоорганизации, 
«сбрасывает» лишнюю, не нужную для образования и функционирования новой струк-
туры, энергию. В законе экономии речевых усилий она проявляется в появлении новых 
произносительных вариантов. Лингвосинергетика дает мощный импульс для изучения 
динамического развития языковых единиц и предлагает инструментарий для исследова-
ния закономерностей ее поведения и законов самоорганизации. 

Ключевые слова: произносительная норма, кодификация, речевая действитель-
ность, лингвосинергетика, аллофон, фонема.

ВАРІАТИВНІСТЬ НІМЕЦЬКОЇ ФОНЕМИ /r/ КРІЗЬ ПРИЗМУ 
ЛІНГВОСИНЕРГЕТИКИ

Васильченко О.Г.
кандидат філологічних наук, доцент,

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

У представленій статті розглядається варіативність німецької фонеми / r /, ста-
новлення вимовної норми, процес кодифікації і вплив на нього мовної дійсності з точки зору 
лінгвосинергетики - науки про самоорганізацію і саморегуляції системи мови, яка, згідно 
синергетичного підходу, є відкритою, динамічною, нелінійною, що має стійкі і нестійкі 
стани. Як приклад, що відображає дані механізми, наводиться реалізація німецької фо-
неми / r /, яка представлена   великим набором алофонів, що характеризуються скорочен-
ням кількості коливальних рухів, переходом вібранта у вузький щілинний аж до наступної 
вокалізації і повної асиміляції. Різноманіття варіантів фонеми / r / пояснюється специфікою 
фонетичної природи цих звуків і свідчить про їх більшу схильність до артикуляційних 
деформацій в порівнянні з іншими приголосними німецької мови. Вібранти самі по собі 
схильні до впливу і нестабільні через свою складність, тому реалізація скорочених форм 
/ r / видається більш вірогідною і частотною. Одним з факторів, який відіграє значну 
роль в процесі редукції / r /, є закон зручною артикуляції, що ґрунтується на принципі 
економії - досягнення оптимального ефекту розпізнавання за рахунок найменших сило-
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вих (в даному випадку – артикуляторних) зусиль. З точки зору лінгвосинергетики систе-
ма, зупинившись на оптимальній формі самоорганізації, «скидає» зайву, не потрібну для 
утворення і функціонування нової структури, енергію. У законі економії мовних зусиль 
вона проявляється в появі нових вимовних варіантів. Лінгвосинергетика дає потужний 
імпульс для вивчення динамічного розвитку мовних одиниць і пропонує інструментарій 
для дослідження закономірностей її поведінки і законів самоорганізації.

Ключові слова: вимовна норма, кодифікація, мовленнєва дійсність, лінгвосинергетика, 
алофон, фонема

 
VARIABILITY OF THE GERMAN PHONEME / r / FROM THE POINT 

OF VIEW OF LINGUOSYNERGETICS
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Odessa I.I. Mechnikov national university

The given article discusses the variability of the German phoneme / r /, the formation of the 
pronunciation norm, the codification process and the influence of speech reality on it from the point 
of view of linguosynergetics - the science of self-organization and self-regulation of the language 
system, which, according to the synergetic approach, is open, dynamic, non-linear, having 
stable and unstable states. As an example, reflecting these mechanisms, the implementation 
of the German phoneme / r / is presented, which is represented by a large set of allophones 
characterized by a reduction in the number of oscillatory movements, the transition of the vibrant 
into a narrow slot until subsequent vocalization and complete assimilation. The variety of phoneme 
variants / r / is explained by the specific phonetic nature of these sounds and indicates their greater 
susceptibility to articulation deformations compared to other consonants of the German language. 
Vibrants themselves are influenced and unstable due to their complexity, so the implementation of 
the reduced forms / r / seems more likely and frequent. One of the factors that plays a significant 
role in the reduction process / r / is the law of convenient articulation, based on the principle of 
economy - achieving the optimal recognition effect due to the least power (in this case, articulatory) 
efforts. From the point of view of linguosynergetics, the system, having settled on the optimal 
form of self-organization, “dumps” the excess energy that is not needed for the formation and 
functioning of the new structure. In the law of economy of speech efforts, it manifests itself in 
the emergence of new pronunciation options. Linguosynergetics provides a powerful impetus for 
studying the dynamic development of linguistic units and offers tools for studying the laws of its 
behavior and the laws of self-organization

Key words: pronunciation standard, codification, speech reality, linguosynergetics, 
allophone, phoneme.

Введение
В настоящей статье рассматривается развитие произносительной нор-

мы на примере реализации немецкой фонемы /r/ с позиции лингвосинер-
гетики – науки о самоорганизации и саморегуляции сложной и динамичной 
системы языка. Преимущество лингвосинергетического подхода заключа-
ется в том, что понятие «синергия», т.е. взаимодействие, лежащее в его 
основе, позволяет максимально экономно рассмотреть сложность и много-
аспектность изучаемого объекта.

Целью данной статьи является описание вариативности немецкой 
фонемы /r/, закономерностей изменения произносительной нормы с точки 
зрения лингвосинергетики.

В работе использовались общенаучные методы анализа, логической 
дедукции, синтеза и обобщения, а также метод слухового анализа.
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Результаты и обсуждение
Синергетика описывает процессы взаимодействия систем различной 

природы, их самоорганизацию и саморазвитие (Хакен 2003). Методоло-
гия синергетики нашла философское осмысление и применение в различ-
ных науках. В сфере лингвистики первый камень в основание новой ме-
тодологии был заложен русским мыслителем П. А. Флоренским, который 
представил слово как «синергию», особенное явление, порожденное со-
деятельностью различных сил (Флоренский 2000). Р. Г. Пиотровский выде-
лил синергетику в качестве одного из магистральных направлений лингви-
стики будущего. «Можно ожидать, –  писал он – что проблема синергетики 
языка и речи станет одной из центральных проблем языкознания 21 века» 
(Пиотровский 1995: 418). Это предположение свидетельствует об актуаль-
ности данного подхода и открывает перспективы для исследования языка 
как целостной, динамичной, открытой эволюционирующей системы.

В своих трудах В. Гумбольдт также рассматривал язык как самораз-
вивающуюся систему: «Языки возникли не по произволу и не по договору, 
но вышли из тайников человеческой природы и являются саморегулируе-
мыми и развивающимися звуковыми стихиями» (Гумбольдт 1984: 324). Из-
менчивость есть внутренне присущее языку качество (Косериу 1963: 131). 
Исследования глубинной динамики речемыслительной деятельности гово-
рят в пользу того, что язык сформировался стихийно, независимо от воли 
человека. Человек лишь волен сознательно нормировать язык (Борботько 
2009: 7). 

Норма, являясь объектом лингвистических исследований, по-разному 
трактуется лингвистами. По мнению одних, норма – это абстрактная катего-
рия, эталон, которому должны следовать носители языка (А.М.Пешковский, 
Л.Ельмлев, Т.Зибс, В.Кульман). С другой стороны, норма – это языковая 
реальность, которая включает в себя широкие возможности языкового по-
ведения (Р.А.Будагов, В.М.Бухаров, В.Гавранек, Р.Р.Каспранский, К.Колер, 
Э.Косериу, Л.В.Щерба). Языковое употребление предшествует предписа-
нию, т.е. предшествует кодификации явлений языка, отражаемых в нор-
мативной фонетике, грамматике и т.д. Норма предстает как ограничение 
на вариативность системы, поскольку возможности, предоставляемые си-
стемой, оказываются чрезвычайно широкими. Всю вариативность в ее со-
вокупности и деталях очень метко, по мнению Л.А.Вербицкой, определил 
как «диахронический лимит системы» И.И.Цукерман: «Языковая система 
не может изменяться, минуя вариативность, так как любому переходу от 
архетипа к неотипу обязательно предшествует период сосуществования 
архетипа с неотипом» (Вербицкая 1984: 55). Совокупность варьирующих 
единиц составляет диахронический лимит языковой системы, позволяя 
судить о действующих процессах в языке и возможных направлениях его 
структурных изменений. 

Синергетический  подход к изучению изменений в языке на разных 
уровнях его организации заставляет по-новому взглянуть на некоторые, 
ставшие уже традиционными, фундаментальные понятия. Например, пе-
реосмысление получает понятие системы. Определение системы с точки 
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зрения синергетики должно отражать неустойчивость, открытость, нели-
нейность, кооперацию и ко-эволюцию ее составляющих (Домброван 2012). 
Э. Косериу предложил рассматривать язык как открытую систему. По его 
мнению, для говорящих современный язык – это не только совокупность 
уже реализованных форм и моделей, которые надлежит употреблять как 
таковые (норма), но также и техника, позволяющая выйти за пределы уже 
реализованного, т.е. «система возможностей». Следовательно, описание 
должно учитывать открытые возможности – все то, что является «продук-
тивным шаблоном», схему, с помощью которой можно реализовать то, что 
еще не существует как норма. Все это относится не только к морфологии, 
но и к синтаксису, к лексике, а также к фонетической системе, где амплиту-
да возможных реализаций неодинакова для всех функциональных единиц. 
Для говорящих язык является открытой системой: он позволяет им преодо-
левать традицию, продолжая ее (Косериу 19963: 335). Потребности говоря-
щих на данном языке людей являются одним из факторов развития языка. 
Между подобными потребностями и ресурсами языка в каждую историче-
скую эпоху возникают противоречия. Они-то, по мнению Р.А.Будагова, и 
определяют движение и совершенствование языка (Будагов 1977). 

Язык как нелинейная динамическая система имеет устойчивые и не-
устойчивые состояния. В мировоззренческом плане идея нелинейности 
непосредственно связана с идеями многовариантности, альтернативности 
путей развития системы, идеей выбора из некоторых альтернатив, пред-
ставлением о необратимости эволюции (Баксанский 2010: 67).

Неизбежная эволюция нормы проходит через стадию сосуществования 
нескольких различных реализаций одной единицы в течение какого-то вре-
мени, признаваемых правильными. Особое внимание при изучении нормы 
должно быть направлено на то, чтобы кодифицированная норма, признан-
ная в качестве образца и распространяемая через школу, СМИ, справочни-
ки и пособия, адекватно отражала речевую действительность. Синергети-
ческое видение, к которому пришли исследователи в данном направлении, 
состоит в следующем: «неэффективное управление природной, когнитив-
ной или социальной системой заключается в навязывании системе некоей 
формы организации, ей несвойственной, чуждой, поэтому состояния не со-
ответствующие природе системы, нежизнеспособны» (Князева 2002: 149). 
Язык изменяется, прежде всего, в своих слабых точках.

Ярким примером развития произносительной нормы, влияния на нее 
речевой действительности может служить реализация немецкой фонемы 
/r/, которая представлена большим набором аллофонов, характеризую-
щихся сокращением количества колебательных движений артикуляцион-
ных органов до одного колебательного движения, переходом вибранта в уз-
кий щелевой вплоть до последующей вокализации и полной ассимиляции. 
Количество вариантов /r/ представляет собой в настоящее время целую се-
рию всевозможных реализаций от многоударного вибранта до полностью 
ассимилированных форм. Ряд ученых на протяжении столетий касались 
вопроса r-аллофонов в немецком языке:  О. Вольф, Э. Сиверс, О. Бремер, 
В. Фиетор, О. Есперсен, К. Луик, Г. Венглер, E. Девриент, П. Мартенс, В. 
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Кремер, Х. Ульбрих, Б. Майснер и др. Каждый из них по-своему объясня-
ет наличие такого большого числа произносительных вариантов немецкой 
фонемы /r/, их появление, распространение и перемещение из узуса в нор-
му. Например, Р. Визе, исследовавший вариативность /r/ на примере гер-
манских языков, подчеркивает его неограниченную вариативность и гово-
рит о парадоксе /r/: с одной стороны, существует огромная вариативность 
этого звука, с другой стороны, до сих пор говорят о единстве этого звука, 
объединяя его варианты под общим названием – звуки-[r] (Wiese 2001).

Исследования реализации фонемы /r/ в языках мира, проведенные П. 
Лэйдфоджедом и Й. Меддисоном, свидетельствуют о том, что невозможно 
дать общую артикуляторную характеристику этому классу звуков (Ladefoged 
1996). Как показывают исследования М. Линдау, в акустической сфере так-
же не существует общего знаменателя для звуков [r] (Lindau 1985). По этим 
причинам, по ее мнению, невозможна простая характеристика основных 
черт, которые могли бы описать звуки [r]. Вывод П. Лэйдфоджеда и Й. Мед-
дисона звучит следующим образом: «…единство группы (т.е. всех вариан-
тов /r/) опирается в основном на историческую связь ее элементов и на вы-
бор буквы «R» в качестве их общего представителя» (Ladefoged 1996: 312).

В настоящий период в классификации, разработанной У. Маасом, мож-
но обнаружить фиксацию более широкого спектра немецких r-аллофонов. 
Его классификация включает в ранжирование звуков все существующие 
в настоящий момент в произносительном стандарте r-аллофоны (Maas 
1999). Таким образом, происходит попытка включения в парадигму звуков 
немецкого языка аллофонов одной фонемы, а именно, фонемы /r/, что, 
безусловно, связано с ее артикуляторной вариативностью.  Можно сде-
лать вывод о том, что r-аллофоны представляют собой самостоятельную 
субсистему фонов в системе звуков немецкого языка с дифференциацией 
по способу (вибранты, фрикативы, гласные), месту образования (альвео-
лярные, велярные, увулярные, среднеязычные) и степени участия голоса  
(тоны, шумы (звонкие/глухие).

Единые нормы немецкого произношения были впервые установлены в 
работе Т. Зибса «Немецкое сценическое произношение» (Siebs 1898), где 
рекомендовалось во всех случаях и позициях произносить переднеязыч-
ный аллофон фонемы /r/, хотя в языке был распространен как увулярный, 
так и щелевой варианты. Именно для того, чтобы избежать употребления 
щелевого варианта фонемы /r/ в словах типа warten, Pforte или редуциро-
ванного в sterben или Wurm, настаивалось на употреблении переднеязыч-
ного варианта. Эти примеры говорят о том, что уже более столетия назад 
было замечено, что фонема /r/ способна модифицироваться в зависимости 
от звукового окружения. Однако эти модификации считались отклонением 
от нормы. О. Есперсен, кроме альвеолярного и увулярного вариантов /r/, 
отмечал в речи наличие фрикативного произносительного варианта, кото-
рый, по его мнению, «встречается значительно чаще» в отличие от вибран-
та (Jespersen 1913: 139). 

Согласно словарям произношения GWdA (Großes Wörterbuch der 
deutschen Aussprache, 1982), Duden (2003) нормой считаются заднеязыч-
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ный фрикативный (увулярный или велярный), увулярный и переднеязыч-
ный вибранты, а также вокализованный вариант, реализующийся после 
долгих гласных и в аффиксах. В практической части, однако, для обозна-
чения консонантного варианта используется традиционный знак [r], не ото-
бражающий речевую действительность, согласно которой лидирующее 
положение среди консонантных аллофонов занимает фрикативный вари-
ант исследуемой фонемы. По мнению М. Турмаир, «любое отклонение от 
нормы, упоминаемое в специальной литературе, имеет все шансы на ста-
тус тенденции развития, а со временем и на признание  нормой» Thurmair  
(2002: 7). 

С начала девяностых годов 20 века в Германии проводилась работа по 
пересмотру произносительной нормы. В результате обширной программы, 
согласно которой решался целый ряд задач кодификации произношения 
современного немецкого языка, в 2009 году был издан новый словарь про-
изношения - Deutsches Aussprachewörterbuch (DAWB). В рамках проекта 
исследовался современный произносительный узус с учетом ситуативных 
и коммуникативных факторов. Именно поэтому кодификация немецкого 
произношения не ставила своей целью создание свода предписаний при-
менительно к единой произносительной норме. Задача проекта включала 
поиск ответа на вопрос: при каких условиях применение тех или иных про-
износительных вариформ коммуникативно оправданно и что следует ре-
комендовать в качестве предпочтительного варианта. Ведь именно рече-
вая реальность является исходным, с одной стороны, и целевым, с другой 
стороны, пунктом кодификации. Авторы рассматривают норму не как за-
стывший эталон, а как диапазон произносительных вариформ, присущий 
данному отрезку времени (Krech 2009).

Реализация фонемы /r/ явилась одним из предметов эксперименталь-
но-фонетических исследований в рамках данного проекта. Ряд немецких 
ученых-речеведов (Е.-М. Крех, Б. Руес, У. Хиршфельд) полагают, что изуче-
ние функционирования аллофонов фонемы /r/ в речи остается актуальным 
на протяжении уже многих десятилетий. Они представляют собой такой 
объемный материал, который можно исследовать каждые 20-30 лет, и при 
этом всегда находить в нем какие-либо изменения.  Отто фон Эссен во-
обще считал, что «звук r является самым сложным и, по всей видимости, 
осужденным к вымиранию, по крайней мере, в немецком языке» (Essen 
1957: 79). Многообразие вариантов фонемы /r/ объясняется спецификой 
фонетической природы этих звуков и свидетельствует об их большей под-
верженности артикуляционным деформациям по сравнению с другими со-
гласными немецкого языка.

В новом словаре произношения DAWB не только в теоретической, но 
и в практической части признается щелевой вариант немецкой фонемы /r/ 
основным нормативным, что соответствует реальной произносительной 
норме и результатам многочисленных исследований (Krech 2009: 85). Те-
перь консонантный вариант фонемы /r/ обозначается транскрипционным 
знаком, соответствующим фрикативному велярному звонкому согласному, 
который может утрачивать признак звонкости при прогрессивной ассими-
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ляции по глухости в позиции после глухих, например в слове Nachrichten. 
В ходе комплексного перцептивного анализа дикторских реализаций 

немецкой фонемы /r/ в период 1923-2003 гг. была установлена реализация 
звонких фрикативов в инициальной позиции, а в безударных приставках, в 
поствокальной позиции и позиции конца слова реализация вокализован-
ных вариантов фонемы /r/ (Васильченко 2005).

Поскольку язык представляет собой самоорганизующуюся и саморе-
гулирующуюся систему, которая в ходе эволюции адаптируется к окружа-
ющей среде не только путем обогащения своего состава, но и путем изме-
нения своей структуры, по истечении некоторого времени определенный 
произносительный вариант может занять свою нишу в системе языка, что 
со временем отобразится в орфоэпических словарях. Переход фонемы /r/ 
из класса сонорных в класс шумных становится понятным, если вспомнить 
гипотезу А. Мартине о причинах модификации фонем. Согласно А. Мар-
тине, противопоставления между фонемами, включенными в корреляцию 
или в пучок корреляций, более устойчивы, чем противопоставления между 
фонемами, не входящими ни в какие корреляции. Из этого следует, что фо-
немы, не включенные в коррелятивную систему, в значительно большей 
степени подвержены изменениям. Очевидно, рано или поздно каждая из 
этих последних просто в силу случайности примет такую фонетическую 
форму, в которой она станет соответствием какой-то другой фонеме вну-
три корреляции. Например, существует корреляция: d – t, v – f, z – s. Кроме 
того, существует фонема /x/, которая теоретически не входит в корреляцию 
(поскольку она не имеет звонкого соответствия). В то же время существует 
вибрирующая фонема /r/. Она является звонкой, но также не включена в 
корреляцию, поскольку у нее нет глухого соответствия. Она подвержена 
случайным перемещениям, а область ее рассеивания включает в себя ре-
ализации, лишенные вибраций. Вполне возможно, пишет А. Мартине, что 
со временем эта фонема будет артикулироваться как задненебный фрика-
тивный звук и, таким образом, станет звонким соответствием фонемы /x/. В 
этом случае фонема /r/ включится в корреляцию. С этого момента случай-
ные перемещения данной фонемы прекратятся (Мартине 2006: 109).

Г. Майнхольд, вслед за А. Мартине, также указывает на коррелятивные 
отношения между фонемами /х/ и /r/, первая из которых отличается от вто-
рой присутствием таких дифференциальных признаков как напряжение и 
велярность, что объясняется тенденцией к более экономному использова-
нию артикуляторных усилий (Meinhold 1980). По мнению Н. Шиллера, ви-
бранты подвержены влиянию и нестабильны из-за своей сложности, поэто-
му реализация редуцированных форм /r/, по его мнению, более вероятна и 
частотна (Schiller 1999: 268). 

 Хорст Ульбрих замечает, что в процессе языкового развития звуки про-
являют значительную тенденцию к утрате вибрантного способа образова-
ния. Следствием этого является то, что большое число ударов уменьшает-
ся до одного или полностью исчезает и вместо [r] образуется фрикативный 
звук или – при расширенной щели – звуки [r] вокализуются, то есть артику-
лируются варианты /r/, которые являются индивидуально-факультативны-
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ми. По мнению Хорста Ульбриха, одним из таких факторов, который играет 
значительную роль в процессе редукции /r/, является закон удобной артику-
ляции. Этот закон основывается на принципе экономии: достижение опти-
мального эффекта распознавания за счет наименьших силовых (в данном 
случае артикуляторных) усилий (Ulbrich 1998: 151). С точки зрения лингво-
синергетики система, остановившись на оптимальной форме самооргани-
зации, «сбрасывает» лишнюю, не нужную для образования и функциони-
рования новой структуры, энергию (Бутов 2008 : 22). В языковых процес-
сах она проявляется в форме отказа от устаревших терминов и понятий, 
в законе экономии речевых усилий, в появлении новых произносительных 
вариантов и т.д. Согласно Р. Келеру, механизмы самоорганизации и само-
регуляции в языковой системе трансформируют ее в сторону оптимально 
устойчивого состояния и оптимальной адаптации к окружающей среде. При 
этом сохраняются только те структуры и варианты, которые соответствуют 
всем требованиям языкового окружения (Köhler 1994).

Выводы
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что лингвосинергетика дает 

мощный импульс для изучения динамического развития языковых единиц, 
рассматривает язык как открытую, нелинейную эволюционирующую систе-
му, предлагает инструментарий для исследования закономерностей ее по-
ведения и законов самоорганизации и открывает перспективы для даль-
нейшего исследования речевой деятельности.
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Стаття присвячена діахронічному дослідженню граматичного роду іменників 
у німецькій мові на матеріалі словників давньої та сучасної німецької мови, а також 
етимологічних словників. Актуальність теми  визначається тим, що знання законів, 
способів і засобів виникнення та розвитку категорії граматичного роду відіграє вели-
ку роль у практичному вивченні сучасної німецької мови. Оскільки словниковий склад 
будь-якої мови знаходиться в стані безперервного розвитку, який відображує зміни, що 
відбуваються в усіх сферах життя та діяльності людей, то саме в процесі цього розвит-
ку утворення нових слів на базі вже існуючих відіграє важливу роль. Надати конкретні пра-
вила визначення роду іменників у сучасній  німецькій мові, на нашу думку, не є можливим. 
Але їх можна об’єднати за певними суфіксами або префіксами чи за належністю до деяких 
найменувань. Виходячи з проведеного дослідження можна стверджувати, що граматич-
на категорія роду виникла з уявлення про біологічну стать, але в процесі історичного 
розвитку, в результаті граматичної абстракції, зв’язок виявився порушеним, хоча деякі 
факти у сучасній німецькій мові свідчать про наявність цього зв’язку.

Ключові слова: категорія граматичного роду іменників, біологічна стать, 
індоєвропейська мова, давньогерманська мова, давньоверхньонімецька мова, сучасна 
німецька мова.

РАЗВИТИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО РОДА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
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Статья посвящена диахроническому исследованию грамматического рода суще-
ствительных в немецком языке на материале словарей древнего и современного немец-
кого языка, а также этимологических словарей. Актуальность темы определяется тем, 
что знание законов, способов и средств возникновения и развития категории грамма-
тического рода играет большую роль в практическом изучении современного немецкого 
языка. Поскольку словарный состав любого языка находится в состоянии непрерывного 
развития, который отображает изменения, происходящие во всех сферах жизни и де-
ятельности людей, то именно в процессе этого развития образования новых слов на 
базе уже существующих играет важную роль. Предоставить конкретные правила опре-
деления рода существительных в современном немецком языке, по нашему мнению, не 
представляется возможным. Но их можно объединить по определенным суффиксам или 
префиксам, или по принадлежности к некоторым наименованиям. Исходя из проведенно-
го исследования, можно утверждать, что грамматическая категория рода возникла из 
представления о биологическом поле, но в процессе исторического развития, в резуль-
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тате грамматической абстракции, связь оказалась нарушенной, хотя некоторые фак-
ты в современном немецком языке свидетельствуют о наличии этой связи.

Ключевые слова: категория грамматического рода существительных, биологиче-
ский пол, индоевропейский язык, древнегерманский язык, древневерхненемецкий язык, со-
временный немецкий язык.
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The article is devoted to the diachronic study of the grammatical gender of nouns in German 
on the material of dictionaries of old and modern German, as well as etymological dictionaries. 
The relevance of the topic is determined by the fact that knowledge of the laws, methods and 
means of origin and development of the category of grammatical gender plays a large role in 
the practical study of modern German. Since the vocabulary of any language is in a state of 
continuous development, which reflects the changes occurring in all spheres of life and activity of 
people, it is in the process of this development that the formation of new words based on already 
existing ones plays an important role. In our opinion, it is not possible to provide specific rules 
for determining the gender of nouns in modern German. But they can be grouped according to 
certain suffixes or prefixes, or by name. Based on the study, it can be argued that the grammatical 
category of the gender arose from the idea of  the biological gender, but in the course of historical 
development, as a result of grammatical abstraction, the connection was broken, although some 
facts in modern German indicate the existence of this connection.

Key words: category of grammatical gender of nouns, biological gender, Indo-European 
language, Old German, Old High German, modern German.

Вступ
У наш час існує немало робіт, які присвячені вивченню та розвитку 

категорії граматичного роду (Аксьонов А.Т., Акуленко Л.Г., Бондарко А.В., 
Доброван Т.І., Іоффе В.В., Копеліович О.Б., Левицький В.В., Таранець В.Г., 
Шмідт В. та ін.). Розгляду її історичного розвитку та стану в сучасній німецькій 
мові присвятили свої дослідження В.М. Жирмунський, О.І. Москальська, І. 
Буша, М. Д. Степанова, Г. Пауль, Б. Фляйшер, Г. Хельбіг, В. Юнг та ін.

Оскільки словниковий склад будь-якої мови знаходиться в стані без-
перервного розвитку, який відображує зміни, що відбуваються в усіх сферах 
життя та діяльності людей, то саме в процесі цього розвитку утворення но-
вих слів на базі вже існуючих відіграє важливу роль.

Результати і обговорення
Досліджуючи походження та розвиток різноманітних морфем, що 

знайшли реалізацію у мові, В.Г. Таранець наголошує, що вони відображують 
етапи становлення мислення людини, витоки виникнення морфем  ся-
гають найдавнішого часу існування людства і пов’язані у своїй основі з 
відповідними сторонами пізнання людиною оточуючої дійсності (Таранець 
2008).

З часом предмети, необхідні для життя людини, одержували словесні 
назви. Практичні потреби змушували людину виділяти з навколишнього 
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світу не лише предмети, але й їхні якості, що виконували важливу роль в 
її життєзабезпеченні. До однієї з таких якостей, як вважає А.В. Бондарко,               
належить розвиток морфем (Бондарко 1976).

Метою даної роботи є дослідження виникнення та розвитку категорії 
граматичного роду.

Об’єктом дослідження був основний словниковий фонд давньонімецької 
та сучасної німецької мови. При відборі словоформ для аналізу враховува-
лася їхня частотність і продуктивність, які визначалися за найбільш авто-
ритетними словниками (К.Дуден, В.В. Левицький, Г.Шютцайхель) і за ро-
ботами словотворення В.В. Левицького, О.І. Москальської, В.О. Олійника,               
М.Д. Степанової,  В.Г. Таранця. Всього було досліджено 2100 словоформ.

Актуальність теми  визначається тим, що знання законів, способів і 
засобів виникнення та розвитку категорії граматичного роду відіграє велику 
роль у практичному вивченні сучасної німецької мови.

Спочатку спробуємо визначитися, що саме розуміється під «родом». 
Р.Конрад відмічає, що рід (Genus, Geschlecht) – це граматична категорія. 
У більшості індоєвропейських (іє.) мов вона виступає як чоловічий 
(Maskulinum), жіночий (Femininum) та середній (Neutrum) рід. Граматичні 
класи роду формуються за певними основами (Conrad 1978: 92).

О. О. Селіванова вважає, що рід – це морфологічна категорія, власти-
ва різним частинам мови, невідповідна семантиці статі. При цьому, родові 
ознаки притаманні не всім мовам.  Опозиція цієї категорії містить чле-
ни чоловічого, жіночого, середнього та спільного роду, репрезентовані не 
в усіх мовах з ознакою роду. Показниками роду в деяких мовах, зокрема, 
в українській, є тип основи і флексійна система словозміни, а також син-
таксичне узгодження з означенням, яке за умови незмінюваності іменника 
демонструє його родові характеристики. Родова диференціація іменників 
може мати лексичний, словотвірний і синтаксичний характер. В аналітичних 
мовах рід перетворився на латентну категорію і виявляється шляхом ана-
форичних займенників 3-ої особи або артиклів, як, наприклад, у німецькій і 
французькій мовах (Селіванова 2010: 519).

А.Мейє вважав, що первинною відмінність відбувалася не за родами, а 
за категоріями «живий - неживий» предмет і іменники розподілялися на два 
класи –  живі і неживі (напр. хетська мова) (Мейе 1938).

В. В. Левицький наголошує на  тому, що прамова була спочатку мовою 
активно-стативної будови, предмети та явища, що оточують людину, мисли-
лися, як речі або як живі суб’єкти дії. При цьому, не обов’язково «істотами» 
могли бути тільки живі істоти (люди, тварини), а й такі важливі у житті 
давньої людини «предмети», як вогонь і вода, також  розумілися як жива 
божественна сила. Зовнішні частини тіла (рука, нога, око, зуб) мислилися 
як живі (активні) предмети, а внутрішні органи (серце, печінка) – як неживі 
(інактивні) предмети. З категорії речей пізніше був утворений середній рід, 
а категорія істоти/неістоти була основною для виникнення чоловічого й 
жіночого роду  В. В. Левицький вважає, що жіночий рід мови виділився з 
єдиної категорії «чоловічий/жіночий рід» під впливом займенників, що по-
значали осіб жіночої статі – * sã  і *si. Тому іменники жіночого роду одержа-
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ли формальне (словотворче) позначення у вигляді закінчень -ã і - ī. Але з 
часом іменники жіночого роду в парадигмі відмінювання виявляли помітну 
подібність з іменниками чоловічого роду     —  на противагу іменникам  се-
реднього роду.

Пізніше в деяких іє. мовах відбувалася втрата одного з родів (почасти 
середнього роду) чи категорії роду взагалі. Так,  у романських мовах (напр. 
у французькій) утрачений середній рід, що був наявний у латинській мові, 
а в англійській мові категорія роду  втрачена цілком, хоча вона була прита-
манна давньоанглійській та іншим давнім германським мовам (Левицький 
2008: 251-252).

У давніх германських мовах розрізнялися три роди іменників – 
чоловічий, жіночий та середній. Але не в усіх типах відмінювань відповідні 
класи поділялися на три категорії за родами: основи на -ō- включали тільки 
іменники жіночого роду, основи на -a- тільки чоловічого і середнього.

Поступово, через розпад первісної системи відмінювання германських 
іменників і зникнення класів-основ, іменники могли змінювати тип своєї 
відміни чи рід. Таким чином, категорія роду у деяких германських мовах 
зникла взагалі (напр. в англійській і в скандинавських мовах), а в інших, 
напр., у німецькій, збереглися три роди (Левицький 2008:  275).

На сьогоднішній день відомо декілька морфологічних класифікацій 
іменників, що існували в іє. мові. Імена (іменники і прикметники) в іє. мові 
поділялися на морфологічні класи в залежності від суфікса основи. Але, 
як вважає В. В. Левицький, спочатку відмінкові закінчення були однакови-
ми (спільними) для всіх морфологічних класів іменників, тобто спочатку 
існувало не декілька, а тільки одна відміна (Левицький 2008: 253).

За думкою Ф. Ф. Фортунатова, основи іменників в іє. мові утворювалися 
за допомогою різних суфіксів і, таким чином,  розподілялися на певні класи, 
кількість яких важко встановити і перелічити, бо їх не менш ніж два десятки 
(Фортунатов 1957: 331-361).

Розглядаючи іє. іменники, В. Шмідт підкреслює, що не завжди можна 
впевнено встановити рід іменника в залежності від його суфіксу. Тому ав-
тор обережно відмічає, що до кожного суфікса належали майже усі роди 
іменників (Schmidt 2007: 35). Але В. Шмідт, як і В. В. Левицький та В. Г. Та-
ранець, вважає, що спочатку з’явилися чоловічий та жіночий роди, а потім 
вже розвинувся середній рід.

У нашому дослідженні, яке проведено на основі вищезазначених 
словників, ми використовували класифікацію іменників В. Шмідта, де вони 
розподілялися в першу чергу не за родом, а за класами, які формувалися за 
їхньою основою, що у більшості випадків будувалася за допомогою суфіксів. 
В залежності від типу суфікса В.Шмідт визначив дві групи  іменників: во-
кальну (vokalisch) і консонантну (konsonantisch). Серед відібраних нами 
іменників до першої, вокальної,  групи ми долучили іменники з наступними 
основами: 

- на -ō- (у більшості випадків чол. та сер. рід), напр..:  грец. lyko – s , 
герм. * wultaz,  двн. wolf,  нн. der Wolf (вовк);
- на -а- (переважно жін.рід), напр.. : грец.  potnia, герм. *hairaz, двн. 
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heria,  нн. die Herrin (господиня);
- на -і- (усі роди), напр..: лат. hostis (der Feind), герм, *gastiz,   двн. 
gast,  нн. der Gast (гість); лат. ovi-s, герм. *skæp,  двн. scaf, нн.das 
Schaf (вівця); лат. mari,  герм. *mari/maria,  двн. meri, нн. das Meer 
(море);
- на -u- (усі роди), напр. : лат. fructu –s,  герм. *fruhtuz,  двн. fruht, нн. 
die Frucht (фрукт); лат. manu –s,  герм. *handuz,  двн. hant,  нн. die 
Hand (рука).

До консонантних класів нами були долучені іменники з наступними ос-
новами:

- на -n- (усі роди), напр..: лат. homin, герм. *mann,  двн. man,  нн. der 
Mensch (людина); лат. ration, гот. rahnjan,  двн. rehhenunga, нн. die 
Rechnung (рахунок);
- на -r- (чол. рід, жін. рід), напр.: лат. frater, герм. *broþær двн. bruodar, 
нн. der Bruder (брат);  лат.soror, герм. swestr,  двн. swester,  нн. die 
Schwester (сестра);
- на -s- (сер. рід, чол.рід), напр.: лат. genus, герм. *slah, двн. gislahti,  
нн. das Geschlecht (рід);
- на -nt- (усі роди), напр..: лат. sontis, герм. *skulð,  двн. sculd, нн. die 
Schuld (провина, борг).

Отже, іменники в іє. мові спочатку не розрізнювалися за родом мов-
ними засобами, а лише лексично. Згодом з’явилися ознаки двох родів – 
чоловічого і жіночого, а потім іменник став ідентифікувати три роди, що 
різнилися один від одного, де середній рід відрізнявся від чоловічого лише 
в трьох відмінках – називному, знахідному й кличному, а решта форм були 
тотожніми чоловічим. Ця ситуація склалася і в германській мові.

Що стосується іменників і прикметників жіночого роду в іє. мові, то вони 
відрізнялися від чоловічого та середнього роду основою: чол. рід, сер. рід 
-о, жін. рід  -а, напр.:  грец. nea (нова), neos (новий), neon (нове). Ця різниця 
збереглася і в германській мові, але в іє. іменник жін. роду мав інколи осно-
ву на -о, напр.: грец. nyos (невістка), тоді як в германській ці іменники пере-
йшли в тип на -а, напр.: да. snuru,  двн. snura (невістка).

 Іє. іменники чол. роду також могли інколи мати основу на -а, напр.: лат. 
scriba (писар), а германські -ні. Таким чином, у германській мові іменники 
чол. і сер. роду мають основу на -а ( відповідно іє. на -о) і жін. роду –  основу 
на -ō (відповідно іє. – на -а). Хоча різниця між чол. і жін. родами часто ви-
ражена формою самих іменників. Указані риси є притаманними германській 
мові і відрізняють її від інших індоєвропейських мов.

Вивчення розвитку роду в давніх германських мовах виявило його 
складність і не завжди однорідність. Але найбільш розповсюдженими були 
іменники чол. і сер. роду з основою на -а  і жін. роду –  з основою на -о. 
При цьому, як ми вже зауважували, основа на -а  у германських мовах 
відповідала іє. основі на -о, а основа на -ō – іє. основі на  -ã , напр.: лат. 
octo, гот. ahtan, двн. ahto,  нн. acht (вісім); лат. mãter, дсак. modar, да. mōder, 
двн. muoter/mooter,  нн. die Mutter (мати).

З точки зору синергетичного підходу до вивченого питання треба 
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відмітити, що германська словозмінна парадигма іменників знаходи-
лася ще в хаотичній стадії і були необхідні переорганізація і упорядку-
вання її внутрішніх відносин за якимось єдиним форматом. У німецькій 
мові це відбулося наприкінці її середньоверхньонімецького – на початку                 
нововерхньонімецького періодів.

В результаті аналізу багатьох існуючих досліджень, пов’язаних з питан-
ням розвитку граматичного роду у давніх іє. мовах, та виходячи із власного 
дослідження,  виявлено, що належність до чоловічого або жіночого роду 
іменників інколи визначалася семантичними факторами, але найчастіше 
була випадковою.

Отже, проблема «граматичного» та «природнього» роду, тобто статі, 
в іє. мовознавстві не є на сьогоднішній день вирішеною. Розглядаючи 
природній рід, обов’язково мають на увазі той факт, коли граматичний рід 
співвідноситься з семантикою статі (особові іменники, назви тварин). Але, 
не треба забувати про те, що у лінгвістиці існує загальнопоширене поло-
ження[5, 195] про те, що в більшості іменників рід є суто синтаксичною 
категорією (зелений ліс – grüner Wald, ялинка – grüne Fichte, зелене листя 
– grünes Blatt), а в іншій частині іменників має номінативну категорію (наш 
директор – unser Direktor, наша директорка – unsere Direktorin). Таким чи-
ном, семантика статі надається роду як одне з граматичних значень.

Ми дотримуємося думки тих лінгвістів, які вважають, що збіг роду й 
категорії статі є частковим (А. В. Бондарко, О. Б. Копеліович, В. В. Іоффе). 
Граматична категорія статі, на відміну від граматичних форм категорії 
роду, є співвідносною і надається до опису у вигляді системи родо-
статевої кореляції, що представлена на різних рівнях мови: лексичному, 
морфологічному (словотворчому) синтаксичному. При цьому, лексичні за-
соби вважаються найуніверсальнішими і в багатьох мовах представлені 
синтетичним та аналітичним типом.

До синтетичного типу належать іменники з різними основами, напр. 
чоловік – дружина (der Mann – die Frau);  син – дочка (der Sohn – die Tochter), 
батько – мати (der Vater – die Mutter), дідусь – бабуся (der Opa – die  Oma), 
брат – сестра (der Bruder – die Schwester), хлопчик – дівчинка(der Junge 
– das Mädchen) тощо. Характерною особливістю цього типу є маркування 
обох статей.

Лексико-аналітичні засоби категорії статі характеризуються викори-
станням імен: чоловік-жінка, а також їхніх еквівалентів: юнак – дівчина  (der 
Junge – die Jungfrau, das Mädchen),  старий – стара (der Alte – die Alte) та 
ін. у поєднанні з немаркованими особовими іменниками: вона – сирота 
дівчинка (die Waise), він – сирота хлопчик (der Waise).

Треба відмітити, що лексико-аналітичні засоби посіли доволі значне 
місце в системі родо-статевої кореляції. До морфологічних (словотворчих) 
засобів категорії статі належать корелятивні однокореневі особові іменники, 
напр.: лікар – лікарка (der Arzt – die Ärztin), вчитель – вчителька (der Lehrer 
– die Lehrerin). 

До синтаксичних засобів категорії статі належать атрибутивні і 
предикативні узгоджувальні моделі, що є поєднанням немаркованих за оз-
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накою роду-статі особових іменників з узгоджувальними словами, напр.: 
вчитель сказав – вчителька сказала (der Lehrer sagte – die Lehrerin sagte           
– у німецькій мові цей предикативний параметр співпадає);  круглий си-
рота – кругла сирота (der Vollwaise – die Vollwaise). Це стосується також 
виокремлювальних узгоджувальних моделей типу «один з сиріт – одна з 
сиріт» (einer der Waisen – eine der Waisen ) тощо. Отже, серед синтаксичних 
засобів категорія роду і статі мають однакову направленість, вони перехре-
щуються і виявляють однакову необхідність синтагматичного вираження. 
Але треба пам’ятати, що категорія роду і статі – це окремо існуючі категорії, 
які тісно між собою пов’язані, де рід є первинним, а стать його супроводжує.

У сучасній німецькій мові категорія роду, в цілому, не пов’язана з 
біологічною статтю, оскільки назви предметів й абстрактних понять також 
посідають певний рід, напр.: der Stuhl (стілець), der Reichtum (багатство) 
– чол. рід,  die Hoffnung (надія), die Wand (стіна) – жін. рід.  При цьому, 
середній рід не завжди означає лише предмети й абстрактні поняття, напр.:  
das Fenster (вікно), але й живі істоти, що мають ознаки певної статті, напр.: 
das Weib (баба), das Mädchen (дівча, дівчинка).

До іменників чол. роду завжди належать особи чоловічої статі (der Mann 
(чоловік), der Sohn(син), до іменників жін. роду, в основному, особи жіночої  
статі (die Frau (жінка), die Tochter(донька), але відхилення від цього може 
бути обумовлено деякими формальними причинами. Що стосується назв 
тварин, то тут маємо наступне: загальна родова назва може бути середньо-
го роду (das Pferd - кінь), але для диференціації статевої назви вживається 
також відповідний граматичний рід: чоловічий – der Hengst (жеребець), або 
жіночий – die Stute (кобила).

Висновки
Надання конкретних правил визначення роду іменників у сучасній  

німецькій мові, на нашу думку, не є можливим. Але, як наголошують  М. 
Д. Степанова, В. Юнг та ін., їх можна об’єднати за певними суфіксами або 
префіксами чи за належністю до деяких найменувань. Крім того, є велика 
кількість слів, які не підлягають об’єднанню, бо не пов’язані з їхнім родом 
(der Frosch, die Maus, das Pferd). Існують також випадки, коли суфікси не 
пов’язані зі статтю (der Deutsche, die Wärme, das Gebäude, das Ereignis, die 
Kenntnis тощо). В таких випадках рід іменників  треба тільки запам’ятовувати.

Виходячи з проведеного дослідження, можна стверджувати, що грама-
тична категорія роду виникла з уявлення про біологічну стать, але в процесі 
історичного розвитку, в результаті граматичної абстракції, зв’язок виявив-
ся порушеним, хоча деякі факти у сучасній німецькій мові свідчать про 
наявність цього зв’язку.
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Статья посвящена исследованию гендерной лингвистики, её истоков и направ-
лений. Гендерные лингвисты проделали огромную работу в поисках доказательств 
андроцентричности языка. Наиболее впечатляющие результаты дали лексикографи-
ческие разыскания. Анализ словарного фонда немецкого и английского языков показал 
существенную асимметричность в наименованиях профессий, титулов, должностей: 
социально престижные позиции представлены только мужским родом (der Architekt, der 
Doktor, President, House of Lords), тогда, как низы социальной иерархии отданы женщинам 
(maid, nanny, Putzfrau). Обнаруженная гендерная асимметрия привела к началу прескрип-
тивной лингвистической деятельности – выправлению языкового гендерного неравен-
ства, что выразилось во введении в словарь параллельных форм женского рода, сфор-
мированных либо аффиксальным, либо композитным образом (Professor/Professorin; Frau 
Professor; M-me Professor), или замене гендерно  маркированной лексемы нейтральной 
(chairman→chairperson; stewardess→flight attendant).  Лексикографические предложения 
гендерологов стали частью «политически корректного словаря» по обе стороны океа-
на. Однако, «тотальная феминизация словаря» (totale Feminisierung) вызвала негативную 
реакцию более умеренно настроенных филологов. Соглашаясь с необходимостью более 
взвешенного подхода к феномену «мужское/женское» в обществе и в языке, отметим при 
этом несомненные заслуги феминистского движения, приведшие к пересмотру гендер-
ных стереотипов, доминировавших в социуме, сознании и культуре на протяжении всего 
развития человечества.               

Ключевые слова: гендерная лингвистика, феминизм, гендерный стереотип
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Стаття присвячена дослідженню гендерної лінгвістики, її витоків і напрямків. 
Гендерні лінгвісти виконали величезну роботу в пошуках доказів андроцентричності мови. 
Найбільш вражаючі результати дали лексикографічні розвідки. Аналіз словникового фонду 
німецької та англійської мов показав істотну асиметричність в найменуваннях професій, 
титулів, посад: соціально престижні позиції представлені тільки чоловічим родом (der 
Architekt, der Doktor, President, House of Lords), тоді, як низи соціальної ієрархії віддані жінкам 
(maid, nanny, Putzfrau). Виявлена   гендерна асиметрія призвела до початку прескриптивної 
лінгвістичної діяльності – виправленню мовної гендерної нерівності, що виразилося у 
введенні в словник паралельних форм жіночого роду, сформованих або афіксальним, або 
композитним чином (Professor / Professorin; Frau Professor; M-me Professor), або заміні 
гендерно маркованої лексеми нейтральною (chairman → chairperson; stewardess → flight 
attendant). Лексикографічні пропозиції гендерології стали частиною «політично корект-
ного словника» по обидва боки океану. Однак, «тотальна фемінізація словника» (totale 
Feminisierung) викликала негативну реакцію більш помірковано налаштованих філологів. 
Погоджуючись з необхідністю більш зваженого підходу до феномену «чоловіче / жіноче» в 
суспільстві і в мові, відзначимо при цьому безсумнівні заслуги феміністського руху, що при-

ДО  ЮВІЛЕЮ  Т.Д. ВЕРБИЦЬКОЇ



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (43) –  2019

40

звели до перегляду гендерних стереотипів, які домінували в соціумі, свідомості і культурі 
протягом усього розвитку людства.

Ключові слова: гендерна лінгвістика, фемінізм, гендерний стереотип.

GENDER LINGUISTICS: ORIGINS AND PRESCRIPTIVE TREND
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The article is devoted to the study of gender linguistics, its origins and main trends. Gender 
linguists have done a great job in finding evidence of the androcentricity of the language. The most 
impressive results were obtained by lexicographical investigations. Analysis of the vocabulary of 
the German and English languages   showed a significant asymmetry in the names of professions, 
titles, positions: socially prestigious positions are represented only by the masculine gender (der 
Architekt, der Doktor, President, House of Lords), while the lower classes of the social hierarchy 
are given to women (maid, nanny, Putzfrau). The revealed gender asymmetry led to the beginning 
of prescriptive linguistic activity – the elimination of linguistic gender inequality, which was 
expressed in the introduction into the dictionary of parallel forms of the feminine, formed either 
affixively or in a composite way (Professor / Professorin; Frau Professor; M-me Professor), or the 
replacement of gender marked lexemes by neutral ones (chairman → chairperson; stewardess → 
flight attendant). The lexicographic proposals of gender scientists have become part of a “politically 
correct vocabulary” on both sides of the ocean. However, the “total feminization of the dictionary” 
(totale Feminisierung) provoked a negative reaction from more moderate philologists. Agreeing 
with the need for a more balanced approach to the phenomenon of “masculine / feminine” in 
society and in the language, we note the undoubted merits of the feminist movement, which led to 
the revision of gender stereotypes that dominated society, consciousness and culture throughout 
the development of mankind.

Key words: gender linguistics, feminism, gender stereotype.

Введение
Если гендерные исследования в области политических и социальных 

наук были нацелены прежде всего на доказательство равенства полов, ген-
дерная филология – как лингвистика, так и поэтика – сконцентрировалась 
на поисках различий между мужской и женской когницией и, соответствен-
но, её отражением в языковой картине мира. Лингвистические исследова-
ния, проводимые в гендерном аспекте, объединяются в разных терминоло-
гиях, в «лингвистическую гендерологию», «гендерную лингвистику», «ген-
дергетику», «феминистскую лингвистику» feminist linguistics, feministische 
Linguistik.

Гендерология обратилась к структурам языка, признавая их решаю-
щую роль в механизмах культурной репрезентации пола, что позволило ос-
ветить области построения и функционирования языка, не исследованные 
ранее, и внесло существенный вклад в лингвистику и теорию речевого по-
ведения.

Результаты и обсуждение
Важность гендерного направления в лингвистике не отрицают даже 

представители противоположных взглядов на феминизм и его роль в соз-
дании гендерологии. Андроцентризм непосредственно связан с понятием 
языкового сексизма – использования языка «для критики, унижения, дени-
грации женщин, что соотносительно с расизмом, где дискриминация осу-
ществляется не по половому, а по расовому признаку» (Lakoff 1975: 35). 
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Сексизм в языке можно сформулировать, по мнению Венди Мартины, про-
фессора Стэнфордского унивеситета, как «мужской подход к языку» - the 
he/man approach to language  (Martyna 1978: 131).

Люси Иригарей, в отличие от многих других представителей феминиз-
ма, усматривающих сексизм языка в отдельных лексических значениях, 
синтаксических конструкциях, фразеологических единицах, считает, что 
«мужчина создаёт язык, чтобы соприкасаться с собой ‹…›, и синтаксис [фи-
лософского] дискурса, дискурсивной логики и, в более общем виде, синтак-
сис общественного порядка, т.е. политический синтаксис ‹…› – всегда свое-
го рода самоаффект, ‹…› репрезентация самого себя ‹…› как единственно-
го эталона ‹…›. В отличие от мужского, затвердевшего языка, женский язык 
текуч, в нём важную роль играют интонация, ритм, игра со значением слова 
и его частей. Он настолько свободен, что метаязыка для его описания нет» 
(Irigaray 1977: 65-68).

Одновременно с крайними феминистическими взглядами в гендерной 
лингвистике присутствует и более умеренная точка зрения: «гендерная 
концепция сложилась сравнительно недавно, в то время как понятие пол 
(sexus) отражено в наивной картине мира, в которой отсутствует понима-
ние социокультурной составляющей пола. Язык фиксирует наивную карти-
ну мира ‹…›. Гендер же – элемент современной научной модели человека» 
(Кирилина 2000: 22). 

В общей своей массе гендерные лингвистические исследования пред-
ставлены двумя основными направлениями: 1) словарно-языковым и 2) 
коммуникативно-речевым, хотя труды основоположниц гендерной лингви-
стики касаются и языка (прежде всего словаря), и речевого поведения.

Первое направление непосредственно связано с состоявшимися в 
предшествующие десятилетия (иногда даже столетия) исследованиями 
словарного состава языка, категории грамматического рода и его пред-
ставленности в языке, фразеологического фонда, пропозициональной и 
синтаксической структуры предложения. Теоретики XIX – начала ХХ вв. 
предполагали, что трёхродовая грамматическая система индоевропейских 
языков развилась из более древней двухклассной системы, исходившей 
из оппозиции «одушевлённость» vs «неодушевлённость» или из оппозиции 
«активность» vs «пассивность». При этом и они, и последующие поколения 
грамматистов не отождествляли грамматическую категорию рода с оппози-
цией биологических полов, ибо, во-первых, имеет место их несоответствие 
– так называемый «обоюдный род» - напр. ласточка, кит,  die Maus, das 
Kind, т.е. одна и та же грамматически заявленная форма служит для вы-
ражения обоих полов; и, во-вторых, морфологическое оформление пола 
нередко вообще отсутствует в языке, что связано с историей развития по-
следнего и зависит от устойчивости синтетизма в системе словоизменения: 
так, в английском языке, например, родовые противопоставления в именах 
полностью утрачены и восстанавливаются только при помощи анафориче-
ских he, she, it.

Первые протесты гендерных лингвистов и их упрёки в андроцентрич-
ности существующих воззрений на грамматический род и его представлен-
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ность прозвучали в адрес ситуации, имеющей место во флективных язы-
ках (как, например, немецкий, украинский, русский), словоизменительная 
система которых предусматривает параллельность грамматических форм, 
соответствующих биологическому полу референтов. Действительно, при 
наличии пар работник/работница, робітник/робітниця, der Schüler/die 
Schülerin, обозначения женского рода для лексем, напр., профессор, док-
тор, гений (der Genius) отсутствуют. Более того, в немецком и английском 
языках словоизменительный родовой суффикс (-in, -ess) присоединяется 
к соответсвующим существительным мужского рода – der Professor/die 
Professorin, actor/actress, der Doktor/die Doktorin, tiger/tigress и под., что не-
сомненно свидетельствует о практике закрепления мужского рода за ней-
тральными понятиями, т.е. отражает традиционно патриархатный подход 
ко всем явлениям языка и культуры. Действительно, названия профессий, 
должностей, званий асимметрично склоняются в маскулинность – ср. ака-
демик, профессор, доктор, инженер, биолог и т.п. – как в славянских, так и 
в германских языках. Гендерная асимметрия языка, т.е. его андроцентризм 
основывается на отождествлении понятий «человек» и «мужчина», что ве-
дёт, в частности, к недифференцированному употреблению местоимения 
мужского рода he для обозначения референтов обоих полов. Не как способ 
общеродовой референции базируется не на грамматических, этимологи-
ческих, структурных – т.е. не на собственно языковых признаках, а на сек-
систском стереотипе мужского превосходства над женщиной. Тем более, 
что they как обозначение антецедента в ед. ч. было достаточно широко 
распространено в английском языке до середины XIX в.

Большинство гендерных лингвистов 60-х – 80-х гг. ХХ в. в своих иссле-
дованиях исходили из двух основных тезисов: «язык не только отражает 
[картину мира], но и создаёт её, во-первых; в языке зафиксировано пре-
восходство мужчины, и оно обнаруживается на всех уровнях и аспектах 
построения речи, во-вторых» (Edelski 1991: 328).

В доказательство своей правоты исследовательницы привлекают дан-
ные из разных областей языкознания, в том числе, из истории языка. В 
работах разных авторов прослеживается этимологическое развитие ряда 
современных обозначений женщины – например housewife, governess, 
mistress, hussy потеряли своё исходное положительное или оценочно-ней-
тральное значение, что позволяет говорить о гендерной семантической де-
рогации. К этому же процессу следует отнести рост синонимических полей 
вокруг наименований женской интимной сферы и «жриц любви».

Патриархатность языка, его мужская направленность констатируется 
не только англоязычными, но и немецкоязычными исследовательницами. 
«Первой среди равных» здесь выступает Луиза Пуш, многочисленные пу-
бликации которой не только научно выверены, но и остроумно написаны. 
Она будоражит аудиторию «наивными» вопросами: все знают максиму Alle 
Mensсhen wеrden Brüder. А как насчёт Alle Mensehen wеrden Schwestern?1 
1 Ср. тж. известное в славянских языках выпить на брудершафт auf Brüderschaft trinken и 
возможность замены «сексистского» существительного на Schwesterschaft/Geschwister-
schaft.
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Или аналогично: Die Deutschen sind tüchtige Soldaten. Die Deutschen sind 
tüchtige Hausfrauen? (Pusch 1990). Почему die Deutschen – это немцы-муж-
чины, а о немках нужно сказать  die deutschen Frauen, где deutschen пишет-
ся с маленькой буквы? Ещё одну максиму Ein Mensch ist immer ein Mann 
она пребразует во множ. ч.: Wir Männschen [ibid,156]. Или рассуждает о том, 
что во многих житейских ситуациях параллельно задействованы Damen/
Herren. 

Процитированные и подобные лингвистические виньетки публикова-
лись в 1978-1991 гг. и в 1991 г. были присоединены под общим заголовком 
Glosses к её знаменитому исследованию 1984-го года «Немецкий язык муж-
чин. Диагноз и лечение». Оно вышло единым томом и до сих пор остаётся 
классическим образцом немецкой гендерной лингвистики. Л. Пуш первой 
подняла вопрос о «женском  суффиксе -in»: при возможности использова-
ния родового артикля (die Professor, die Schriftsteller) в качестве показателя 
пола в единственном числе, «женскость» не находит своего отражения во 
множественном числе, если не воспользоваться соответствующим суф-
фиксом. Более того, даже при наличии родового суффикса (der Student/
die Studentin), множ. число всё равно покажет die Studenten , так же, как die 
Frau/der Mann в общем наименовании дают die Menschen, относящееся к 
мужскому роду (Pusch 1991: 51-54).    

В своей статье, написанной в 1983 г. на материале примеров, которы-
ми классический Duden иллюстрирует значение слов, словарные статьи 
только первой буквы алфавита используют формы ihm, ihn  в 5 раз чаще, 
чем ihr, причём er демонстрирует положительные качества, тогда как на 
протяжении всего словаря женским родом иллюстрируются примеры, во-
первых, реже, а, во-вторых, не в самом позитивном виде. Напр.: Er hat das 
Examen mit Auszeichnung absolviert; Er war allseits beliebt; Unendliche Kraft 
strömte von ihm aus. «Она» в этой же букве «А» занимается детьми и хо-
зяйством: Sie seifte die Kinder in der Wanne ab; Sie kehrte den Schmutz von 
der Treppe ab; Sie nähte einen Knopf an den Rock etc. Неслучайно статья 
довольно едко озаглавлена Sie sah zu ihm wie zu einem Gott: Das Duden 
Bedeutungswörterbuch als Trivialroman (Pusch 1991: 135-143).

Стереотипность мужского представления о женщине как о существе 
низшего порядка зафиксирована в языке – в узуальных метафорах, уничи-
жительно называющих женские гениталии, беременность, роды, в посло-
вицах, несправедливо обвиняющих женщин в глупости, недальновидности, 
болтливости. Словарный и фразеологический фонд языка даёт многочис-
ленные доказательства сексизма. Ср. напр., такие устоявшиеся фразы, как 
Frauen, Pferde und Ohren soll man nicht verleihen. / Pferde und Frauen muss 
man genau beschauen. / Das Weib und der Ofen sind eine Hauszierde (Красав-
ский 1996). В приведенных примерах женщину ставят в один ряд с домаш-
ней скотиной и утварью. «5005 пословиц и поговорок» (Fink-Hemsler 1996) 
дают возможность продолжить эту неприглядную картину: Was der Teufel 
nicht weiß, das weiß ein altes Weib. / Frommelnden Frauen sind zu Trauen. / 
Wem zu wohl ist, der nehme ein Weib. Однако, это же весьма полное собра-
ние изречений, отражающих сложившийся стереотип немецкой культуры, 
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изредка показывает и иную сторону отношения к женщине: Ohne Frauen 
keine Freude. / Eine Frauenhand findet immer zu tun. / Eine gute Frau hat immer 
recht (Das große Redensartenbuch).

Асимметрия в словарном наименовании лиц мужского и женского пола 
привлекла внимание украинских и русских лингвистов значительно рань-
ше, чем эта проблема начала обсуждаться как гендерная по обе стороны 
Атлантического океана, о чём свидетельствуют многочисленные работы 
60-х – начала 70-х годов.

Словарь неслучайно стал одним из приоритетов гендерных исследова-
ний: «именно лексический состав языка, в связи с динамичностью происхо-
дящих в нём процессов, лучше всего поддаётся наблюдению и изучению» 
(Задорожний 2000: 245). «Словарь неизменно выступает как приём, метод, 
способ, средство познания языкового явления» (Девкин 2000: 6). 

Необходимость, результативность и перспективность лексикографиче-
ского направления не вызывает сомнений. При этом, однако, включение в 
словарную работу гендерного аспекта требует учёта ряда факторов, таких, 
например, как хронологическая маркированность лексемы, социокультур-
ные и идеологические рестрикции в концепции словаря, ибо гендер явля-
ется «плавающим параметром, проявляющимся с неодинаковой интенсив-
ностью, вплоть до полного его исчезновения в ряде коммуникативных ситу-
аций» (Кирилина 2002: 10).

Описание культурных концептов и национальных стереотипов сред-
ствами лексикографии имеет, с одной стороны, давнюю традицию, а, с 
другой стороны, основывается сегодня на новых данных междисциплинар-
ных исследований и межкультурной коммуникации. Исследования фено-
мена дуализма мужского и женского начал как одной из фундаменталь-
ных культурных категорий, включающей социальные оценки роли мужчин 
и женщин, базируются на выявлении динамики гендерных компонентов. 
Они могут быть представлены в виде концептов и стереотипов в различ-
ных типах текста и дискурса, в том числе, и в лексикографии. Даже общее 
сравнение предлагаемых в словарях (различных жанров и различных лет 
и изданий) дефиниций таких лексических единиц и понятий как мужчина 
и женщина,  женственность и мужественность, женственный и муже-
ственный, показывает, что сложность лексикографического отражения их 
генерализующей функции как когнитивных феноменов соотносима с про-
блемой презентации модели культурного концепта. Особо контрастно этот 
аспект выявляется при сопоставлении данных лексикографического описа-
ния различных языков.

Иными словами, гендерная лексикография ещё требует значительных 
усилий для выявления, сопоставления и возможного устранения зафикси-
рованного словарями разных языков асимметричного представления ряда 
основополагающих культурных концептов в их соотнесенности со време-
нем. 

Как известно, в процессе развития языка происходит как его «есте-
ственная», так и «искусственная» стандартизация. Первая имеет место при 
одновременном возникновении определённых коммуникативных потребно-
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стей общества и отсутствии языковых средств их осуществления. Вторая 
отражает рассогласование указанных факторов и искусственно созданную 
необходимость заданной разработки новых функциональных средств. Все 
нестандартные формы языка являются результатом действия первой, тог-
да как большинство литературных европейских языков в разные периоды 
своего развития (в основном, это XVIII-XIX вв.) проходили этап заданного 
«нормирования» лексических, синтаксических, стилистических средств.

Во второй половине ХХ в. в этот процесс активно включились лингви-
сты-гендерологи. Их исследования словарного состава немецкого, англий-
ского, русского языков показали асимметричность каждого относительно 
титульных и профессиональных наименований мужчин и женщин, исполь-
зования общеродового множественного числа существительных и местои-
мений, а также повсеместную замену «человека» «мужчиной» – как, напр., 
A man is God’s creation; ein Mann von der Feder; der gemeine Mann; when 
crossing the street with a child hold him by the hand etc.

Самоутверждение женщины через профессиональную деятельность 
породило необходимость появления соответствующих наименований, ре-
ференциально соотносимых с лицом женского пола, что, в свою очередь, 
активизировало инновационные процессы в области как суффиксального 
(немецкий язык), так и семантического (английский язык) словообразова-
ния, т.е. устранение (нейтрализацию) номинативно-оценочной асимметрии 
языковых образов мужчины и женщины.

Именно этим занимается прескриптивная гендерная лингвистика, 
предложившая термин splitting (нем. das Splitting, русск. сплиттинг) – вве-
дение симметричных форм мужских/женских наименований лиц, титулов, 
профессий (адвокат/адвокатесса; Professor/Professorin; businessman/
businesswoman), наряду с использованием форм «включённых» (inclusive) 
и гендерно-нейтральных (gender-neutral), т.е. обозначающих лиц обоих по-
лов (человек, person, human being).

За последние пятьдесят лет официальные документы, реклама, журна-
листика, рынок трудоустройства Германии, Австрии, Швейцарии ввели су-
щественные изменения в профессиональные обозначения мужчин и жен-
щин, пользуясь, прежде всего, методом сплиттинга (расщепления).

Пионером в этой области выступили И. Гюнтеродт и З. Трёммель-
Плётц, первые представительницы немецкой феминистской лингвистики, 
в статьях которых были эксплицированы причины словарной асимметрии и 
предложены пути их устранения. Так, по их мнению, лингвистический сек-
сизм в группе наименований профессий для женщин имеет место в тех 
случаях, когда:
•	 Игнорируются женщины и их достижения: напр. множ. число «учите-

лей», независимо от пола, die Lehrer.  Авторы предлагают инклюзивную 
альтернативу – die Lehrerinnen und die Lehrer → die Lehrkräfte.

•	 Подчёркивается зависимое или подчинённое положение женщины по 
отношению к мужчине: Bundespräsident Scheel u. Ehefrau Mildred. Аль-
тернатива – Bundespräsident Scheel u. Seine Frau, Dr. Scheel.

•	 Женщина показана в типично подчинённых, «вторых» социальных ро-
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лях: Hans Müller ist Generaldirektor, seine Frau ist Kindergärtnerin. Альтер-
натива – Frau Dr. Lindner ist Mikrobiologin, ihr Mann ist Volksschullehrer. 

•	 Формируется представление о социальной ущербности незамуж-
ней женщины за счёт форманта -fräulein: Tippfräulein. Альтернатива – 
Stenotypistin, Sekretärin (Guentherodt 1979: 128-130).
С анализом ситуации и прескрипциями по устранению гендерной асим-

метрии во всех областях профессиональной и общественной деятельности 
выступили и другие известные немецкие лингвисты – Р. Водак, Х. Бикес и  
М. Бруннер,  С. Мюллер и К. Фукс и мн. др.

Наиболее радикальной в своих предложениях оказалась уже упоми-
навшаяся Л. Пуш, которая настаивает либо на изъятии женского суффикса 
-in и возможности  построения фразы Sie ist Student, либо на расшире-
нии формы Studentinnen на обозначение студентов обоего пола (männliche 
und weibliche Studierende) (Pusch 1990: 92-97). В этом же ключе выдержа-
но требование использовать женский род существительного der Star (die 
Starin) применительно к звёздам шоу-бизнеса – женщинам. Для сохране-
ния гендерной симметричности во множественном числе предлагается 
графическое выделение: an alle Student/Innen; Krankenpfleger/Innen (от 
Krankenschwester); Hausassistent/Innen (от Hausmädchen). Симметрич-
но используются обозначения функциональных обязанностей и титулов: 
Kaufmann → Kaufmann/Kauffrau; Putzfrau → Bodenpfleger/In; Herr Müller und 
Gattin → Herr Müller und Frau Müller.

Отдавая должное успехам прескриптивной деятельности немецкой ген-
дерной лингвистики, следует сказать и о том, что столь тотальная феми-
низация (totale Feminisierung) вызывает не только поддержку, но и критику.

Феминистская прескриптивная деятельность в пределах английского 
языка была ещё более активной, чем в немецком, что позволило предста-
вителям разных наук США говорить о языковом повороте (linguistic turn) во 
всех сферах общественной жизни. Наряду с терминами gender, sexism, без 
изменения вошедшими в своей англоязычной форме в немецкий и фран-
цузский языки, и калькированными в русском, linguistic turn (языковой/линг-
вистический поворот) подчёркивает роль языка в моделировании соци-
альной действительности. Разрабатывая эту идею, исследовательницы ис-
ходят из гипотезы лингвистического детерминизма Сепира-Уорфа. Послед-
няя, в свою очередь, восходит к германисту конца XVIII –  нач. XIX в. К.-В. 
фон Гумбольдту и американскому антропологу Ф. Боасу, учеником которого 
был один из авторов гипотезы – Э. Сепир, в 1921 г. опубликовавший «Язык: 
Введение к исследованию речи». Присоединившийся к его идеям Б. Уорф 
выступил со своим исследованием через 10 лет. Совместно разработанная 
ими теория объявляла «иллюзией представление о том, что язык форми-
руется реальностью, ибо то, что называется «реальным миром», отражает 
языковые навыки социума» (Sapir 1958: 69). «Мы расчленяем (dissect) при-
роду по направлениям, проложенным родным языком» (Whorf 1976: 213).

Именно язык, по их мнению, определяет границы нашего мира, а «язык 
не нейтрален. Это не просто транспортное средство, которое перевозит 
наши мысли. По своей сути, это устройство, их формирующее, ‹…› и один 
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из принципов, который был закодирован в нашем языке и в сознании, – 
это принцип сексизма» (Спендер 2001: 776-777)1. Следовательно, язык и 
дискурс принимают активное участие в моделировании культуры социума. 
Связанное с полом знание умножается и используется, в связи с чем рече-
вая коммуникация о поле превращается в создание гендера – doing gender, 
и этот процесс можно регулировать. 

Следовательно, чтобы изменить андроцентрическую (сексистскую) точ-
ку зрения на мир, следует «исправить» язык: он должен представлять оба 
пола симметрично, рассуждают последовательницы теории лингвистиче-
ского детерминизма и предлагают язык гендерно-нейтральный (преимуще-
ственно в США) или гендерно-симметризованный (преимущественно в Гер-
мании). Так, общеродовое man заменяется лексемой person (people) , что 
имеет место даже в изданиях Библии последних 10 лет; происходят анало-
гичные замены и в сложных словах, и сегодня chairman, postman/mailman, 
spokesman и в СМИ, и в словарях представлены со вторым компонентом 
-person; stuardess становится flight-attendant; head-mistress – headteacher; 
fireman – firefighter; policeman – police officer; manpower – personnel и под.

Личное местоимение he в общеродовом употреблении заменяется од-
ним из вариантов: they; he/she; he or she; (s)he. То же происходит с соот-
ветсвующими притяжательными местоимениями. Распространённое почти 
до конца ХХ в. обозначение супружеской пары (в прессе, адресации кон-
верта, приглашения) Mr. & Mrs. John Brown, где у женщины не было даже 
своего имени, практически вышло из употребления. Титульные Miss и Mrs, 
различавшие незамужнюю и замужнюю женщину, заменились единым Ms, 
которое впоследствии стало названием популярнейшего женского журнала 
в США. В 80-х – 90-х гг. в США, Великобритании, Австралии, Новой Зелан-
дии на Советах университетов, учительских и религиозных форумах при-
нимаются решения «очистить язык от сексизмов». То же сделано во Фран-
ции, где в 1998 г. был издан правительственный циркуляр об установлении 
гендерной симметрии в наименовании профессий, титулов, степеней и по-
стов, за которым последовала публикация специального «Руководства». 
В 1999 г. вышли аналогичные рекомендации ЮНЕСКО и «Указания» ряда 
американских университетов.

Выводы
Иными словами, историко-социальная составляющая «отдельности»  

женского языка, которая отражает андроцентричность общественного 
устройства, несомненно сыграла значительную, но не единственную роль 
в становлении женской речи. Именно это понимание поликаузальности су-
ществования разных гендерлектов направляет развитие гендерной лингви-
стики в XXI в. Её достижения несомненны: в обоих своих главных направ-
лениях – словарно-языковом и коммуникативно-речевом она не только 
привлекла внимание к одному из важнейших феноменов, обеспечивающих 

1 Оргинальное название работы Дейл Спендер Man Made Language имеет двойное 
прочтение: «Мужчина создал язык», как предлагает перевод, и «Язык ненатуральный»: 
изделия из искусственных материалов (заменителей натуральной кожи, меха, древесины и 
т.д.) маркированы man made.

ДО  ЮВІЛЕЮ  Т.Д. ВЕРБИЦЬКОЇ



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (43) –  2019

48

существование и развитие человечества – языку/речи, но и продолжает ак-
тивные поиски новых фактов, раскрывающих понятие «гендер как интригу 
познания» [7, 9]. Соглашаясь с необходимостью более взвешенного подхо-
да к феномену «мужское/женское» в обществе и в языке, отметим при этом 
несомненные заслуги феминистского движения, приведшие к пересмотру 
гендерных стереотипов, доминировавших в социуме, сознании и культуре 
на протяжении всего развития человечества.               
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СЕМАНТИКА ДІЄСЛОВА HÖREN ‘ЧУТИ’ 
В ДВН. ТА СВН. ТЕКСТАХ ТА ЙОГО РЕКОНСТРУКЦІЯ
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У статті розглядається динаміка розвитку семантики та форм дієслова hōren 
в німецькій мові, і на цій основі реконструюється його давній стан. На основі аналізу 
пам’яток двн. періоду були відзначені чотири значення двн. дієслова hören. Першою за ча-
стотою вживання є лексема hōren зі значенням «сприймати на слух когось або щось». Дру-
гою за частотою реалізації є словоформа hōren в значенні «слухатися, коритися комусь 
або чомусь», а також вживання ії як вказівної частки (спонукання до чогось). Четвертим 
лексико-семантичним варіантом дієслова hören є «здатність до слухового сприйняття». 
В середньоверхньонімецьку епоху, виходячи з аналізу текстів свн. періоду, існувало три 
лексико-семантичні варіанти дієслова hōren. Першим за частотою реалізації в текстах 
є свн. horen в значенні «сприймати на слух когось або щось». Другим лексико-семантич-
ним варіантом дієслова  hōren є «слухатися когось». І в свн. текстах словоформа hōren 
реалізується в переносному значенні «пізнавати когось». Протягом свн. періоду давня 
форма hōren, отримавши умлаут, поступово набула на письмі вигляд hœren. Порівняння 
семантики розглянутого дієслова в двн. та свн. текстах показало, що найбільш вживаним 
виступає її варіант «сприймати на слух», що, очевидно, пояснюється давністю існування 
цієї семи. Розвиток значення слова hœren свідчить про деяке абстрагування цієї лексеми 
в свн. період, в результаті чого з’явився смисл «пізнавати». Під час історичного розвитку 
мови скорочується вживаність дієслова hōren в прямих значеннях і розширюються його 
лексико-семантичні варіанти в переносному значенні. Аналіз двн. та свн. текстів показав, 
що семантика hōren змінюється у напрямку від конкретного вжитку до абстрактного і 
має таку деривацію: ‘сприймати органом слуху’ → ‘слухати’ → ‘слухатись’ → ‘звернути 
увагу’ → ‘впізнати’. В основі мотивації зазначеного дієслова знаходиться іменник іє.*kwes- 
зі значенням ‘вухо’, і звідси походять споріднені слова двн. hōren та двн. ōra, hōra ‘вухо’. 

Ключовi слова: дієслово hören ‘чути’, семантичнi характеристики, розвиток семан-
тики, давнi нiмецькi тексти, реконструкцiя праформ.
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В данной статье рассматривается динамика развития семантики и словоформ 
глагола hōren в немецком языке, проведена лингвистическая реконструкция и выявлена 
первичная мотивация исследуемой лексемы. На основе анализа литературных памят-
ников двн. периода были определены четыре значения двн. глагола hōren. Первой по ча-
стоте употребления является словоформа hōren в значении «воспринимать кого-либо, 
что-либо на слух». Второе место по частоте реализации занимает лексема hōren в зна-
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чении «слушаться, подчиняться кому-либо, чему-либо», а также употребление данной 
словоформы в качестве указательной частицы. И четвертым лексико-семантическим 
вариантом глагола hōren в двн. языке является «способность к слуховому восприятию». 
В средневерхненемецкую эпоху первым по частоте реализации в текстах является свн. 
horen в значении «воспринимать на слух кого-либо, что-либо». Вторым лексико-семан-
тическим вариантом глагола hōren является ‘слушаться кого-либо’. И, наконец, в свн. 
текстах словоформа hōren реализуется в переносном значении ‘узнавать кого-либо’. 
В течении свн. периода древняя форма hōren, получив умлаут, постепенно приняла на 
письме вид hœren. Сравнение семантики рассмотренного глагола в двн. и свн. текстах 
показало, что наиболее употребительным выступает ее вариант ‘воспринимать на 
слух’. Развитие значения слова hœren свидетельствует о некотором абстрагировании 
этой лексемы в свн. период, в результате чего появился смысл ‘узнавать’. Анализ тек-
стов двн. и свн. времени существования немецкого языка позволяет предположить, что 
в основе семантики глагола hōren с точки зрения древности существования и частоты 
реализации находится значение ‘слушать’. Развитие семантики двн. hōren шло в направ-
лении от конкретного употребления к абстрактному: ‘воспринимать органом слуха’ → 
‘слушать’ → ‘слушаться’ → ‘обратить внимание’. Однако в основе мотивации формы 
hōren находится корень двн. ōra, hōra ‘ухо’. 

Ключевые слова: глагол hören ‘слышать, воспринимать на слух’, семантичные 
характеристики, развитие семантики, древние немецкие тексты, реконструкция пра-
форм.
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AND MIDDLE HIGH GERMAN TEXTS AND ITS RECONSTRUCTION
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The article deals with the dynamics of the development of the semantics and forms of the 
verb hōren in the German language and the ancient state of the verb is being reconstructed on 
this basis.Basing on the analysis of literary works of Old German period four meanings of the verb 
hōren have been determined. The first place according to the frequency of use is the word form 
hōren in the meaning “to perceive someone, something by ear”. The second place according to 
the frequency of implementation is occupied by the lexeme hōren in the meaning of “obey, obey 
someone, anything”, as well as the use of this word form as a pointing particle. And the fourth 
lexico-semantic variant of the verb hōren in Old German is “auditory perception.” In the Middle 
High German period, the first place according to frequency of implementation in texts is hōren in 
the meaning “to hear someone, something.” The second lexico-semantic variant of the verb hōren 
is ‘to obey someone’. And finally, in MHG texts hоren is implemented in the figurative meaning ‘to 
recognize someone’. During MHG period, the ancient form of hōren, having received the umlaut, 
gradually took on the form of hœren in writing. Comparison of the semantics of the considered 
verb in OHG and MHG texts showed that the most common is its option ‘to perceive by ear’. The 
development of the meaning of the word hœren indicates some abstraction of this lexeme in MHG 
period, as a result of which there appeared the meaning ‘recognize’. The analysis of the Old High 
German texts showed the change of the semantics of the verb hōren from the concrete to the 
abstract usage and revealed the following derivation pattern: to perceive with the organ of hearing 
→ to hear → to obey (to listen to) → to pay one’s attention to → to recognize. The noun *kwes with 
the meaning of “ear” forms the motivational basis of the analysed verb and the related words hōren 
(Old High German) and ōra, hōra “ear” (Old High German) originate from it.  

Key words: verb hören ‘hear, perceive by ear’, semantic characteristics, development of 
semantics, Old German texts, reconstruction of preforms.

ДО  ЮВІЛЕЮ  Т.Д. ВЕРБИЦЬКОЇ



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (43) –  2019

52

Вступ
Дослідження семантики слова, словникового складу мови, а також 

значення слова в динаміці належить до актуальних проблем сучасної 
семасіології. З кожним періодом розвитку мови пов’язані певні зміни семан-
тики слова, історичний аналіз якої дозволяє побачити обумовленість лек-
сичних значень системою зв’язків, що організують словниковий склад мови.

Останнім часом інтерес лінгвістів до проблем лексичної семантики в 
діахронічному плані помітно виріс (В.В. Левицький; В.Д. Каліущенко; В.Г. Та-
ранець; О.Д. Огуй; Ю.Л. Мосенкіс). О.Н.Трубачов писав, що «знання еволюції 
значення слова небайдуже для розуміння його нинішньої природи та структу-
ри, тому судження етимології повинно цікавити, і воно так чи інакше цікавить, 
спеціаліста з сучасної лінгвістичної семантики» (Трубачов 1976: 148).

Одним з найважливіших предметів дослідження з прадавніх часів є 
дієслово, і, зокрема, дієслова слухового сприйняття. Дана група слів дуже 
вживана в мові. Крім того, слух, як і зір, має важливе значення для людини, 
і, пізнаючи світ, вона перш за все говорить про те, що чує та бачить. У су-
часному літературознавстві є велика кількість праць, в яких розглядаються 
дані дієслова (Л.М. Васильєв 1971; Т.В. Кузнецова 1982; Н.Я. Левіна 1967), 
однак ці дослідження відносяться до галузі синхронії.

Метою нашої статті є аналіз семантики дієслова hören та її зміни в 
давньоверхньонімецькій (двн.) та середньоверхньонімецькій (свн.) мові, а 
також  спроба реконструювати найдавніший стан даної лексеми. Матеріалом 
для дослідження слугували стародавні німецькі тексти та лексикографічні 
джерела того часу.

Результати та обговорення
На основі аналізу пам’яток двн. періоду нами були відзначені чотири зна-

чення двн. дієслова hören. Першою за частотою вживання є лексема hōren 
зі значенням «сприймати на слух когось або щось». Наприклад: thit was 
alloro lando sconiust, that wit hier thuruh unkas, herran thank hebbian muostun, 
that thu them ni hordis, thie unk thesan haram giried, that wit waldandas word 
farbrakun, hebankuningas (FdL: 60) « Це була найгарніша країна, яку ми мог-
ли мати з прихильності нашого Господа, де ти не чув того, хто порадив нам 
це страждання, тому що ми порушили заповідь Господа, короля неба»; bithiu 
so hwer so thiz gibet hluttru muatu singit, gilouban scal her, thaz inan got thane 
gihorie... (FdL: 30) «Хто завжди цю молитву з чистим серцем промовляє, 
той має вірити, що Господь його почує…»; <minnota>, pidiu kehorta truhtin 
stimma des kebetes mines. danta kineicta ora sinaz mir... (FdL: 32) «Любов 
переповнила мене, тому що Господь почув поклик моєї молитви. Він при-
слухався до мене…»

Необхідно звернути увагу на те, що вживання словосполучення  kineicta 
ora «притулив вухо» в значенні «почув» є більш давнім, ніж реалізація hōren в 
тому ж значенні. Останнє становить собою єдине абстраговане поняття, яке 
виникло з конкретного та розщепленого виразу типу kineicta ora. Очевидно, 
що в основі зародження семантики двн. hōren перебуває слово ōra «вухо».

В сучасній німецькій мові зустрічається багато виразів у прямому та пе-
реносному значенні зі словом Ohr, які мають значення hören «чути». Напри-
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клад: ‚er ist auf dem linken, rechten Ohr, auf beiden Ohren taubt’ (=hört auf dem 
linken, rechten Ohr schwer, schlecht, nicht[s]), ‚ich bin ganz Ohr’, ‚das kitzelt 
sein Ohr’ та інші (WW: 434).

Другою за частотою реалізації є словоформа hōren в значенні «слу-
хатися, коритися комусь або чомусь». Наприклад: Dua thir zi giwurti 
scono furiburti, wis horsam io zi guate, ni hori themo muate (FdL: 104) «Про-
яви прихильність, помірність, прислухайся до благополуччя, не слухай 
свавілля»; herte was daz Georgien muot, ne hort er in es, seg ih guot, nub er 
al kefrumeti, das er ze geote digeti (FdL: 132) «Міцною залишалась свідомість 
Георга, він не прислухався до них»; her was so michil unti vorthsam: zi Rome 
wart diu werlt al gehorsam (FdL: 610) «Він був таким могутнім та жахливим: 
увесь світ слухався Риму».

Як вказівна частка  дієслово hōren вживається в наступних контекстах: 
truhtin, kehori stimma mina. orun diniu anawartontiu in stimma des kebetes 
mines (FdL: 34) «Господи, почуй мій голос. Нехай твої вуха пізнають заклик 
моєї молитви»; Chihori dhu, Israel, druhtin got dhin ist eino got (FdL: 38) «По-
слухай ти, Ізраїлю, твій Бог є єдиним Богом».

Четвертим лексико-семантичним варіантом дієслова hören є «здатність 
до слухового сприйняття». Наприклад: diu touben oren er intsloz. sunt von 
imo floh (FdL: 584) «Глухим відкрив він вуха. Всі хвороби покинули їх»; den 
tumben dhet er sprehenten, den touben horenten... (FdL: 132) «Німим він на-
казав говорити, глухим чути…».

Узагальнюючи все розглянуте вище, необхідно відзначити найбільш 
частотне вживання в текстах лексеми hōren у структурах, які становлять 
собою модель S + P + O. Як суб’єкт, виступає, як правило, людина або 
Бог, в значенні об’єкта вживається мовлення або акустичний сигнал, який 
видає людина. Прямий об’єкт часто реалізується давальним відмінком та 
прийменником, а також знахідним відмінком.

Розглянуті лексико-семантичні варіанти слова hōren у двн. період 
існування німецької мови показані в табл. 1.

В середньоверхньонімецьку епоху, виходячи з аналізу текстів свн. 
періоду, існувало три лексико-семантичних варіанта дієслова hōren.

Першим за частотою реалізації в текстах є свн. horen в значенні «сприй-
мати на слух когось або щось». Наприклад: dar zuo horent sorge, daz wir 
uns wol bewarn und vil rehte gevarn (FdL: 778) «При цьому чуючи турботу, ми 
добре бережемо себе та живемо за правилами»; daz gehortet ir e nie mer, 
daz helde so chuone alle ainander sluogen (FdL: 894) «Ніколи ще ви не чули, 
що герої так відважно всі один з одним воювали»; die hôrt man lûte hellen 
swenne er an dem reien spranc den wîben ez durch diu ôren klanc (Gartenaere: 
16) «Було чутно, як вони голосно дзвеніли, коли він танцюючи робив стриб-
ки; у жінок вони дзвеніли у вухах»; Dem chunige kom ze mære, daz in sinem 
riche newære nehainer slahte werltlich man, der so dike wider sinen hulden hete 
getan... (FdL: 868) «Король почув, що в його державі немає жодної людини, 
яка б так часто здійснювала злочини проти його милості…».

Наведені вище приклади свідчать, що в багатьох випадках семантика 
дієслова hōren включає в себе сему «бачити». Отже, в таких контекстах сло-
воформи зі значенням «чути» та «бачити» можуть виступати синонімічно.

ДО  ЮВІЛЕЮ  Т.Д. ВЕРБИЦЬКОЇ



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (43) –  2019

54

Таблиця 1
Семантика дієслова hōren «чути»

та її частота в давньоверхньонімецьких текстах 

Другим лексико-семантичним варіантом дієслова hōren є «слухатися 
когось». Наприклад: Daz wip chom von dem man, si schol im sin gehorsam 
(FdL: 774) «Жінка походить від чоловіка, вона повинна слухатися його»; 
da rivet d<ie sundæ>re, daz si ie wurden ungehore (FdL: 826) «Тут каються 
грішниці, що вони колись не слухалися»; hat min trähtin dehainen trut, der 
horet sine zungen, so wirt dir gotes hulde gewunnen (FdL: 1002) «Якщо у Го-
спода є посередник, який слухає його, то він буде милостивим до тебе».

І, нарешті, в свн. текстах словоформа hōren реалізується в переносно-
му значенні «пізнавати когось». Наприклад: da horet sin zunge die rehten 
man <dunge>... (FdL: 828) «Тут пізнає його язик справжню радість»; noch 
mügt ihr hœren gerne waz der narre und der gouch truoc ûf sîner hûben ouch 
(Gartenaere: 10) «Ще ви можете пізнати, що дурень носив на своєму очіпку»; 
ob ir nû gerne hœren woldet von dem rocke fürbaz durch iuwer liebe sagte ich 
daz (Gartenaere: 14]) «Чи хочете ви пізнати про спідницю більше, я залюбки 
розповім про це».

Слід зазначити, що протягом свн. періоду давня форма hōren, отримав-
ши умлаут, поступово набула на письмі вигляд hœren. Лексико-семантичні 
варіанти даної лексеми та її частота в свн. період показані у табл. 2.

Таблиця 2
Семантика дієслова hœren «чути»

та її частота в середньоверхньонімецьких текстах 

Порівняння семантики розглянутого дієслова в двн. та свн. текстах по-
казало, що найбільш вживаним виступає її варіант «сприймати на слух», 

№
з/п Семантика

Частота

абсолютна відносна

1. Сприймати на слух
(когось, щось) 22 0,578

2. Слухатися, коритися
(комусь, чомусь) 10 0,263

3. Спонукання (до чогось) 4 0,105

4. Здатність слухового сприйняття 2 0,052

Усього 38 1,000

№
з/п Семантика

Частота

абсолютна відносна

1. Сприймати на слух
(когось, щось)

44 0,800

2. Слухатися, коритися
(комусь, чомусь)

4 0,072

3. Пізнавати (щось, когось) 7 0,127

Разом 55 1,000
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що, очевидно, пояснюється давністю існування цієї семи. Розвиток зна-
чення слова hœren свідчить про деяке абстрагування цієї лексеми в свн. 
період, в результаті чого з’явився смисл «пізнавати».

В двн. та свн. текстах представлені різні форми слова hōren, hœren 
«чути», а саме: cherent, chihordon, chihori, choren, gachoron, gehoren, 
gehorsam, gehorte, gehortet, gihorean, gihoren, gihorie, gihorint, gihorit, 
gihorsam, gihorta, gihortin, gihortun, gichuri, hera, hor, hœr, hordis, hordun, 
hœre, horen, hœren, horent, horenten, horest, horet, hœret, hori, horsam, hort, 
hôrt, hœrt, horta, horte, hôrte, horten, hortih, kahorta, kehori, kehorta, nehoret, 
nehorenz, ungehore.

Розмаїтість у текстах форм hœren викликано реалізацією різноманітних 
граматичних значень. Досить часто в дієслівних формах представлений 
префікс gi-, який виражав закінченість дії.

В більшості випадків у двн. та свн. мові реалізується корінь hor-, за ви-
нятком форм  gichuri,  choren, в яких представлений щілинний ch-. В той же 
час наявність в -chur- вузького голосного [u] дозволяє припустити подібну 
якість звуку і у фонемі /o/ в корені hor-. Отже, в двн. hor- реалізувалися за-
критий алофон фонеми /o/ та артикуляційно слабкий початковий [h]. Така 
якість останнього послужила причиною зникнення його в абсолютному по-
чатку лексеми двн. ōra «вухо», яка, як показав наш аналіз, є етимологічно 
спорідненою hœren. Як відзначається в одному з етимологічних словників, 
у двн. текстах зустрічається варіант з початковим h- в тому ж значенні 
«вухо», тобто hōra (Schützeichel: 144). До цієї форми повернемося пізніше, 
тут же зупинимося на лексемі двн. hōren.

В германських мовах засвідчені такі форми, споріднені двн. 
hōren: гот. hausjan ‘чути’, дангл. hieran, дісл. heyra, дфриз. hēra, hōra, голл. 
hōrian,  швед. hōra, які дозволяють реконструювати нім. *hauzjan- ‘чути’ 
(Kluge: 316; Левицький: 222; Skeat: 265). Початкове h-, реалізоване в усіх 
германських мовах, бере початок згідно з законом Грімма до іє. *k-. Це 
підтверджують і етимологічно споріднені слова в багатьох мовах, зокрема: 
лит. klausyti «почути», дав.-прусс. klausiton, ірл. cloor «чую», тохар. klyos 
«чути», укр. чути, рус. чуять (з псл. *čuti, де č виникло з k- в результаті 
палаталізації) (Фасмер: 679; Левицький: 222).

Розглянуті словоформи в різних індоєвропейських мовах дозволили 
авторам словника Дуден реконструювати пракорінь у вигляді іє. *keu[s]- 
«звернути увагу, помітити, слухати, бачити» (Duden: 272).

Однак наш матеріал дозволяє поставити на перше місце значен-
ня «слухати, бачити», а смисл «звернути увагу, помітити» є вторинним.                                 
В.В. Левицький реконструює подібну праформу, однак з побіжним [s], тобто 
іє. *(s)kou-, яка дала в германських мовах два варіанти: *hau- та *skau- (Ле-
вицький: 222). Різні форми та значення, реконструйовані в словниках, по-
требують більш глибокого аналізу як форми, так і семантики слова hōren. 
Розглядаючи споріднене гот. hausjan, З.Файст також робить висновок, що 
це слово «не має переконливої етимології» (Feist: 251).

Наведений вище аналіз двн. hōren дозволяє прийняти наступну 
деривацію його смислу: «сприймати органом слуху» → «слухати» → 
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«слухатися» → «звернути увагу». Отже, в основі зародження форми 
hōren необхідно допустити існування кореня двн. ōra, hōra «вухо». Таку 
спорідненість передбачав також Г.Пауль (Paul: 301). Розглянемо детальніше 
етимологію цього слова.

Двн. ōra, hōra «вухо» має в германських мовах тотожні за значенням 
форми: др.ісл. eyra, др.англ. ēare, др.фриз. āre, гот. ausō, англ. ear, швед. 
ōra, які беруть початок від герм. *auzon (Feist: 69; Duden: 477; Skeat: 187). 
Споріднені форми з тим самим значенням зустрічаємо в інших іє мовах. 
Пор.: лат. auris, алб. vesh, лит. ausìs, латис. àuss, прусс. àusius, ав. uši ‘вуха; 
розум’, перс. hōš ‘вухо’, псл. *uxo, гр. oūs, які вийшли з іє. *ōus- (Duden: 477; 
ЕСУМ: 441). «Яке уявлення знаходиться в основі індоєвропейської назви 
органу слуху, – відзначають автори Дудена, – залишається незрозумілим 
(Duden: 477). Семантичний аналіз лексем «слухати» та «вухо», виконаний 
нами на матеріалі двн. текстів, дозволяє висловити деякі свої міркування з 
даного питання.

Вище було зазначено, що в індоєвропейській прамові реконструюється 
зі значенням «вухо» форма *ōus-. Однак, як свідчать численні дослідження 
в галузі діахроніїї, будь-яка прамова мала не один корінь з певним значен-
ням, а їх могло бути декілька, тому що зазвичай існували діалекти, які і по-
роджували різноманітність форм. З іншого боку, праці В.Г.Таранця, а раніше 
В.В. Мартинова, Г. Боргстрьома, А.А. Білецького, Л.В. Бондарко показали, 
що в давнину існували в словах відкриті склади типу CV, тобто голосний був 
прикритим (Таранець 1981: 61; Мартинов 1968; Borgström 1954; Білецький 
1950; Бондарко 1991). Тому, не відкидаючи існування згаданого вище коре-
ня іє. *ōus-, необхідно допустити наявність його синонімічної форми з почат-
ковим приголосним. Про це свідчать окремі індоєвропейські мови, зокре-
ма: двн. hōra, в.-луж. wucho, н.-луж. hucho, перс. hōš, алб. vesh, що мають 
значення «вухо» (ЕСУМ: 441). На початку слова представлені приголосні 
h- та w-, які могли вийти лише з *hw-. Оскільки початок слова історично 
був в індоєвропейській прамові більш сильним, то в даному випадку мож-
на припустити лабіовелярний *kw-, який впевнено реконструюється для 
системи приголосних мови-основи. Наявність приголосного такої якості 
підтверджується й етимологією дієслова двн. hōren, яке вийшло з кореня, 
що позначав «вухо». Розщеплення приголосного *kw- зазвичай призводило 
до переходу лабіального призвуку на наступний голосний. Подібні фонетичні 
зміни відомі в мовах (Семерен’ї 1980: 74; Таранець 1999: 87), в тому числі і в 
германських. Наприклад, гот. qiman «приходить» відповідає в нім. kommen. 
Очевидно, що голосний переднього ряду [i] перейшов у губний заднього 
ряду [o]. Отже, наш аналіз дозволяє реконструювати для індоєвропейської 
прамови більш архаїчну форму *kwes-, яка розвилась згодом в *ōus-.

Порівняння реконструйованих форм зі значенням «бачити» та «слу-
хати» дозволяє припустити їх спільні індоєвропейські витоки. Як свідчить 
двн. матеріал, sehan та hōren можуть виступати синонімічно. З іншого 
боку, ці форми мають спільний пракорінь у вигляді іє. *kwe-, який може бути 
співвіднесений зі спорідненим іє. *kwa зі значенням «людина» (Таранець 
2004: 143). Останній, як показують дослідження, розвився в *kwana «жінка» 



57

та *kwara «чоловік». Отже, *kwa міг позначати синкретично «людина» і звідси 
«органи людини»; згідно з діючим у мовах принципом  pars pro toto корінь 
*kwa став позначати в давнину органи слуху, зору та ін. Сюди можна віднести 
також найменування нім. Hand «рука», Herz «серце».

Даний факт підтверджується  досить високою частотою реалізації 
hōren, hœren в двн. та свн. текстах у ситуаціях, де як суб’єкт виступає лю-
дина (двн. 73%, свн. 96%).

Крім того, слід відзначити реалізацію в двн. та свн. текстах у сполученні 
з дієсловом hōren різноманітних лексем, зокрема прислівників, які визнача-
ють якість, ступінь, інтенсивність або напрямок дії зазначеного дієслова, а 
саме: chiwisso «точно», wola «добре», lange, war «далеко», gahun «відразу», 
«зненацька», gerno «охоче», dikke,ofte «часто», rehti «правильно», nider 
«вниз», oben, obenan «наверх», willecliche «уважно», fro «з радістю» та ін.

Мовні факти двн. та свн. періодів свідчать, що під час історичного роз-
витку мови скорочується вживаність дієслова hōren в прямих значеннях і 
розширюються його лексико-семантичні варіанти в переносному значенні, 
як було зазначено вище.

Висновки
Аналіз текстів двн. та свн.  часу існування німецької мови дозволяє 

припустити, що в основі семантики дієслова hōren з точки зору давності 
існування та частоти реалізації знаходиться значення «слухати». Розви-
ток семантики двн. hōren йшов у напрямку від конкретного вживання до 
абстрактного: «сприймати органом слуху» → «слухати» → «слухатися» → 
«звернути увагу». Однак в основі мотивації форми hōren знаходиться корінь 
двн. ōra, hōra «вухо». Розглянута семантика двн. hōren «чути» дозволяє 
припустити, що його генетичні джерела, які формально виражені іє. *kwe, 
мають відношення до поняття «людина»

Матеріал двн. та свн. мови характеризується також великою 
різноманітністю синонімічних дієслову hōren лексем, які можуть бути пред-
метом подальшого дослідження.

Список літератури
Белецкий А.А. Принципы этимологических исследований (на материале греческого 

языка). К., 1950.  265 с.
Бондарко Л.В. Основы общей фонетики: Учеб. пособ. для студ. филол. спец. вузов / 

Л.В.Бондарко, Л.А.Вербицкая, М.В.Гордина; С.- Петербург. ун-т.  СПб: Изд-во ун-та, 1991.  
150с.

Васильев Л.М. Семантические классы глаголов чувств, мысли и речи // Очерки по се-
мантике русского глагола. Вып. 43. № 16(20).  Уфа, 1971.  С.38-310.

Кузнецова Т.В. Семантические особенности глаголов физического восприятия // Рус. 
яз. в школе, 1982, № 4, С.86-88.

Левина Н.Я. К вопросу о семантической структуре глаголов to hear и to listen // Учен. 
зап. Моск. гос. пед. ун-та, №293. Исследования по английской лексикологии, 1967, С.20-34.

Мартынов В.В. Славянская и индоевропейская аккомодация.  Минск, 1968. 182с.
Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание: пер. с нем.  М., 1980.  407с.
Таранец В.Г. Походження поняття числа і його мовної реалізації (до витоків 

індоєвропейської прамови). Вид. 2-е, переробл. і доповн. Одеса: АстроПринт, 1999.  112с.
Таранец В.Г. Энергетическая теория речи.  Киев- Одесса: Вища школа, 1981.  149с.
Таранець В.Г. Арії. Слов’яни. Руси: Походження назв Україна і Русь: Монографія. Оде-

ДО  ЮВІЛЕЮ  Т.Д. ВЕРБИЦЬКОЇ



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (43) –  2019

58

са: ОРІДУ НАДУ, 2004.  296с.
Трубачев О.Н. Этимологические исследования и лексическая семантика // Принципы и 

методы семантических исследований. М., 1976.  С.147-179.
Borgström G. Internal reconstruction of Pre-Indo-European wordforms // Word, 1954, vol. X, 

N.2-3, p.275-287.
Список лексикографічних джерел
ЕСУМ – Етимологічний словник української мови (гол. Ред. О.С.Мельничук). У 7 т.  К.: 

Наукова думка, 1982. Т. 1.  632 с.
Левицкий В.В. Этимологический словарь германских языков. Том 1.  Черновцы: Рута, 

2000.  222 с.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: Пер. с нем. и дополн. 

О.Н.Трубачева. 2-е изд. В 4-х т.  М., 1986.  Том 3.  832 с.
Duden - Etymologie. Herkunftswörterbuch Duden der deutschen Sprache. Bd. 7  Mannheim 

Dudenverlag, 1989.  839 S.
Feist S. Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. 3. Aufl. Leiden, 1939.  710 S.
Kluge Fr. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.  Berlin-New York, 1989.  822 

S. 
Paul H. Deutsches Wörterbuch.  8 Aufl.  Halle (Saale), 1961.  781 S.
Schützeichel R. Althochdeutsches Wörterbuch. 4., überarb. und erg. Aufl.  Tübingen: 

Niemeyer, 1989.  309 S.
Skeat W. An etymological dictionary of the English language. Oxford,1983.780 p.
WW- Wörter und Wendungen. Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch.  Leipzig: VEB 

Bibliographisches Institut, 1962.  792 S.
Список використаних давніх текстів
FdL - Frühe deutsche Literatur und lateinische Literatur in Deutschland 800-1150: in 24 

Bänden / Hrsg. von W.Haug und B.K.Vollmann. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 
1991. Bd. 1. 1593 S.

Gartenaere W. Helmbrecht. Mittelhochdeutscher Text und Übertragung / Hrsg. und übers. 
von H.Brackert u.a.  Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1972.  155 S.

References
Beleckij, A.A. (1950). Principy jetimologicheskih issledovanij (na materiale grecheskogo 

jazyka). Kyiv.
Bondarko, L.V. (1991). Osnovy obshhej fonetiki: Ucheb. posob. dlja stud. filol. spec. vuzov / 

L.V.Bondarko, L.A.Verbickaja, M.V.Gordina; S.- Peterburg. un-t.  SPb: Izd-vo un-ta.
Vasil’ev, L.M. (1971). Semanticheskie klassy glagolov chuvstv, mysli i rechi. In Ocherki po 

semantike russkogo glagola. Vyp. 43. № 16(20).  Ufa, 38-310.
Kuznecova, T.V. (1982). Semanticheskie osobennosti glagolov fizicheskogo vosprijatija. In 

Rus. jaz. v shkole, 1982, № 4, 86-88.
Levina, N.Ja. (1967). K voprosu o semanticheskoj strukture glagolov to hear i to listen. In 

Uchen. zap. Mosk. gos. ped. un-ta, №293. Issledovanija po anglijskoj leksikologii, 20-34.
Martynov, V.V. (1968). Slavjanskaja i indoevropejskaja akkomodacija.  Minsk.
Semeren’I, O. (1980). Vvedenie v sravnitel’noe jazykoznanie: per. s nem.  M.
Taranec, V.G. (1999). Pohodzhennja ponjattja chisla і jogo movnoї realіzacії (do vitokіv 

іndoєvropejs’koї pramovi). Vid. 2-e, pererobl. і dopovn. Odesa: AstroPrint.
Taranec, V.G. (1981). Jenergeticheskaja teorija rechi.  Kiev- Odessa: Vishha shkola.
Taranec’, V.G. (2004). Arії. Slov’jani. Rusi: Pohodzhennja nazv Ukraїna і Rus’: Monografіja. 

Odesa: ORІDU NADU.
Trubachev, O.N. (1976). Jetimologicheskie issledovanija i leksicheskaja semantika. In 

Principy i metody semanticheskih issledovanij. M., 147-179.
Borgström, G. (1954). Internal reconstruction of Pre-Indo-European wordforms. In Word, vol. 

X, N.2-3, 275-287.
ESUM – Etimologіchnij slovnik ukraїns’koї movi (gol. Red. O.S.Mel’nichuk). U 7 t.  K.: 

Naukova dumka, 1982. T. 1.  
Levickij, V.V. (2000). Jetimologicheskij slovar’ germanskih jazykov. Tom 1.  Chernovcy: Ruta/
Fasmer, M. (1986) Jetimologicheskij slovar’ russkogo jazyka: Per. s nem. i dopoln. 



59

O.N.Trubacheva. 2-e izd. V 4-h t.  M. Tom 3.
Duden - Etymologie. Herkunftswörterbuch Duden der deutschen Sprache. (1989) Bd. 7  

Mannheim Dudenverlag.
Feist, S. (1939). Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. 3. Aufl. Leiden.
Kluge, Fr. (1989). Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.  Berlin-New York. 
Paul, H. (1961). Deutsches Wörterbuch.  8 Aufl.  Halle (Saale).
Schützeichel, R. (1989). Althochdeutsches Wörterbuch. 4., überarb. und erg. Aufl.  Tübingen: 

Niemeyer.
Skeat, W. (1983). An etymological dictionary of the English language. Oxford.
WW- Wörter und Wendungen. Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch. (1962). Leipzig: 

VEB Bibliographisches Institut.
FdL - Frühe deutsche Literatur und lateinische Literatur in Deutschland 800-1150: in 24 

Bänden (1991) / Hrsg. von W.Haug und B.K.Vollmann. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker 
Verlag.

Gartenaere, W. (1972) Helmbrecht. Mittelhochdeutscher Text und Übertragung / Hrsg. und 
übers. von H.Brackert u.a.  Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.

Стаття надійшла до редакції 28.09.2019 року

ДО  ЮВІЛЕЮ  Т.Д. ВЕРБИЦЬКОЇ



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (43) –  2019

60

УДК 811.112.2’342
DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.2(43).186230
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Статья посвящена изучению функциональной направленности иронии в произве-
дениях немецкого автора Дитера Нура, который является писателем-юмористом; он 
был удостоен нескольких литературных наград. Современный сатирик Дитер Нур опу-
бликовал более 10 книг на основе своих телевизионных выступлений. Функциональная 
направленность его юмора имеет широкий спектр: от обычных бытовых и непритя-
зательных шуток до многомерных иронических конструкций с подтекстом, понятным 
лишь тем, кто хорошо ориентируется в немецком культурном и историческом дискурсе. 
Его живо интересуют вопросы не только немецкой действительности, но и междуна-
родные проблемы. Высмеивая пороки отдельных людей и сообществ, он пытается им 
помочь преодолеть эти недостатки и тем самым вносит вклад в общие тенденции про-
гресса и в позитивное эволюционирование всего человечества. В качестве материала 
исследования были выбраны и проанализированы отрывки, содержащие комический эф-
фект.  В таблице дается перевод выбранных примеров и интерпретируется значение 
иронических высказываний. Исследуя направленность высмеивания Дитера Нура, можно 
с уверенностью сказать, что в его текстах преобладает самоирония. Иронизируя над 
самим собой, как над типичным представителем немецкой ментальности, Дитер Нур 
раскрывает такие человеческие пороки, как лень, глупость, слабость, отсутствие пун-
ктуальности. Автор также ставит под сомнение абсолютность таких философских 
понятий, как добро и зло, и демонстрирует их относительность в жизни человека. Ди-
тер Нур не дает ответов на эти вопросы, зато заставляет задуматься над сущностью 
антонимичных понятий «добра и зла». Стоит отметить, что изучение и адекватное 
понимание юмора требует от читателя не только лингвистических знаний, но и знания 
лингвокультурологических концептов и наличия определенной лингвострановедческой 
эрудиции.

Ключевые слова: Дитер Нур, юмор, ирония, комический эффект.

ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ІРОНІЇ ДІТЕРА НУРА
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Стаття присвячена вивченню функціональної спрямованості іронії в творах 
німецького автора Дітера Нура, який є сучасним письменником-гумористом; він був 
удостоєний декількох літературних нагород. Сучасний сатирик Дітер Нур опублікував по-
над 10 книг на основі своїх телевізійних виступів. Функціональна спрямованість його гумо-
ру має широкий спектр: від звичайних побутових і невибагливих жартів до багатовимірних 
іронічних конструкцій з підтекстом, зрозумілим лише тим, хто добре орієнтується 
в німецькому культурному і історичному дискурсі. Його жваво цікавлять питання не 
тільки німецької дійсності, а й міжнародні проблеми. Висміюючи недоліки окремих людей і 
співтовариств, він намагається їм допомогти подолати ці недоліки і тим самим робить 
внесок в загальний розвиток прогресу і в позитивне еволюціонування всього людства. Як 
матеріал дослідження були обрані і проаналізовані уривки, що містять комічний ефект. У 
таблиці дається переклад обраних прикладів і інтерпретується значення іронічних вис-
ловлювань. Досліджуючи спрямованість висміювання Дітера Нура, можна з упевненістю 
сказати, що в його текстах переважає самоіронія. Іронізуючи над самим собою, як над 
типовим представником німецької ментальності, Дітер Нур розкриває нам такі людські 
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недоліки, як лінь, дурість, слабкість, відсутність пунктуальності. Автор так само ста-
вить під сумнів абсолютність таких філософських понять, як добро і зло, і демонструє 
їх відносність в житті людини. Дітер Нур не дає нам відповіді на ці питання, зате змушує 
задуматися над сутністю антонімічних понять «добра і зла». Варто відзначити, що вив-
чення і адекватне розуміння гумору вимагає не тільки лінгвістичних знань, а й знання 
лінгвокультурологічних концептів, наявності певної лінгвокраїнознавчої ерудиції.

Ключові слова: Дітер Нур, гумор, іронія, комічний ефект.
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This article is dedicated to the study of the functional orientation of humor in the works 
of the German writer Dieter Nuhr, who is a modern writer-humorist; he was awarded several 
literary awards. The functional orientation of his humor has a wide range: from common everyday 
unpretentious jokes to multidimensional ironic constructions with a subtext that is understandable 
only to those who are well versed in German cultural and historical discourse. He is keenly 
interested in questions of not only German reality, but also international problems. Making fun of the 
shortcomings of individuals and communities, he tries to help them overcome these shortcomings, 
and thereby contributes to the overall development of progress and to the positive evolution of 
all of humanity. Excerpts containing a comic effect were selected and analyzed as research 
material The table provides a translation of selected examples and interprets the meaning of 
ironic utterances. Exploring the direction of ridiculing Dieter Nuhr, it is safe to say that his texts 
are dominated by self-irony. He snipes at himself as at a typical representative of the German 
mentality, Dieter Nuhr shows to us such human flaws as laziness, stupidity, weakness, and lack of 
punctuality. The author also places in question the absoluteness of such philosophical concepts 
as good and evil and demonstrates their relativity in human life. Dieter Nuhr does not give us the 
answers to these questions, but makes us think about the essence of the antonymic concepts of 
“good and evil.” It is worth noting that the study and adequate understanding of humor requires 
not only linguistic knowledge, but also knowledge of linguacultural concepts, the presence of a 
certain linguistic erudition.

Key words: Dieter Nuhr, humor, irony, comic effect.

Введение
Данная статья посвящена исследованию комического эффекта в ху-

дожественных произведениях современного немецкого сатирика Дитера 
Нура, опубликовавшего более 10 книг на основе своих телевизионных вы-
ступлений. Функциональная направленность его юмора имеет широкий 
спектр: от обычных бытовых и непритязательных шуток до многомерных 
иронических конструкций с подтекстом, понятным лишь тем, кто хорошо 
ориентируется в немецком культурном и историческом дискурсе. Отдель-
ным пунктом в творчестве Дитера Нура является иронизирование над ре-
лигиозным фанатизмом. Он яро критикует радикальный ислам, из-за чего 
некоторые СМИ называют его «проповедником ненависти». Автор постоян-
но фокусирует свое внимание на болевых точках современности. Его живо 
интересуют вопросы не только немецкой действительности, но и междуна-
родные проблемы. Высмеивая пороки отдельных людей и сообществ, он 
пытается им помочь преодолеть эти недостатки и тем самым вносит вклад 
в общие тенденции прогресса и в эволюционирование всего человечества.
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Результаты и обсуждение
Анализируя творчество Дитера Нура, целесообразно рассмотреть 

функциональную направленность его юмора на конкретных примерах в 
приведенных ниже таблицах.  Эти примеры позволяют классифицировать 
его объекты высмеивания следующим образом: 

1) политические проблемы; 
2) социальные проблемы;
3) проявления религиозного фанатизма;
4)  бытовые проблемы. 
Материалом данного исследования послужили следующие произве-

дения Дитера Нура: «Die Rettung der Welt», «Das Geheimnis des perfekten 
Tages», «Gibt es intelligentes Leben?». 

Политические проблемы
Социальные проблемы

Подлинник

Mein Großvater freute sich 
an den Erfolgen der Wehr-
macht, die seiner Meinung 
nach durch den wahnsin-
nigen österreichischen 
Gefreiten, der sich selbst 
zum Führer ernannt hatte, 
in seiner Selbstüberschät-
zung zerstört worden waren. 
S.13-14

Elisabeth die Zweite, da-
mals noch jung und schön, 
traf sich mit dem Bürgermei-
ster meiner neuen Heimat-
stadt und erzählte von ih-
rem Land im Hundertjähri-
gen Krieg und ihrer aus der 
Zeit rührenden Abneigung 
gegen die Franzacken unter 
Philipp VI. Natürlich war sie 
inzwischen eine Botschaf-
terin des neuen, sich da-
mals noch einigenden Eu-
ropas. Das Wort „Brexit“ 
existierte damals noch 
nicht. S.23

Ulbricht antwortete nicht. Er 
war nicht schlagfertig. Au-
ßerdem war gerade neuer 

Перевод

…сумасшедший ав-
стрийский ефрейтор, 
который сам себя воз-
вел в фюреры…

Елизавета Вторая… 

рассказала про Англию 
времен Столетней вой-
ны…

… она была вестником 
новой, тогда объединя-
ющейся Европы. Слово 
«брексит» в те времена 
еще не существовало.

Ульбрихт… был неспо-
собным дать отпор… 
Кроме того, из Москвы 

Интерпретация 
иронии

(намек на неправомерное 
тщеславие Гитлера)

(намек на необычно дли-
тельное правление мо-
нарха)

(намек на противоречи-
вость политических тен-
денций)

(гротескная издевка над 
слабохарактерностью и 
конформизмом Вальтера 
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Wodka aus Moskau einge-
troffen. Er war hackebreit. 
S.49

Die DDR galt im Westen 
als ferner Osten, als 
fremde Welt, als Loch. 
S.50

Das innerdeutsche 
Verhältnis wurde von 
Spannungen belastet. Ich 
bot mich als Schlichter 
an, aber Ulbricht war 
gegen mich.  S.26

поступила новая партия 
водки, поэтому он был 
мертвецки пьян.

ГДР воспринималась на 
Западе как Дальний 
Восток, чужой мир, как 
захолустье.

Отношения между двумя 
немецкими государства-
ми были напряженными. 
Я предлагал себя в ка-
честве примирителя, но 
Ульбрихт был против 
меня.

Ульбрихта)

(высокомерие мещан ФРГ 
по отношению к гражданам 
ГДР)

(комизм заключается в вы-
мышленном диалоге авто-
ра с бывшим главой друго-
го государства)

Проявление религиозного фанатизма

Подлинник

Ist der amerikanische 
Präsident religiöser Füh-
rer der Schiiten?  Sind 
die Gewerkschaften wirk-
lich für ein stetes Wachs-
tum der Gewaltkriminali-
tät? Ging der Ehrenoscar 
an einen schwangeren 
Mann aus Thailand? S.72

Der Mensch glaubt: 
Blattgold ist immer gut, 
wenn es darum geht, die 
Götter zu korrumpieren. 
Ob die Götter das eben-
so sehen, weiß man gar 
nicht. S.40

Medien leben ja in er-
ster Linie von Angst und 
schlechter Laune. Die 
Wahrscheinlichkeit, vom 
Handytelefonieren zu 
sterben, ist wahrschein-
lich in etwa so groß wie 
die Gefahr, an einer ver-
schluckten Prepaidkarte 
zu ersticken.  

Перевод

Является ли американ-
ский президент религи-
озным предводителем 
шиитов? Действитель-
но ли профсоюзы вы-
ступают за рост пре-
ступности? Был ли дей-
ствительно награжден 
Оскаром беременный 
мужчина из Таиланда?

Человек полагает, что 
может подкупить Богов, 
позолотив их изображе-
ния. А вот что думают 
по этому поводу Боги – 
неизвестно.

СМИ живут, в первую оче-
редь, за счет выдуман-
ных страхов и депрессии. 
Возможность умереть, 
говоря по телефону, так 
же велика, как и опас-
ность подавиться, про-
глотив кредитную кар-
точку.

Интерпретация 
иронии

(высмеивается тенденция 
желтой прессы создавать 
бессмысленные сенсации)

(высмеивается коррупция, 
издавна присущая челове-
честву)

(высмеивается нагнетание 
истерии в СМИ)

ДО  ЮВІЛЕЮ  Т.Д. ВЕРБИЦЬКОЇ
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Der dritte Weltkrieg könnte 
irgendwann wegen einer 
fehlenden Flatrate verlo-
ren werden. S. 20

Der positive Mensch ist 
nämlich im Rahmen der 
Evolution ausgestorben. 
Er saß vor seiner Höhle, 
glaubte an das Gute im 
Säbelzahntiger und wurde 
gefressen. Nur die Misan-
thropen und Paranoiker 
überlebten. Heute arbei-
ten sie als Journalisten.   
S.75

Floskelhafte Unterhaltung, 
dann App-Vergleich, down-
loaden, ausprobieren. Alle 
Anwesenden starren auf 
ihre Displays. Was wäre 
das Leben ohne Wasser-
waage im Telefon? S.

Der Mensch kann un-
glaubliche Sachen, die 
Tiere niemals lernen wer-
den. Dazu gehört der Bau 
atomarer Massenver-
nichtungswaffen ebenso 
wie das Absingen zotiger 
Lieder oder die Herstel-
lung von labbrigem nähr-
stofffreiem Weißbrot-
toast. S.74

Третья Мировая война ве-
роятно когда-нибудь будет 
проиграна той стороной, 
которая выберет невы-
годный тарифный план.

Оптимисты вымерли в 
процессе эволюции, по-
скольку верили в доброту 
саблезубых тигров. Вы-
жили лишь мизантропы 
и параноики. Сегодня они 
работают в качестве жур-
налистов.

…Как бы выглядела 
жизнь без ее всесторон-
ней оценки смартфо-
ном?

Человек совершает неве-
роятные вещи, которые 
животные никогда не на-
учатся делать. К ним отно-
сится создание атомного 
оружия массового унич-
тожения, а также испол-
нение похабных песен 
или же производство то-
стов из безвкусного, без 
питательных веществ 
белого хлеба.

(высмеивается навязчи-
вость рекламы)

(высмеивается тотальная 
зависимость современного 
человека от смартфона)

(высмеивается способ-
ность человека любое изо-
бретение использовать не 
только во благо, но и во 
вред себе)

Бытовые проблемы
Подлинник

Meine Mutter war katho-
lisch. Sie hörte gern dem 
Herrn im Kaftan zu, der die 
Geschichten des Gefolter-
ten und Hingerichteten wie 
eine Soap- Opera insze-
nierte. Sein Vater habe 
ihn zur Welt gebracht, 

Перевод

Моя мама была католич-
кой. Она с удовольствием 
слушала от священника 
рассказы о мучениках и 
казненных, эти истории 
походили в его устах на 
мыльную оперу.  Отец 
породил Его, так гово-

Интерпретация 
иронии

(высмеивается нелогич-
ность и неправдоподоб-
ность религиозных посту-
латов)
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hieß es im Buch der Bü-
cher, in dem er eine Jung-
frau fernbefruchten ließ, 
die ihn zum Mann gereif-
te Knabe geopfert und 
dadurch die Menschheit 
von einer Sünde erlöst, 
die sie nicht begangen, 
sondern geerbt hatte. 
S.11

„Blöd zu sein, ist eine 
Gabe Gottes“.

Kann es ein Paradies ge-
ben, einen Ort, an dem nur 
Gutes ist? Und was be-
deutet das: „nur Gutes?“ 
Machen dort die Schoko-
riegel schlank? Wenn im-
mer gutes Wetter ist, wer-
den sich nicht einzelne Be-
wohner Regen wünschen?

In Indien stehen Sandhus 
für 20 Jahre auf einem 
Bein, um den Göttern ihre 
unabdingbare Unterwer-
fung zu beweisen. Ich 
glaube: Wenn Gott ge-
wollt hätte, dass wir auf 
einem Bein stehen, hät-
te er uns das zweite nur 
für Notfälle im Rucksack 
mitgegeben. S.55

рится в Книге Книг, изда-
ли оплодотворив дев-
ственницу, которая по-
жертвовала мальчиком, 
ставшим зрелым мужчи-
ной, тем самым искупив 
человечество от греха. 
Хотя греха человечество 
не совершало, но все же 
его унаследовало.

«Глупость – это Божий 
дар».

Существует ли рай, место, 
где существует только хо-
рошее? И что означает 
это «только хорошее»? 
Там не толстеют от шо-
коладных батончиков? И 
если там всегда хорошая 
погода, то не желают ли 
отдельные жители дождя?

В Индии садху стоят 20 
лет на одной ноге, чтобы 
доказать богам свою не-
изменную верность. Я 
думаю так: если бы Бог 
хотел бы, чтобы мы сто-
яли на одной ноге, он 
бы вторую нам положил 
в рюкзак только для экс-
тренных случаев.

(высмеивается толерант-
ное отношение к человече-
ской глупости)

(высмеивания категориче-
ского отношение людей к 
относительным понятиям 
добра и зла)

(высмеивается фанатич-
ность религиозного созна-
ния)

Из вышеперечисленных примеров можно сделать вывод о том, что 
Подлинник

Mein Vater … hatte noch 
nie einen Nagel in die 
Wand geschlagen oder 
einen Stecker repariert. 
Er dachte, im Inneren der 
Steckdose wäre eine Klap-
pe, die, wenn nichts in der 
Steckdose warm verhin-
derte, dass der Strom auf 
den Teppich kleckerte… 
Für meinen Vater war 

Перевод

Мой отец … никогда не 
забивал гвоздей в стен-
ку и не чинил розетку. Он 
думал, что в ней должна 
быть заслонка, которая 
задерживает в розетке 
ток, чтобы он не стекал из 
нее на ковер. Для моего 
отца кран был настоя-
щим изобретением дья-
вола, сложным, непонят-

Интерпретация 
иронии

(высмеивается неприспо-
собленность интеллектуа-
лов к хозяйственной дея-
тельности)

ДО  ЮВІЛЕЮ  Т.Д. ВЕРБИЦЬКОЇ
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schon ein Wasserhahn 
ein wahres Teufelsge-
bilde, komplex, unter-
stehbar, wunderlich.  Wie 
gesagt: mein Vater war 
Beamte. S.32

Immerhin hatten wir ei-
nen Kühlschrank, schon 
weil meine Mutter nicht 
in der Lage war, mit der 
bloßen Hand Eiswürfel 
zu erzeugen. S.24

Lavo ergo sum. S.31

Alle fordern. Nicht nur 
Menschen, auch Din-
ge! Die Salami fordert, in 
Frischhaltefolie gelegt zu 
werden… Das Auto ver-
langt nach Nahrung, will 
zur Tankstelle und droht 
bei Nichtbeachtung sei-
nes Willens mit Arbeits-
verweigerung. Der Kühl-
schrank knurrt und will 
gefüllt sein. S.42

ным, странным. Как уже 
было сказано: мой отец 
был чиновником.

Тем не менее у нас уже 
тогда был холодильник, 
хотя бы потому, что моя 
мама не могла делать 
кубики льда голыми ру-
ками.

Моюсь, следовательно, 
существую.

Все требуют. Не только 
люди, но и вещи! Колба-
са хочет быть помещен-
ной в полиэтиленовую 
пленку… Машина просит 
еды, хочет поехать на 
заправку и угрожает от-
казаться от выполнения 
желания хозяина. Холо-
дильник рычит и хочет 
быть заполненным.

(высмеивание патриар-
хальных взглядов на обя-
занности женщин)

(высмеивание чрезмерной 
чистоплотности немцев)

(высмеивается зависи-
мость человеческого су-
ществования от насущных 
проблем)

Дитеру Нуру присуще ироническое восприятие действительности, то есть 
определенный склад ума и высокая развитость интеллекта позволяют са-
тирику видеть проблемы под определенным углом зрения, иными словами 
– видеть негативные отклонения от идеального порядка вещей и в свой-
ственной ему форме показать обществу проблему, не называя её прямо, а 
облекая в комическую форму. 

Многогранный юмор Дитера Нура имеет различную функциональную 
направленность. В первую очередь, комический эффект присутствует в 
рассмотренных примерах, условно объединённых политической темати-
кой. Здесь он иронизирует как и над прошлым Германии, так и над на-
сущными проблемами мировой действительности. Пристальное внимание 
Дитера Нура направлено и на социальные проблемы современного че-
ловечества, страдающего от нагнетания истерии в СМИ, тотальной зави-
симости от гаджетов, от навязчивой рекламы и способности людей любое 
изобретение употребить себе во вред. Как уже было сказано, Дитер Нур 
скептически относится к проявлениям религиозного фанатизма. Будучи по 
своему мировоззрению атеистом, он ставит под сомнения многие религи-
озные догмы, интерпретируя их в иронической форме. Объектом высмеи-
вания автора являются не в последнюю очередь и бытовые проблемы. 
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Здесь автор иронизирует и над чрезмерной чистоплотностью немцев, как 
одной из самых типичных черт их ментальности, над неприспособленно-
стью интеллектуалов в решении хозяйственных проблем, над отдельными 
патриархальными предрассудками, которые до сих пор не изжили себя в 
обществе и т.д.  

Выводы
Иронизирование Дитера Нура относится к интеллектуальному юмору. 

Для его декодирования читателю необходим контекст, включающий куль-
турные реалии, экстралингвистическую информацию социального, геогра-
фического и исторического характера. Высокая популярность произведе-
ний Дитера Нура обусловлена широким спектром рассматриваемых про-
блем. Иронизируя, автор заставляет читателя задуматься над объектами 
высмеивания, которые имеют место в современной действительности. 
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Der Artikel befasst sich mit Fragen des phonetischen Minimums in Bezug auf die 
Kommunikationsfähigkeit mit dem Schwerpunkt „mündliche Kommunikation als globales Ziel 
des Fremdsprachenunterrichts“. Es handelt sich darum, welche phonetischen Inhalte Lernende 
beherrschen sollen, um bei der Entwicklung der Gesprächskompetenz die Sprache zu verstehen 
und selbst verstanden zu werden. Dafür braucht man je nach dem übergeordnetem Lehr- und 
Lernziel bestimmte phonetische Kompetenzen, Kenntnisse und Fertigkeiten. Im Unterricht selbst 
geht es allerdings nicht darum, das abstrakte, theoretische Phonemsystem zu vermitteln. Ein 
Lernziel ist es, die lautlichen Einheiten (Phoneme) des Deutschen und ihre Realisierungen in 
bestimmten, situativen Kontexten zu beherrschen. Dafür müssen Fertigkeiten der Perzeption 
(Hörwahrnehmung) und Produktion (Artikulation) entwickelt werden. Die Aussprache soll als 
integrierter Teil der Sprache verstanden werden. Die richtige Aussprache umfasst dabei sowohl 
den segmentalen Bereich der Vokale und Konsonanten, als auch den suprasegmentalen Bereich, 
d.h. die Intonation im Sinne der Einheit von Melodie, Rhythmus, Tempo, Pausenstellung und 
Akzentstruktur, was nämlich das phonetische Minimum bildet.

Schlüsselwörter: Deutsch als Fremdsprache, Gesprächskompetenz, phonetisches 
Minimum.

ПРО ФОНЕТИЧНИЙ МІНІМУМ ПРИ ВИКЛАДАННІ 
НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Никифоренко І.В.
кандидат філологічних наук, доцент,

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Стаття висвітлює питання вивчення фонетичного мінімуму у розвитку навичок 
усної комунікації як глобальної мети при вивченні іноземної мови. Між іншим розгляда-
ються питання, пов`язані з тим, якими фонетичними елементами повинні володіти ті, 
хто вивчає німецьку мову як іноземну, щоб цю мову розуміти та бути зрозумілими при 
опануванні комунікативної компетенції. Враховуючи основну мету, для цього потрібні 
певні фонетичні компетенції, знання та навички. При навчанні мова йде не лише про аб-
страктну теоретичну систему фонем, метою є оволодіння звуковими одиницями (фоне-
мами) німецького мовлення та їх реалізацією в певних ситуативних контекстах, для чого 
потрібен розвиток навичок перцепції (сприйняття на слух) та продукції (артикуляції). Ви-
мову треба розуміти як інтегровану частину мови. Правильна вимова охоплює при цьому 
не тільки сегментний рівень голосних та приголосних, а й суперсегментний рівень, тоб-
то інтонацію як єдність мелодики, ритму, темпу, паузації та акцентної структури, що й 
становить фонетичний мінімум.

Ключові слова: німецька як іноземна, комунікативна компетенція, фонетичний мінімум.

ABOUT THE PHONETIC MINIMUM IN TEACHING GERMAN 
AS A FOREIGN LANGUAGE

Nikiforenko I.V.
candidate of philological sciences, associate professor,

Odessa I.I. Mechnikov national university
The article addresses the issues of studying the phonetic minimum in the development of 

oral communication skills as a global goal in learning a foreign language. Among other things, the 
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issues related to what phonetic elements should be learned when studying German as a foreign 
language in order to be understood and understand this language when mastering communicative 
competence, are being analyzed. Considering the main purpose, this requires certain phonetic 
competences, knowledge and skills. It is not just an abstract theoretical system of phonemes, 
the purpose of learning is to master the audio units (phonemes) of German speech and to realize 
them in certain situational contexts, which requires the development of perceptual (hearing) and 
production (articulation) skills. Pronunciation should be understood as an integrated part of the 
language. The correct pronunciation thus covers not only the segmental level of vowels and 
consonants, but also the super-segmental level, i.e. intonation as the unity of melody, rhythm, 
tempo, pausing and accent structure, which is the phonetic minimum.

Key words: German as a foreign language, communicative competence, phonetic minimum.

Die globale Informationsgesellschaft fordert heutzutage das Erlernen von 
Fremdsprachen zum beruflichen oder privaten Fortkommen. „Für die wirkliche 
Beherrschung einer Fremdsprache genügen allerdings Wortschatz und 
Grammatik der fremden Sprache nicht. Der Erfolg eines Gesprächs wird auch 
wesentlich durch Suprasegmentalia wie auch durch die Artikulation einzelner 
Phoneme bestimmt“ (Hordula, 2007: 13).

Seit der Jahrhundertwende stellt der Erwerb mündlicher Kompetenz in 
verstärktem Maße das Hauptziel des DaF-Unterrichts dar. „Die in jener Zeit ihren 
Anfang nehmende kommunikative Fremdsprachendidaktik ist zugleich Träger 
und Ausdruck dieser Tendenz, indem sie das Lernen an Sprechhandlungen 
knüpft und damit die methodische Grundlage für einen Fremdsprachenunterricht 
schafft“ (Hoffmann, 2017: 67).

In der Sprechwissenschaft und Phonetik sowie der Linguistik und 
Fremdsprachendidaktik besteht Кlarheit darüber, 

a) dass die Fertigkeiten Sprechen, Aussprache und Aussprachevermittlung 
wichtige und grundlegende Bestandteile des Fremdsprachenunterrichts sind; 

b) dass phonetische Schwerpunkte in alle Bereiche des Sprachsystems 
(Lexik, Grammatik, Orthografie etc.) integriert und mit allen Fertigkeiten (Hören, 
Sprechen, Lesen, Schreiben) verbunden werden müssen; 

c) dass die Grundlage für den Ausspracheunterricht und das Sprechen eine 
überregionale Standardaussprache ist, welche im gesamten deutschsprachigen 
Raum als Norm akzeptiert und verstanden wird;

 d) dass die Lernenden darüber hinaus die situativen Varianten 
(z.В. Höflichkeitskonventionen, Redewendungen, Aussprache etc.) der 
Standardaussprache beherrschen und die nationalen/ regionalen Unterschiede 
(Dialekte, Akzente) verstehen und erkennen können sollen. Aus didaktischer 
Perspektive gilt weiterhin der allgemeine Konsens, dass für Lernzielbestimmungen 
jeglicher Art im Fremdsprachenunterricht alle Sprachkenntnisse und 
Spracherfahrungen der Fremdsprachenlernenden relevant sind, miteinander in 
Beziehung stehen und interagieren (Malwitz, 2016: 16). 

Unsere Forschungsfrage bilden Elemente phonetischen Minimums 
bei der Entwicklung der Mündlichkeit und Gesprächskompetenz im 
Fremdsprachenunterricht im Bereich der gesprochenen Sprache. 

Ziel unserer Forschung ist es, eine Antwort auf die Frage zu liefern, auf welche 
Weise ein phonetisches Minimum aus theoretischem und praktischem Wissen 
zusammenzustellen ist und wie es in den Unterricht integriert werden kann.
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V. Malwitz ist der Meinung, dass das deutsche Phonemsystem ein erster 
wichtiger Ausgangspunkt für den Ausspracheunterricht ist. Im Unterricht selbst 
geht es allerdings nicht darum, das abstrakte, theoretische Phonemsystem 
zu vermitteln. Ein Lernziel ist es, die lautlichen Einheiten (Phoneme) des 
Deutschen und ihre Realisierungen in bestimmten, situativen Kontexten zu 
beherrschen. Dafür müssen Fertigkeiten der Perzeption (Hörwahrnehmung) und 
Produktion (Artikulation) entwickelt werden. Die richtige Aussprache umfasst 
dabei sowohl den segmentalen Bereich der Vokale und Konsonanten (im 
Bereich der Vokale: Vokallänge und Spannung, gerundete Vorderzungenvokale, 
Diphthonge, reduziertes [e] und Vokalneueinsatz; im Bereich der Konsonanten: 
Konsonantenspannung, Auslautverhärtung, Realisation der R-Laute, Hauchlaut 
[h], Ich- und Ach-Laut, progressive Assimilation), als auch den suprasegmentalen 
Bereich, d.h. die Intonation im Sinne der Einheit von Melodie, Rhythmus, Tempo, 
Pausenstellung und Akzentstruktur. Diese Schwerpunkte stellen das allgemeine 
„phonetische Minimum“ dar, um das Verstehen und Verstandenwerden in der 
Fremdsprache Deutsch zu garantieren (Malwitz, 2016: 17). 

Im Fremdsprachenunterricht Deutsch hat sich der Stellenwert der 
Phonetik immer wieder verändert. Bis in die 1970er Jahre war eine „korrekte“ 
bzw. „normgerechte“ Aussprache erklärtes Lernziel. Mit der kommunikativen 
Orientierung wurde der Aussprache immer weniger Beachtung geschenkt, 
zu Beginn der 1990er Jahre enthielten DaF-Lehrwerke in der Regel keine 
Ausspracheübungen. „Dies ist eigentlich paradox, weil die elementare Basis 
für die mündliche Kommunikation vernachlässigt wurde. Gegenwärtig sieht 
die Situation wieder besser aus: Fast ausnahmslos alle Lehrwerke enthalten 
Ausspracheübungen, mehr oder weniger, gute oder weniger gute“ (Hirschfeld, 
2011: 10).

Der gemeinsame europäische Referenzrahmen (GeR) ist trotz seines 
Namens ein nominativer Text, der das Fremdsprachenlernen weltweit in 
bestimmte Bahnen lenkt. Er erschien zu einem Zeitpunkt, als der kommunikative 
Ansatz bereits fast ein Viertel Jahrhundert den dominierenden Rahmen der 
Fremdsprachendidaktik abgab (Rösler, 2016: 139-140). Es entstand aber 
die Frage, in wieweit im GeR auf die Spezifik von gesprochener Sprache 
und mündlichem Integrieren eingegangen wird, ob Differenzierung zwischen 
mündlicher und schriftlicher Produktion/Rezeption/Interaktion angelegt sei. 
Jetzt kann man festhalten, dass der GeR dadurch, dass er sich nicht auf 
die Unterscheidung von konzeptioneller Schriftlichkeit und Mündlichkeit 
einlässt, in dieser Hinsicht auch keinen Beitrag zu deren Bedeutung für das 
Fremdsprachenlernen liefert, dass er aber zumindest durch seinen Fokus auf 
Mündlichkeit Räume für eine differenzierende Beschäftigung mit Schriftlichkeit 
und Mündlichkeit bereitstellt (Verbitska, Nykyforenko, 2018: 42).

Nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen 
zeigen sich die kommunikativen (d.h. linguistischen, pragmatischen und 
soziolinguistischen) Sprachkompetenzen eines Lernenden in verschiedenen 
kommunikativen Sprachaktivitäten, dazu gehören Rezeption, Produktion, 
Interaktion und Sprachmittlung (Dolmetschen und Übersetzung). Da der 
Handlungsaspekt eine wichtige Rolle spielt, spricht der Referenzrahmen von 
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„kommunikativen Sprachtätigkeiten“, denen sich die „klassischen“ Fertigkeiten 
Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben zuordnen lassen. Im Bereich der 
Mündlichkeit sind Hören und Sprechen die zentralen Sprachaktivitäten. Dabei 
müssen Lernende nach dem Referenzrahmen „über Erfahrungen mit der 
Ausführung einer Reihe von Handlungen verfügen“ (Hirschfeld, 2011: 12).

Diese phonetischen Fertigkeiten sind eng mit phonologischen und 
phonetischen Kompetenzen verbunden, die die Lernenden entwickeln müssen. 
Der Referenzrahmen nimmt hierzu ausführlich und in fachlich akzeptabler Form 
Stellung: „Phonologische Kompetenz […] involviert Kenntnisse und Fertigkeiten 
der Wahrnehmung und der Produktion in Bezug auf:

1) die lautlichen Einheiten (Phoneme) der Sprache und ihre Realisierung in 
bestimmten Kontexten (Allophone); 

2) die phonetischen Merkmale, die Phoneme voneinander unterscheiden 
(distinktive Merkmale, 

z. B. stimmhaft, gerundet, nasal, plosiv); 
3) die phonetische Zusammensetzung von Wörtern (Silbenstruktur, 

Phonemfolge, Wortakzent, Wortton); 
4) Satzphonetik (Prosodie) - Satzakzent und Satzrhythmus – Intonation; 
5) phonetische Reduktion – Vokalabschwächung – starke und schwache 

Formen – Assimilation – Elision“ (GeR, Kap. 5.2.1.4: 117).
Eine leicht verständliche Aussprache setzt voraus, dass neue 
Sprechbewegungen perfekt erlernt werden, d.h. sprechmotorische Abläufe 

– die auch in der Muttersprache nicht ohne Weiteres steuerbar sind – müssen 
bewusst gemacht und automatisiert werden. Diese Automatisierung ist etwas 
sehr Wichtiges, weil die Sprechbewegungen unbewusst korrekt ablaufen 
sollen; beim Sprechen konzentriert man sich mehr auf den Inhalt und die 
Kommunikationssituation als auf die Lippenrundung oder die Zungenbewegung. 
Es genügt also nicht, im Unterricht die Lautbildung zu erklären und auszuprobieren; 
wie bei jeder komplexen gymnastischen Übung ist ein ausgiebiges Training 
notwendig, bis alle Bewegungen perfekt ausgeführt werden. Dies gelingt nur, 
wenn Voreingenommenheiten bzw. Abneigungen gegenüber dem „fremden“ 
deutschen Klang überwunden werden, die Lernenden sich mit der eigenen 
Sprechweise in der fremden Sprache identifizieren und Sprechhemmungen 
abbauen (Hirschfeld, 2011: 14).

Nach U. Hirschfeld sind in der Interaktion, also im Gespräch oder in der 
Diskussion, die genannten rezeptiven und produktiven Fertigkeiten grundlegend 
für eine adäquate Verständigung und den gewünschten Gesprächsablauf. „Dazu 
gehört auch die Sensibilisierung für nonverbale und paraverbale Elemente, 
also für Stimmklang, Mimik und Gestik. Darüber hinaus müssen auch in einer 
Fremdsprache und in einer anderen Gesprächskultur Fähigkeiten zur Empathie 
sowie zur Perspektivenübernahme, zur Situations- und Partnereinschätzung 
entwickelt werden “ (Hirschfeld, 2011: 14).

Bei der Vermittlung phonetischer Grundlagen muss also auf die Funktion, 
die Perzeption und Rezeption, sowie die Produktion der gesprochenen Sprache 
Bezug genommen werden. Inwieweit die Aussprachevermittlung in den 
Unterricht integriert wird, hängt zum einen vom Fachwissen der Lehrenden ab, 
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zum anderen von der Priorität und damit der Zeit, die innerhalb des Unterrichts 
eingeräumt wird. Diese kann aber effizient genutzt werden, wenn Lehrende ein 
„phonetisches Minimum“ für ihre Studierenden ermitteln. Dabei ist es wichtig, 
dass die Ausgangsfertigkeiten und Lernziele ihrer Zielgruppe berücksichtigen, 
phonetische Lerninhalte gezielt auswählen und sie systematisch unterrichten 
(Malwitz, 2016: 20).

Das Lernziel der phonetischen Verständlichkeit erweist sich als wichtige 
und bislang praktikabelste Grundlage, um sowohl segmentale als auch 
suprasegmentale Inhalte nach ihrer Relevanz im kommunikativen Kontext 
abzustufen. Allerdings sind weitere Forschungen zum schrittweisen 
Erwerb segmentaler und suprasegmentaler Einheiten in der Fremdsprache 
Deutsch notwendig, um den Zusammenhang der angeführten Ansätze mit 
Spracherwerbbesonderheiten genauer zu untersuchen und die Kriterien für 
eine phonologisch-phonetische Progression in der Aussprachevermittlung 
abzusichern (Bose, Hannken, Hirschfeld, Neuber (Hrsg.), 2017: 160).

Es versteht sich in diesem Zusammenhang von selbst, dass im Unterricht 
die praktische Seite der Phonetik im Vordergrund stehen sollte. Deshalb ist 
darauf zu achten, dass man sich auf ein Minimum an Theorie beschränkt. 
Dabei ist es wichtig, die Ausgangsfertigkeiten und Lernziele der Zielgruppe 
zu berücksichtigen, phonetische Lehrinhalte gezielt auszuwählen und sie 
systematisch zu unterrichten.
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У статті розглянуто питання виникнення  і використання французької мови 
інтернет - мереж,  причини  появи такого поняття та способи його використання в мові 
сучасної молоді. Мова інтернет - мереж представлена як своєрідний лінгвокультурний 
феномен, що дає уявлення не лише про особливості її використання, але і про глобальні 
перспективи розвитку національної мови. Мова соціальних мереж використовує лексичні 
одиниці та юніти, які увійшли в лeксико-сeмaнтичну систeму мови, мовну cферу та не 
іcнували в попepeдній пeріод в тій же мовній cфері, утворені за слoвотвіpними закoнами 
відпoвідної мови, підмови або запозичені з іншої мови для пoтреб cпілкування, а також 
ті,що пeрeйшли з пacивного склaду мови. Вони володіють cфopмовaними cемантичними, 
пpaгматичними і стилістичними властивостями (oзнaками) та сприймaються нocіями 
дaнoгo мовного cуспільствa як нові і є зaфікcoванні в cлoвнику нoвих cлів. Навчання 
французькій мові в якості іноземної вимагає обов’язкової опори на мову молодих французів, 
що спілкуються між собою через сучасні засоби зв’язку, вивчення сленгу французької 
молоді допомагає краще представити особливості і своєрідність національної картини 
світу, зрозуміти національно-специфічні особливості менталітету французької молоді. 
Встановлено, що інтернет-мові притаманні такі ж явища, що існують у літературній 
мові: зміна граматичної форми слова, синонімія, запозичення з інших мов і мовних пластів 
та  імпорт в літературну мову. У статті  розглянуто питання загальної мовної харак-
теристики явища та  проаналізовано мову французьких соціальних мереж. За результа-
тами роботи були виявлені деякі особливості французької Інтернет-мови та наведені 
відповідні їм українські лексичні та граматичні приклади.

 Ключові слова: мова інтернет - мереж, французька мова, комунікація .

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 
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В статье рассмотрены вопросы возникновения и использования французского язы-
ка интернет - сетей, причины появления такого понятия и способы его использования 
в речи современной молодежи. Язык интернет - сетей представлен   как своеобразный 
лингвокультурний феномен, что дает представление не только об особенностях его 
использования, но и о глобальных перспективах развития национального языка. Язык со-
циальных сетей использует лексические единицы и юниты, которые вошли в лeксико-
сeмaнтическую систeму языка, языковую сферу, но не существовали в предшествующий 
пeриод в той же языковой сфере, образованные по закoнам словообразования соответ-
ствующего языка, подъязыка или заимствованные из другого языка для нужд общения, 
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а также перешедшие из пacсивного состава языка. Они обладают cфopмированными 
cемантическими, пpaгматическими и стилистическими свойствами (признаками) и вос-
принимаются носителями в данном языковом сообществе  как новые, будучи зафиксиро-
ванными в словаре новых слов. Обучение французскому языку в качестве иностранного 
требует обязательной опоры на язык молодых французов, которые общаются между 
собой через современные средства связи, изучение сленга французской молодежи по-
могает лучше представить особенности и своеобразие национальной картины мира, 
понять национально-специфические особенности менталитета французской молодежи. 
Установлено, что интернет-языку присущи такие же явления, которые существуют в 
литературном языке: изменение грамматической формы слова, синонимия, заимство-
вания из других языков и языковых пластов и импорт в литературный язык. В статье 
рассмотрены вопросы общей речевой характеристики явления и проанализирован язык 
французских социальных сетей. По результатам работы были выявлены некоторые 
особенности французского Интернет-языка и приведены соответствующие им украин-
ские лексические и грамматические примеры.

Ключевые слова: язык интернет-сетей, французский язык, коммуникация.
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The article deals with the emergence and use of the French language of Internet networks, the 
reasons for the appearance of such concept and the ways of its use in the speech of modern youth. 
The language of Internet networks is presented as a kind of linguistic and cultural phenomenon, 
which gives an idea not only about the features of its use, but also about the global prospects for 
the development of the national language. The language of social networks uses lexical units and 
units that entered the lexical-semantic system of the language, the linguistic sphere, but did not 
exist in the same linguistic sphere in the previous period, formed according to the laws of word 
formation of the corresponding language, sublanguage or borrowed from another language for 
communication needs, as well as those who have switched from the positive composition of the 
language. They possess the formed semantic, pragmatic and stylistic properties (attributes) and 
are perceived by the speakers in this language community as new, being fixed in the dictionary 
of new words. Teaching French as a foreign language requires compulsory reliance on the 
language of young French people who communicate with each other through modern means of 
communication, studying the slang of French youth helps to understand the features and originality 
of the national picture of the world, to understand the national specific features of the mentality 
of French youth better. It has been established that the Internet language is characterized by 
the same phenomena that exist in a literary language: a change in the grammatical form of a 
word, synonymy, borrowing from other languages   and language strata, and import into a literary 
language. The article considers the general speech characteristics of the phenomenon and 
analyzes the language of French social networks. Based on the results of the work, some features 
of the French Internet language were identified and the corresponding Ukrainian lexical and 
grammatical examples were given.
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Вступ
Інтернет-мова специфічна і мало нагадує реальне спілкування в 

традиційній формі. Входження Інтернету в життя людини полегшило 
вирішення низки завдань і прискорило процес досягнення цілей в сфері 
комунікації. Спілкування в одній з найпопулярніших мереж в світі вихо-
вало ціле покоління молодих людей. Для них життя без Інтернету вже є 
неможливим що й обумовлює ключові напрямки розвитку в системі мови 
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як обов’язкового інструменту Інтернет-комунікації. Все більша кількість 
людей застосовують інтернет-мову у повсякденній розмові, що викликає 
стурбованість як французьких, так і українських лінгвістів. В умовах 
глобалізації на початку XXI ст. утворився «франглійскій хіп-хоп». Уряд Франції 
посилено намагається зупинити «наступ» англійської мови, прийнято ряд 
законів, що обмежують його використання на державному телебаченні. 
Проте, англійська мова залишається основним джерелом неологізмів, а 
нові французькі слова асимілюються в мові менш успішно. Помітний вплив 
на французьку мову зробив і «діалект чату», що набув широкого поширен-
ня після 2000 року. Велика частина елементів інтернет-мови  являє собою 
різні типи скорочень і похідні від них, а також англійські запозичення або 
фонетичні асоціації. Характерною особливістю, що відрізняє молодіжний 
сленг від інших видів, є його швидка мінливість, яка пояснюється зміною 
поколінь. Мова Інтернету є специфічною «функціональною субмовою». 
Інтернет-мові притаманне вживання мовних одиниць із різних мовних 
реєстрів, конотативні одиниці (слова, словосполучення), експресиви та 
оцінні елементи. Тональність Інтернет-дискурсу варіює від зневажливої лек-
сики (з метою насмішки, вираження нехтування, осуду) до високої (задля 
виявлення пошани, важливості особи), меліоративної (з метою схвалення, 
вираження захоплення, доброзичливості тощо). Серед стилістичних фігур 
переважає метафора: browser – веб-оглядач, vassalisation linguistique – 
підкорення мережевої французької мови англійській, geek – людина, що 
надмірно захоплюється Інтернетом та ін. Метафоричні перенесення у мові 
Інтернету є своєрідним «механізмом» людського мислення, що впливають 
на творення та сприйняття інформації, актуалізують нетипові зв’язки між 
віртуальним та реальним.

Мета даної статті полягає у дослідженні деяких  особливостей 
мови  французьких інтернет-мереж. Матеріалом дослідження слугували 
французькі інтернет-мережі. 

Результати та обговорення
Мова соціальних мереж використовує лексичні одиниці та юніти, які 

увійшли в лeксико-сeмaнтичну систeму мови, мовну cферу та не іcнували 
в попepeдній пeріод в тій же мовній cфері, утворені за слoвотвіpними 
закoнами відпoвідної мови, підмови або запозичені з іншої мови для пoтреб 
cпілкування, або які пeрeйшли з пacивного склaду мови. Вони володіють 
cфopмовaними cемантичними, пpaгматичними і стилістичними властиво-
стями (oзнaками) та сприймaються нocіями дaнoгo мовного cуспільствa як 
нові і є зaфікcoванні в cлoвнику нoвих cлів.

«Copains d’Avant» є своєрідним французьким «Facebook до Facebook», 
соціальною мережею, яка була створена у 2001 році для зв’язку з колишніми 
однокласниками та колегами.  Зараз Facebook - це одна з крупних соціальних 
мереж, яка насправді має інтерфейс французькою мовою. 

Наведемо деякі приклади французького словника Facebook з 
українським перекладом: un ami – друг; un bouton –  кнопка; un lien –  по-
силання; une demande d’amitié –  запит  у друзі; valider la demande d’amitié –  
прийняти запит у друзі; ajouter à mes amis –  додати у друзі; taguer –  тегнути 
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/відмітити; une notification –відмітка; un “J’aime”/un like–  лайк; aimer –подо-
батись; liker – дуже подобатися 

(походить від англійського дієслова to like, створено як дієслово 1 гру-
пи (+»er»), також використовується в минулому часі «j’ai liké»; partager 
– ділитись;un partage – поділитися (як  позначка); mettre un commentaire, 
un article, une photo –  запостити/ розмістити коментар, запис, фотографію; 
un commentaire, un post –  пост, допис; un groupe –група; une page fan –  
підписчик; un poke – підморгування; une publicité google –посилання/рекла-
ма Гугл; le mur/ le journal –  стіна; un évenement –  подія; un paramètre de 
confidentialité –  параметри конфіденційності; un profil –  профіль; publier une 
photo –  розмістити /запостити фотографію; “Fesses de bouc” –  французи 
часто називають «Facebook» жартома «Fesses de bouc», що означає « зад 
козла», так як це звучить майже омонімічно. 

Наведемо приклад типового двомовного спілкування у Facebook для 
демонстрації словника в контексті:

– Salut Nathalie. Tu es sur “Fesses de bouc” ha ha ha? / Привіт Наталі. Ти 
є на Фейсбуці ха ха ха?

– Oui, toi aussi? Attends, je t’envoie une demande d’amitié. /Так, ти теж? 
Зачекай, я надішлю тобі запит на дружбу.

 – Tu as combien d’amis ?/ Скільки у тебе друзів?
– 254. Je mets souvent des photos de mon petit chaton. Іl est trop mignon./ 

254. Я часто викладаю фотографії мого маленького кошеня. Він такий ми-
лий.

– Ça y est, j’ai accepté ta demande d’amitié. Je suis sur ta page. Oh, elle 
est trop belle ta photo de profile!!! Trop chou ton p’tit chaton…. Oh j’adore cette 
photo, je la like tout de suite, et je la partage aussi. /Готово, я прийняв твій за-
пит на дружбу. Я на твоїй сторінці. Вау, фото твого профілю дуже красиве! 
Твоє кошеня чудове ... О, мені дуже сподобалося це фото, я його лайкнув 
та поділився ним.

– Oui, j’ai eu déjà 80 “j’aime” sur cette photo. Et plein de partages. Ca 
m’amuse quand je la vois sur le mur d’une amie. Il faut dire que cette photo, je 
la kiffe trop, elle est vraiment super cute./ Так, в мене вже 80 лайків на цьому 
фото. І повно «поділитися». Мене забавляє, коли я бачу її на стіні подружки. 
Правда, це фото, самій подобається, дійсно воно супер миле.

Незважаючи на це, багато людей все ще використовують англійську мову, 
вважається трендовим вживати англійські слова, спілкуючись французькою 
мовою. При цьому словник французької мови  існує і використовується. 
Інтернет-мова вимагає появлення цілих виразів для майже моменталь-
ного реагування на повідомлення. Подібні вирази існують і у французько-
му інтернет-спілкуванні, як приклад можна розглянути декілька провідних 
французьких скорочень у повідомленнях:

•	 kekina = qu’est-ce qu’il y a? = що відбувається?
•	 kestufé = qu’est-ce que tu fais? = що ти робиш?
•	 @ 2m1 = à demain = побачимось завтра
•	 j’tapLDkej’pe = je t’appelle dès que je peux = зателефоную тобі, як 

тільки зможу (також у смс-скороченнях)
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•	 GT ché L = j’étais chez elle = я був у неї вдома
•	 cpab1 = c’est pas bien = це не добре
•	 AT souè = à tes souhaits = на здоров’я   (коли хтось чхає)
•	 tu vi1 7 aprem = tu viens cet après-midi = ти прийдешь сьогодні вдень?
•	 LA fé 1 gato = elle fait un gateau = вона зробила торт
У цих прикладах можливо помітити усі види абревіатур - буквено-

цифрові скорочення, апокопи та аферези, що, як було зазначено вище, є 
притаманним для мови інтернет-спілкування.

            Twitter - це соціальна мережа мікроблогів, яка дозволяє 
користувачеві надсилати безкоштовні короткі повідомлення, так звані 
«твіти», через інтернет, миттєві повідомлення або SMS. Ці повідомлення 
обмежені 140 символами. Як і Фейсбук мережа була створена англійською 
мовою, але зараз має  свій французький словник:

• La twittosphère - світ Twitter
• Un tweet - твіт
• Tweeter - твітнути 
• Retweeter - ретвітнути
• Les tweetos (m) – фанати  Twitter
• La page profil - домашня сторінка
• S’abonner - підписатися
• Un abonné, une abonnée - підписчик
• La page d’accueil - домашня сторінка
• La timeline – часова лінія
• Un lien raccourci - короткий URL / адреса посилання 
• Un hashtag - хештег #, ключові слова
• Les tweets tendance - популярні твіти
• Une liste - список
• La baleine échouée -  кит впав (коли Твиттер не працює, з’являється 

картинка з китом)
• Un petit oiseau bleu - маленька синя пташка
• Un logo - логотип
Інтерфейс Pinterest у Франції все ще існує тільки англійською мовою, 

тому французи, які використовують Pinterest,  спілкуються англійською з 
сильним французьким акцентом. Проте французи також використовують 
деякі французькі слова - вони можуть виявитися корисними під час розмо-
ви про Pinterest французькою мовою. Вживання англійського слова «Pin» 
може призвести до курйозних проблем у Франції, треба пильнувати за ро-
дом цього іменника, щоб уникнути фонетичного співпадання з  жаргонним 
визначенням одного з чоловічих органів. Отже, офіційний французький 
«Pin» це une épingle.

• Épingler/Pinner- піннити, закріпити (розмістити щось на платформі 
пінтерест)

• Réépingler/ Repiner – закріпити ще раз
• Un pinner – піннер (користувач Pinterest), вимовляється «eur», як 

«chanteur»
• Un tableau thématique – дошка, стіна
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• Une invitation - запрошення
• S’insсrire – зареєструватися, підписатися
• Un thème - це тема
• Faire un commentaire - прокоментувати
• Une image - зображення
• Un dessin - малюнок
• Une vidéo - відео
• Suivre quelqu’un sur Pinterest - слідувати за кимось на Pinterest
• Un abonné, un fan - послідовник
Наведемо приклад типового двомовного спілкування у Pinterest для 

демонстрації словника в контексті:
- Salut Laure, dis-moi, je suis allée l’autre jour voir ton Pinterest; c’est 

vraiment super. /Привіт, Лоре, слухай, я тут побачив на днях твій Pinterest; 
це дійсно здорово.

-  Merci Camille, tu es gentille – j’adore épingler des trucs, je crée des 
thèmes qui m’inspirent, ça me plaît vraiment. /Дякую Каміль, ти дуже милий 
– я люблю піннити різні штуки, створюю теми, які мене надихають, мені це 
дуже подобається.

- Oui, j’aime beaucoup ton tableau «nuage», j’ai même trouvé une photo 
artistique dessus que j’ai tellement aimée que je l’ai commandee à l’artiste aux 
Etats-Unis. Mais tu as plein de pins, c’est vraiment génial./Так, мені дуже сподо-
балася твоя дошка «хмари», я навіть знайшов дуже художню фотографію, 
яка мені так сподобалася, що я її замовив художнику у Штатах. Да, у тебе 
повно пінів, це справді геніально.

- Je me promène souvent sur Pinterest, et donc je réépingle les pins des 
autres. Beaucoup de gens me suivent: j’ai trente-deux tableaux et environ deux 
mille quatre cents abonnés./Я часто серфінгую у Pinterest , і деколи викладаю 
піни інших людей. У мене  багато підписників: у мене тридцять дві дошки і 
близько двох тисяч чотириста прихильників.

- Et ben dis-donc, tu es célèbre!/Вау, слухай, ти знаменита!
- C’est ça les réseaux sociaux!/ Це таке, соціальні мережі!
Таким чином, можна побачити, що використання французької мови 

у соціальних мережах є досить поширеним явищем, незважаючи на 
відсутність деяких термінів. Такі терміни вживаються англійською мовою у 
французькому контексті, створюючи Інтернет-мову французьких соціальних 
мереж.

Висновки
Французька мова сьогодні швидко змінюється. Навчання французькій 

мові в якості іноземної вимагає обов’язкової опори на мову молодих 
французів, що спілкуються між собою через сучасні засоби зв’язку, вивчен-
ня сленгу французької молоді допомагає краще представити особливості і 
своєрідність національної картини світу, зрозуміти національно-специфічні 
особливості менталітету французької молоді. Розуміння і знання слен-
гу залучає учнів до природного мовного середовища, сприяє розвитку 
лінгвістичної компетенції учнів, є унікальною можливістю для їх включення 
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в активний діалог культур. 
У результаті дослідження можна стверджувати, що інтернет-мові 

притаманні такі ж явища, що існують у літературній мові: зміна граматичної 
форми слова, синонімія, запозичення з інших мов і мовних пластів та  імпорт 
в літературну мову. У статті  розглянуто питання загальної мовної характе-
ристики явища та  проаналізовано мову французьких соціальних мереж. За 
результатами роботи були виявлені деякі особливості французької Інтернет-
мови та наведені відповідні їм українські лексичні та граматичні приклади.
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Данная статья представляет собой первую часть исследования, посвященного              
изучению языковой ситуации как фактора развития англоязычной лексикографии Индии. 
В работе рассматриваются понятие языковой ситуации и ее значимые компоненты; вы-
являются и анализируются основные составляющие языковой ситуации Индии в добри-
танский период, т.е. в то время, которое определяет дальнейшую специфику формиро-
вания индийской англоязычной лексикографии. Понимание языковой ситуации как сово-
купности форм существования одного или нескольких языков в их территориально-соци-
альном взаимоотношении и   функциональном взаимодействии в границах определённых 
географических регионов или административно-политических образований позволяет 
выделить количественные, качественные и оценочные параметры, описывающие язы-
ковую ситуацию на любом историческом уровне. Изучение параметров языковой ситуа-
ции Индии в добританский период выявляет сложную комплексную картину, компоненты 
которой, с одной стороны, зависят от историко-культурных, социально-политических 
и лингвистических условий формирования, а с другой, – определяют лингвистическое, в 
частности лексикографическое направление развития научной мысли. Так, количествен-
ные параметры языковой ситуации Индии отличаются разномощностью, многополюс-
ностью и некоторой дисгармоничностью как с точки зрения демографической, так и 
коммуникативной мощности, что ведет к функциональной поликомпонентности. Основ-
ной чертой качественных параметров является многоязычность: на территории Индо-
стана в течение многих столетий сосуществовало множество как близкородственных 
идиомов, так и языков, входящих в разные языковые семьи, что, в свою очередь, спо-
собствовало развитию как экзо-, так и эндоглоссии. Такой характер языковой ситуации 
в Индии привел к плодотворному развитию лексикографической практики, к созданию 
многочисленных словарей различного типа, вырабатыванию принципов организации са-
мих словарей.  

Ключевые слова: англоязычная лексикография в Индии, добританский период, язы-
ковая ситуация, количественные, качественные и оценочные параметры, экзо- и эндо-
глоссия. 
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Ця стаття є першою частиною дослідження, присвяченого вивченню мовної ситуації 
як фактору розвитку англомовної лексикографії Індії. У роботі розглядаються поняття 
мовної ситуації та її значущі компоненти;  складові мовної ситуації Індії в добританський 
період, тобто в час, який визначає подальшу специфіку формування індійської англомовної 
лексикографії. Розуміння мовної ситуації як сукупності форм існування однієї або декількох 
мов у їх територіально-соціальних взаємовідносинах і функціональній взаємодії в ме-
жах певних географічних регіонів або адміністративно-політичних утворень дає змогу 
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виділити кількісні, якісні й оціночні параметри, що описують мовну ситуацію на будь-
якому історичному рівні. Вивчення параметрів мовної ситуації Індії в добританський 
період виявляє складну комплексну картину, компоненти якої, з одного боку, залежать 
від історико-культурних, соціально-політичних і лінгвістичних умов формування, а з 
іншого, – визначають лінгвістичний, зокрема лексикографічний напрям  розвитку наукової 
думки. Так, кількісні параметри мовної ситуації Індії відрізняються різнопотужністю, 
багатополюсністю і деякою дисгармонійністю як з точки зору демографічної, так і 
комунікативної потужності, що веде до функціональної полікомпонентності. Основною 
рисою якісних параметрів є багатомовність: на території Індостану протягом багатьох 
століть співіснувала велика кількість як близькоспоріднених ідіомів, так і мов, що входили 
до складу різних мовних сімей, що, в свою чергу, сприяло розвитку як екзо-, так і ендоглосії. 
Такий характер мовної ситуації в Індії призвів до плідного розвитку лексикографічної прак-
тики, до створення численних словників різного типу, розвитку принципів організації са-
мих словників. 

Ключові слова: англомовна лексикографія в Індії, добританський період, мовна 
ситуація, кількісні, якісні й оціночні параметри, екзо- та ендоглосія.
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The given paper features the first part of the extended research focused on the investigation 
of the linguistic situation as  a development factor of the English language lexicography in India. 
Thus, in this article the theoretical notions of ‘linguistic situation’ and its integral components are 
scanned, and the main constituencies of the linguistic situation in India before the British Rule are 
scrutinized. Special attention given to this historic period is justified by the specificity of the English 
language lexicography development moulded during this time. Linguistic situation is viewed as a 
network of the forms of one language or several languages in their areal and social interplay within 
explicit geographic territories and definite political entities. Such recognition of the notion places 
emphasis on the quantitative, qualitative and evaluative parameters, enabling the depiction of 
linguistic situation on any historic level. The study of the parameters of the linguistic situation in 
India in the period before the British Rule reveals a complex picture, the constituencies of which, 
on the one hand, are dependent on historic, cultural, socio-political and linguistic conditions, 
on the other, ascertain further lexicographic development of scientific thinking. The quantitative 
parameters of the linguistic situation in India display the variability of force, multicentricity and 
certain disharmonicity regarding demographic as well as communicative force leading to 
functional polycomponent structure. The essential feature of qualitative parameters resides in 
plurilingualism: a score of cognate languages and languages of different families has coexisted 
on the territory of Hindustan for many centuries favoring the  development of both exo- and 
endoglossia. The character of linguistic situation in India leads to the rewarding development of 
lexicographic practice, to the compilation of various types of  dictionaries, to the elaboration of 
guidelines towards dictionaries arrangement. 

Key words: the English language lexicography in India, before the British Raj historic period, 
linguistic situation, quantitative, qualitative and evaluative parameters, exo- and endoglossia.

Введение
Развитие парадигмы глобального английского предполагает комплекс-

ное рассмотрение всех аспектов, обеспечивающих функционирование ан-
глийского языка в современном мире. Неотъемлемой частью этой парадиг-
мы является исследование национальных лексикографических традиций, 
в частности лексикографических практик институционализированных вари-
антов английского языка.  
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При этом индийский вариант английского языка признается одним из 
самых репрезентативных в этой группе вариантов; это касается как лекси-
ческих, фонетических и грамматических показателей, так и лексикографи-
ческих трудов, описывающих его особенности. 

Индийская англоязычная лексикография имеет собственную специфи-
ку, зависящую от традиций, в рамках которой она зарождалась (многоязы-
ковой индийской и англоязычной), и от уникальной историко-культурной и 
языковой ситуации, в которой проходило ее дальнейшее развитие.  

Исследования в области индийской англоязычной лексикографии про-
должаются около сорока лет и дают общие представления о тенденциях 
ее развития (Vogel 1979, Katre 1980, Lexicography in India 1980, Dictionaries: 
An International Encyclopedia of Lexicography 1991, Kuiper 1997, Miranda 
2006), об особенностях отдельных лексикографических работ (Nagle 2010, 
Lambert 2012, Битко 2015(a), 2015 (b) и специфике лексикографической 
традиции Индии от древнейших времен до момента начала формирования 
собственно англоязычной лексикографии в стране (Битко 2018). 

Особенности же языковой ситуации, в которой происходило формиро-
вание лексикографических практик Индии, не являлись объектом отдель-
ных исследований, при этом необходимость пристального изучения исто-
рико-культурных, социально-политических и лингвистических условий фор-
мирования англоязычной индийской лексикографии очевидна. 

Так, целью данной работы является рассмотрение значимых компонен-
тов языковой ситуации в Индии в добританский период, т.е. в то время, 
которое определит в дальнейшем специфику формирования индийской ан-
глоязычной  лексикографии.  

В рамках решения задач исследования в статье будут рассмотрены 
понятие языковой ситуации, ее основные параметры, а также выявлены 
и проанализированы составляющие  языковых ситуаций в добританский 
период. Методика заключается в анализе литературы по вопросам, реле-
вантным для выявления особенностей  языковой ситуации, и соотнесении 
их с собственно лингвистическими явлениями. 

Результаты и обсуждение 
Под языковой ситуацией в социолингвистике понимается развитие со-

вокупности форм существования  одного языка или совокупности языков в 
их территориально-социальном взаимоотношении и функциональном вза-
имодействии в границах определённых географических регионов или ад-
министративно-политических образований (см. Степанов 1976, Никольский 
1976, Швейцер 1977, Виноградов 1984).  Подчеркнем, что каждая конкрет-
ная языковая ситуация формируется на протяжении одного исторического 
периода  и никогда не является статичной, поэтому выделение определен-
ных периодов языковой ситуации является условным и представляет со-
бой синхронный срез динамического процесса.

В данном процессе выделяются количественные, качественные и оце-
ночные параметры, описывающие языковую ситуацию на любом историче-
ском этапе ее развития. 

Так, количественные параметры языковых ситуаций, складывающих-
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ся на определенной территории в установленный исторический момент и 
в детерминированных социально-культурных и политических обстоятель-
ствах, включают в себя число идиомов и определяются их мощностью. 
Мощность идиомов может отражать демографический, коммуникативный и 
функциональный характер существующей языковой ситуации.  С точки зре-
ния демографической мощности идиомов, т.е. числу говорящих на каждом 
из идиомов1 в отношении к общему числу населения исследуемого ареала, 
языковые ситуации делятся на равномощные/равновесные и разномощ-
ные/неравновесные.  Разномощные языковые ситуации в свою очередь 
делятся на однополюсные – с одним доминирующим идиомом, и многопо-
люсные – с несколькими доминирующими идиомами2.  

Коммуникативная мощность идиомов отражает число коммуникатив-
ных сфер, обслуживаемых каждым идиомом, в отношении к общем числу 
таких сфер. В случае если языковая ситуация составлена равномощными 
идиомами, она признается равномощной/равновесной.  Разномощные/не-
равновесные языковые ситуации складываются из разномощных идиомов. 
Данные языковые ситуации могут быть как однополюсными, в которых до-
минирует один идиом, так и многополюсными, в которых доминирующими 
являются несколько идиомов. Многополюсные языковые ситуации могут 
представлять собой ситуации, в которых идиомы обладают равным юриди-
ческим статусом – гармоничные языковые ситуации. Дисгармоничные язы-
ковые ситуации представлены ситуациями, в которых идиомы обладают 
разным юридическим статусом. 

По числу функционально доминирующих идиомов языковые ситуации 
делятся на монокомпонентные с одним доминирующим идиомом и поли-
компонентные, в которых доминировать могут несколько идиомов. 

Качественные параметры языковых ситуаций  отражают лингвистиче-
ский характер идиомов и происхождение металекта – доминирующего в го-
сударственном масштабе идиома. 

Оценка языковой ситуации с точки зрения лингвистического характера 
входящих в нее идиомов позволяет выделить одноязычные языковые си-
туации, идиомы которых представлены разновидностями одного языка, и 
многоязычные языковые ситуации, состоящие из разных языков.  

Структурно-генетические отношения между идиомами, составляющи-
ми многоязычные языковые ситуации, определяют существование гомоген-

1  Вслед за В. А. Виноградовым, под термином «идиом» мы понимаем различные языковые 
образования: язык, диалект, говор, литературный язык, его варианты и другие формы 
существования языка. Данный термин используется в тех случаях, когда определение 
точного лингвистического статуса языкового образования затруднено (например, для 
многих языковых ситуаций в странах Африки, в которых не всегда возможно разграничить 
языки и диалекты)  или несущественно в рамках решаемых задач (например, при 
социолингвистическом описании функциональной стратификации сосуществующих в 
обществе языковых образований). Идиом – понятие функциональное и не предполагает 
никаких специальных структурных характеристик (Языкознание 2000: 171). 
2 Примером разномощной многополюсной языковой ситуации является ситуация в Нигерии, 
доминирующими языками которой являются хауса, йоруба, игбо (Языкознание 2000: 616 – 
617).  ft.
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ных, гетерогенных, гомоморфных и гетероморфных ситуаций.  Гомогенные 
языковые ситуации включают в себя идиомы, находящиеся в достаточно 
близком генетическом родстве.  Гетерогенные языковые ситуации возника-
ют в тех случаях, когда идиомы представлены неродственными языками. 
Идиомы гомоморфных языковых ситуаций представляют собой типологи-
чески сходные языки; идиомы гетероморфных языковых ситуаций – языки 
типологически несходные.  Комбинация данных параметров является осно-
вой для различных типов языковых ситуаций. 

Значимую  роль в  качественных параметрах языковых ситуаций играет 
и характер металекта, определяющий эндоглоссные языковые ситуации, в 
которых металектом является местный идиом, и экзоглоссные ситуации, 
использующие иностранный язык в качестве металекта.   

Еще одним параметром, характеризующим языковые ситуации, явля-
ется оценочный признак, касающийся внешней и внутренней оценки идио-
мов носителями других языков и исконными носителями соответствующих 
идиомов.   Совокупность внутренних оценок определяет степень так назы-
ваемой языковой лояльности данного языкового коллектива, т. е. степень 
его приверженности к определенному идиому.

Прежде чем перейти к рассмотрению составляющих  языковой ситу-
ации в добританский период в Индии, отметим, что любая языковая си-
туация представляет собой многоаспектное явление, параметры которого 
разнонаправлены и неиерархичны. При этом сами параметры являются 
взаимообусловленными и выделение границ в рамках одной языковой си-
туации видится довольно условным.  

Время вовлечения данных языков в ЯС в Индостане и территория их 
преимущественного распространения обусловлены политическими, соци-
альными и культурными факторами.

Добританский период
Современная языковая ситуация в Индии восходит к историческим со-

бытиям, связанным с распространением и функционированием на терри-
тории Индостана множества языков, принадлежащих не только различным 
языковым группам, но и семьям. 

Число идиомов, составляющих количественные показатели языковой 
ситуации в Индии XV – XVII столетий (до появления на территории Индо-
стана британцев и распространения английского языка), согласно истори-
ческим данным  (Sailaja 2009: 1-10), насчитывает не менее 450 языков и 
более полутора тысяч диалектов, принадлежащих индоевропейской, дра-
видской, сино-тибетской и австроазиатской семьям языков (Битко 2013). 

Начиная с  XVI столетия, количество языков, взаимодействующих в 
рамках языковой ситуации на территории Индостана, возросло за счет язы-
ков колонистов: персидского1, португальского, голландского; позже  англий-
ского, французского и датского. 

Время вовлечения данных языков в ЯС в Индостане и территория их 
преимущественного распространения обусловлены политическими, соци-
1 Фарси был официальным языком со времен Делийского султаната, существовавшего на 
территории Северной Индии в 1206 – 1525, 1539 – 1555 гг. 
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альными и культурными факторами.
При этом языки колонизаторов в Индии XV – XVII столетий дополняли, 

но не видоизменяли количественные показатели языковой ситуации, каса-
ющиеся демографической мощности идиомов. Относительная демографи-
ческая мощность языков-составляющих языковой ситуации представляет 
собой процент населения, говорящего на каждом из языков. 

Для этого исследования теоретическую ценность представляет знание 
об общей демографической составляющей языковой ситуации и  об осо-
бенностях, связанных с языками колонизаторов.  

В целом, языковая ситуация на территории Индостана в период с XV по 
XVII ст. (начало британской колонизации) с точки зрения демографии явля-
лась разномощной и многополюсной. В стране языки коренного населения 
обладали разной демографической мощностью, т.е. разным количеством 
носителей определенных языков и диалектов. При этом языковая ситуация 
в Индии являлась и многополюсной, при которой в разных областях и со-
циальных срезах доминировали различные идиомы, что, в свою очередь, 
объяснялось значительной территорией полуострова, отсутствием эконо-
мического единства между севером и югом, политической раздробленно-
стью страны и низкой степенью территориальной мобильности. 

Для европейских языков на территории Индостана демографическая 
мощность в начале процесса колонизации ограничивалась европейцами, 
прибывшими в страну. 

Однако с расширением территории, подконтрольной европейским го-
сударствам, с развитием торговли как на побережье, так и внутри страны, 
изменились коммуникативная и функциональная мощности европейских 
языков в Индии, что влекло за собой и некоторое увеличение демографи-
ческой мощности за счет коренного населения, осваивавшего на опреде-
ленном уровне языки колонизаторов.  

Количественные параметры языковой ситуации включают в себя и по-
казатели коммуникативной мощности идиомов. Анализ литературы, по-
священной истории языков, составляющих языковую ситуацию Индии XV 
– XVII столетий (The Indo-Aryan Languages 2007, Language in South Asia 
2008, Sengupta 2017), свидетельствует о коммуникативной разномощности 
идиомов, основанной как на демографических показателях, так и на куль-
турно-историческом и языковом укладе общества. Обслуживание языками 
и диалектами Индии, а также языками колонизаторов  разного количества 
коммуникативных сфер, наличие нескольких доминирующих идиомов, об-
ладающих еще и различными юридическими статусами в конкретных реги-
онах страны, привело к существованию дисгармоничной  многополюсности 
языковой ситуации.  Так, например, государственным языком Могольской 
империи был фарси, деканских султанатов – урду. Языками ежедневного 
общения, как и языками литературы, являлись многочисленные коренные 
идиомы, распространенные в различных регионах страны и среди пред-
ставителей различных каст. 

Такое положение идиомов определяет (в рамках количественных па-
раметров) и функциональную поликомпонентность языковой ситуации в 
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Индии в рамках ее количественных параметров. Основные функции язы-
ка в различных регионах страны осуществлялись различными идиомами 
коренного населения и языками колонизаторов. Так,  во время правления 
султана Фарида ад-дин Шер-шаха Сури ибн Хасан-хана функцию офици-
ального языка Северной Индии выполнял фарси, однако документация ве-
лась параллельно и на языке хинди, выполняющего прочие общественно-
социальные функции в стране.  

Европейские языки, появившиеся на территории Индостана, не при-
внесли значительных изменений в картину языковой ситуации в отношении 
функциональной мощности.  Однако укрепление европейского присутствия 
на полуострове и близлежащих архипелагах, некоторая социальная амаль-
гация привели к появлению гибридного языка, сначала на основе порту-
гальского, выполнявшего функцию, свойственную лингва франка.

Португальский пиджин (Patois – в европейской традиции, Firanghee 
(foreign) – в языках Индии) являлся лингва франка и для других европей-
ских торговых компаний, ведущих дела на территории Индии в XVII сто-
летии. Так, например, английская Ост-Индская компания имела две сотни 
португальских словарей и эксперта в области португальского языка в каж-
дой торговой фактории в Индии; переводчиками в большинстве случаев 
служили индусы (Sailaja 2009: 97). Важным аспектом, облегчившим позже 
распространение английского языка по территории Индии, является, по 
мнению С. П. Синхи, знакомство (благодаря португальскому языку) с лати-
ницей (1978).

Качественные параметры языковой ситуации в Индии включают в себя 
разнородные признаки – от собственно лингвистических (степень генетиче-
ской близости языков) до формально-юридических (характеризующих по-
ложение металетов). 

Как было отмечено выше, языковая ситуация в Индии в добританский 
период XV – XVII столетий характеризуется разномощностью, дисгармо-
ничностью и многополюсностью. 

По степени генетической близости идиомы, распространенные на полу-
острове Индостан, являлись как близкородственными, так и  неблизкород-
ственными, входящими не только  в разные языковые группы, но и в раз-
ные языковые семьи.  Так, например, ассамский язык, распространенный 
на северо-востоке Индии, близок к бенгальскому и языку ория, поскольку 
произошли из магадхи – восточного диалекта пракрита (индоевропейская 
семья языков). 

Близкородственными языками являются, например, языки каннара, ма-
лаялам и тамильский, составляющие южную группу дравидской языковой 
семьи. Неблизкородственными языками, относящимися к этой же семье 
языков, но к другим группам, являются гонди (гондванская группа), телугу 
(юго-восточная группа), малто (северо-восточная группа) и др. 

Сино-тибетская семья языков представлена в Индии языками мизо, ма-
нипури, бодо, входящими в тибето-бирманскую подсемью.

  Близкородственные языки сантали, мундари и хо входят в ветвь мун-
да австроазиатской семьи. Собственную группу в составе мон-кхмерских 
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языков австроазиатской семьи образует язык кхаси. 
Языки колонистов, получивших некоторое распространение на терри-

тории Индии в XV-XVII столетиях, относятся к индоевропейской семье. 
Таким образом, типы языковых ситуаций в различных областях Индии 

могли быть как гомогеннными, так и гетерогенными (отражающими генети-
ческое родство идиомов); как гомоморфными, так и гетероморфными (от-
ражающими типологическое сходство идиомов). 

Еще одним качественным параметром, характеризующим языковую 
ситуацию в Индии, является выбор металекта, определяющий ее эндо- 
или же экзоглоссный характер. Как свидетельствуют исторические факты, 
Индия неизменно тяготела к положению между полюсами эндоглоссии и 
экзоглоссии, к разделению национальных и официальных функций между 
местными и неместными языками (см. Белл 1980: 224 – 226, 234 – 236, 
Majumdar 1977, A History of Modern India 1480 –1950 2004).   

Тяготение к некой экзоглоссии свойственно Индии со времен Делийско-
го султаната, что объясняется тюркским происхождением первых султанов, 
их культурно-политическими связями с  ираноязычным миром и признани-
ем фарси официальным языком первого крупного мусульманского госу-
дарства на территории современной Индии. При этом языками коренного 
населения были идиомы бражд, авадхи, кхари-боли (считающиеся после 
стандартизации хинди его диалектами), составляющие диалектный конти-
нуум индоарийских языков. 

Экзоглоссной была и языковая ситуация во времена существования 
империи Великих Моголов, в которой наиболее значимыми языками были 
персидский, имеющий статус официального,  чагатайский (средневековый 
среднеазиатско-тюркский письменно-литературный язык) и урду, не имев-
ший в то время юридического разделения на хинди, и собственно урду. Рас-
пространенными были и прочие индийские языки.  

Эндоглоссная языковая ситуация в Индии XV – XVII столетий свой-
ственна государствам, расположенным на юге полуострова. Так, языком 
Виджаянагарской империи, занимавшей юг Индии от реки Кришна с 1336 
г. до середины XVII века, был автохтонный дравидский идиом каннада.  
Официальным языком независимых мусульманских деканских султанатов 
(Ахмаднагарского, Берарского, Бидарского, Биджапурского, Голкондского), 
возникших после распада Бахманидского султаната и существовавших с 
XV по конец XVII столетия на дравидском юге, был индоевропейский де-
канский урду. Официальным языком Маратхской конфедерации, создан-
ной в 1764 году, был коренной индоарийский язык маратхи. 

Отметим, что присутствие европейских языков на территории Индии 
в рассматриваемом периоде  и дальнейшее их распространение в южной 
Азии  не изменило языковую ситуацию в отношении эндо-/экзоглоссности. 

Оценочный параметр языковой ситуации, касающийся отношения но-
сителей идиомов к соответствующим языкам, проявляется, на наш взгляд, 
не только в языковой политике, проводимой государством, но и в словар-
ной продукции, создаваемой в стране.   

В рамках нашего исследования именно этот фактор вызывает особый 
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интерес, поскольку именно лексикографическая практика добританского 
периода лежит в основе масштабной картины развития лексикографиче-
ской практики более поздних периодов и, в частности, индийской англоя-
зычной лексикографии. 

За этот период в Индии была создана внушительная база лексикогра-
фических работ, представленная словарями различных типов. Начало лек-
сикографической традиции в Индии было положено ведийскими глоссари-
ями (nighantu), направленными на облегчение понимания и интерпретации 
редких и сложных слов, встречающихся в ритуально-мифологических трак-
татах. Методики составления глоссариев и принципы расположения лекси-
ки (алфавитный и тематический), использовавшиеся в этих словарных ра-
ботах, нашли дальнейшее применение при создании лексикографических 
трудов на многих других языках.  

Далее последовали словари нового типа – kosa/kosha, уже не основан-
ные на отдельных произведениях.  В XII столетии развитие kosas/koshas 
привело к составлению тезаурусов, толковых и переводных словарей; на-
чали создаваться также специальные словари, направленные на отобра-
жение определённых лексических  и/или тематических групп и частей слов. 
Постепенно формулировались и разрабатывались принципы и понятия со-
ставления словарей. 

В XI – XII веках социально-экономические и культурные составляющие 
языковой ситуации на территории Индостана привели к активизации уси-
лий лексикографов по составлению переводных словарей на основе язы-
ков, распространенных в этом регионе, начиная с XVI  века и на основе 
коренных языков и языков первых волн колонизации. Заказчиками таких 
работ являлись в основном правители государств, расположенных на тер-
ритории Индостана, и государств, соседствующих с ними.

Дальнейшее развитие лексикографической практики в Индии в XVI –
XIX веках связано с появлением словарей на индо-арийских и дравидских 
языках и европейских языках первых волн колонизации. Это отражает как 
интерес европейцев к культуре Индии, так и сложившиеся экономические 
и социальные условия языковой ситуации страны (см. подробнее Битко 
2018). 

Выводы 
Изучение параметров языковой ситуации Индии в добританский пери-

од выявляет сложную комплексную картину, компоненты которой, с одной 
стороны, зависят от историко-культурных, социально-политических и линг-
вистических условий формирования, а с другой, – определяют лингвисти-
ческое, в частности лексикографическое направление развития научной 
мысли. 

Так, количественные параметры языковой ситуации Индии отличают-
ся разномощностью, многополюсностью и некоторой дисгармоничностью 
как с точки зрения демографической, так и коммуникативной мощности, 
что ведет к функциональной поликомпонентности. Основной чертой каче-
ственных параметров является многоязычность: на территории Индоста-
на в течение многих столетий сосуществовало множество как близкород-
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ственных идиомов, так и языков, входящих в разные языковые семьи. Это 
определило гомогенный и гетерогенный, гомоморфный и гетероморфный 
тип языковой ситуации в стране, характер которой демонстрировал склон-
ность одновременно к экзо- и эндоглоссии.  

В свою очередь, это привело к плодотворному развитию лексикографи-
ческой традиции, в рамках которой создавались многочисленные словари 
различного типа на материале разных языков, а также вырабатывались 
принципы организации самих словарей. 

Дальнейшие исследования в рамках изучения англоязычной лексико-
графии Индии предполагают изучение параметров языковой ситуации Ин-
дии в период колонизации, а также лексикографическую составляющую, в 
которую включенными оказываются и европейские языки.  
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Стаття присвячена дослідженню однієї з лексичних перекладацьких трансформацій 
– смисловому розвитку. В роботі подається стислий огляд та характеристика точок 
зору дослідників на проблему виокремлення трансформацій при перекладі, їх класифікацій 
в цілому та обговорюються закономірності використання прийому смислового розвитку 
при перекладі зокрема. Термін «трансформація» для позначення перекладацьких операцій 
найширше використовується у численних роботах з теорії перекладу поруч з терміном 
«перекладацькі перетворення». Загалом трансформації розглядаються у перекладі як 
прийоми, до яких удається перекладач для перекладу багатьох різних текстів у тих ви-
падках, коли словникова відповідність відсутня або не може бути використана в умовах 
даного контексту. До перекладацьких перетворень удаються  через неповну спільність 
чи відмінність вихідної мови та мови перекладу. При наявності великої кількості 
різноманітних трансформацій, виділених різними дослідниками, з’являється змога для 
перекладача  найбільш точно і адекватно перекладати будь-який текст художнього, 
наукового, технічного чи газетно-публіцистичного жанру. Трансформації допомагають 
перекладачеві адекватно перекласти текст та показують відмінності у мові оригіналу 
і перекладу. Традиційно більшість дослідників класифікують різноманітні перекладацькі 
трансформації за мовними рівнями. В залежності від мовного матеріалу, що підлягає 
перетворенню при перекладі, трансформації найчастіше відбуваються на лексичному 
та граматичному (синтаксичному) рівнях. Дослідження виконано на матеріалі роману 
відомого сучасного американського письменника Дена Брауна «Інферно» та його пере-
кладу російською мовою.

Ключові слова: трансформація, смисловий розвиток, переклад, вихідна мова, мова 
перекладу.
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Статья посвящена исследованию одной из переводческих трансформаций – смыс-
ловому развитию. В работе дается краткий обзор и характеристика взглядов ученых 
на проблему выделения трансформаций при переводе, их классификаций в целом и об-
суждаются закономерности использования приема смыслового развития при переводе в 
частности. Термин «трансформация» для обозначения переводческих операций широко 
используется в многочисленных работах по теории перевода наряду с термином «пере-
водческие преобразования». В целом трансформации рассматриваются в переводе как 
приемы, к которым прибегает переводчик для перевода разных текстов в тех случаях, 
когда словарное соответствие отсутствует или не может быть использовано в ус-
ловиях данного контекста.  К переводческим преобразованиям прибегают из-за непол-
ного сходства или отличия исходного языка и языка перевода. При наличии большого 
количества разнообразных трансформаций, выделенных разными учеными, появляется 
возможность для переводчика наиболее точно и адекватно перевести любой текст ху-
дожественного, научного, технического и газетно-публицистического жанра. Трансфор-
мации помогают переводчику адекватно перевести текст и показывают отличия в язы-
ках оригинала и перевода.   Традиционно большинство исследователей классифицируют 
разнообразные переводческие трансформации по языковым уровням. В зависимости от 
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языкового материала, который подвергается преобразованию, трансформации чаще 
всего происходят на лексическом и грамматическом (синтаксическом) уровнях. Исследо-
вание выполнено на материале романа известного современного американского писате-
ля Дэна Брауна « Инферно» и его перевода на русский язык. 

Ключевые слова: трансформация, смысловое развитие, перевод, исходный язык, 
язык перевода.

LOGICAL DEVELOPMENT AS AN INTERPRETER’S 
TRANSFORMATION

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

Odessa I.I. Mechnikov National University

The article is dedicated to the investigation of one of the interpreter’s transformations – 
logical development. It gives a short summary and characteristics of interpreter’s transformations 
and outlines the peculiarities of logical development usage while translating from English. 
The term “transformation” as an interpreter’s trick is widely used in the theory and practice of 
translation. Generally transformations are tricks which are used while translating different texts 
if there is no lexical correspondence or if it cannot be used in a particular context. A translator 
uses transformations because the source and target languages are different partly or completely 
in the given context. Using a lot of interpreter’s transformations distinguished by the scientists a 
translator is able to achieve the greatest correspondence and adequacy while translating any kind 
of text: fictional and non-fictional. Traditionally the majority of scientists classify transformations 
according to the language level at which language units are transformed. They can mostly happen 
at lexical and grammar (syntactical) levels. Research has been done on the material of Dan 
Brown’s “Inferno” and its translation into Russian.

Key words: transformation, logical development, translation, source language, target 
language.

Вступ
Переклад – це складний і багатогранний вид людської діяльності. У 

перекладі стикаються різні культури, різні особистості, різні склади мислен-
ня, різні літератури, різні епохи, різні рівні розвитку, різні традиції й установ-
ки. Перекладом цікавляться культурологи, етнографи, психологи, історики, 
літературознавці, лінгвісти. При цьому об’єктом вивчення кожної науки 
стають різні сторони перекладацької діяльності. Теорія перекладу, як ос-
новна дисципліна, вивчає особливості та різноманітні аспекти перекладу 
мовних та культурних явищ, тобто в ній можуть виділятися культурологічні, 
когнітивні, психологічні, літературні, мовознавчі та інші аспекти. 

Головна мета кожного перекладача – це адекватний переклад тексту, але 
адекватний переклад тексту не може бути здійснений без певних чинників. 
Дуже рідко трапляється так, що перекладач може майже без змін передати 
повністю суть оригіналу, не змінюючи речення. Частіше за все, перекладач 
змушений переробляти речення для того, щоб досягти адекватності пере-
кладу, бо англійська мова з російською не завжди співпадають у будові ре-
чення, його складових. Один з аспектів досягнення адекватності перекладу, 
комунікативної рівноцінності, еквівалентності текстів оригіналу та перекла-
ду – це використання перекладацьких трансформацій. При перекладі перед 
перекладачем постають численні проблеми вибору правильних прийомів, 
перекладацьких трансформацій. Актуальність даного дослідження 
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визначається широким спектром застосування перекладацьких прийомів 
при перекладі, одним з яких є смисловий розвиток. 

Вивченням перекладацьких трансформацій займалися та ще за-
ймаються дужо багато вчених, найвідомішими з яких є І.С. Олексієва,                                
Л.С. Бархударов, В.Г. Гак, М.К. Гарбовський, Т.А. Казакова, В.Н. Коміссаров,  
Л.К. Латишев, З.Д. Львівська, Я.І. Рецкер, О.Д. Швейцер та багато інших. Ро-
боти цих та інших вчених та дослідників складають теоретико-методологічну 
базу нашого дослідження.

Мета даної розвідки – розглянути особливості використання при 
перекладі з англійської на російську мову прийому смислового розвитку. 
Матеріалом дослідження послугував роман відомого сучасного амери-
канського письменника Дена Брауна «Інферно». Переклад виконаний гру-
пою перекладачів: В.О. Бабковою (розділи 1-52), В.П. Голишевою (розділи 
53–68) та Л.Ю. Мотилевою (розділи 69-104). Роман «Інферно» було видано 
в 2013 році та включено у список бестселерів за версією Publishers Weekly 
в тому ж році. У роботі використано такі методи, як компаративний та ком-
понентний аналізи.

Результати та обговорення
Одна з головних задач перекладача полягає у максимально повній 

передачі змісту оригіналу, і, як правило, фактична спільність оригіналу 
та перекладу досить значна. Слід розрізняти потенційно досяжну 
еквівалентність, під якою розуміється максимальна спільність змісту двох 
різномовних текстів, що є допустимою різницею між мовами, якими створені 
ці тексти, та перекладацьку еквівалентність – реальну змістовну близькість 
текстів оригіналу та перекладу, що досягається у процесі перекладу. Ме-
жею перекладацької еквівалентності є максимально можлива (лінгвістична) 
ступінь збереження змісту оригіналу при перекладі, але в кожному окремо-
му перекладі змістовна близькість до оригіналу в різному ступені та різними 
способами наближається до максимальної.

Різниця в системах вихідної та перекладної мов та особливостях ство-
рення текстів кожною з цих мов у різній мірі можуть обмежувати можливість 
повного збереження в перекладі змісту оригіналу. Тому перекладацька 
еквівалентність може засновуватися на збереженні (й відповідно втраті) 
різних елементів смислу, що міститься в оригіналі.

Досягнення перекладацької еквівалентності, всупереч розходженню у 
формальних та семантичних системах двох мов, потребує від перекладача 
перш за все вміння зробити численні та якісно різноманітні міжмовні пере-
творення для того, щоб текст перекладу з максимально можливою повно-
тою передавав всю інформацію, що міститься у вихідному тексті, при стро-
гому дотриманні норм мови перекладу. 

Л.С. Бархударов, О.Д. Швейцер та багато інших дослідників (Бархуда-
ров, 2008; Швейцер, 1988), визначаючи процес перекладу як сукупність 
перекладацьких операцій, називали ці операції також «перекладацькими 
трансформаціями». Термін «перекладацька трансформація» («перекла-
дацьке перетворення»), послідовно визначаючи операції по перетворенню 
тих або інших елементів вихідного тексту в перекладі, передбачає не тільки 
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різноманітні переліки цих операцій, але нерідко включає в себе різні понят-
тя, об’єднані однією архісемою «перетворення» (Гарбовський, 2004: 372).  

Існує дуже багато визначень цього терміну у різних дослідників – та-
ких як І.С. Олексієва, А.Ф. Архипов, Л.С. Бархударов, В.Г. Гак, М.К. Гар-
бовський, В.Н. Коміссаров, Л.К. Латишев, Т.Г. Левицька та О.М. Фітерман,                             
З.Д. Львівська, Р.К. Міньяр-Белоручев, Я.І. Рецкер, О.Д. Швейцер, та інших.  

Так, автор «Тлумачного перекладознавчого словника» Л.Л. Нелюбін 
визначає перекладацькі трансформації як одну з категорій відповідностей, 
коли відповідність створює перекладач, виходячи із смислу мовленнєвої 
одиниці (Нелюбін, 2003: 151).

Р. К. Міньяр-Белоручев дав наступне визначення: «Трансформація - 
основа більшості прийомів перекладу. Вона полягає у зміні формальних 
(лексичні або граматичні трансформації) або семантичних (семантичні 
трансформації) компонентів вихідного тексту при збереженні інформації, 
призначеної для передачі» (Міньяр-Белоручев, 1980: 59). 

А.Ф. Архипов під перекладацькими трансформаціями розуміє «технічні 
прийоми перекладу, що полягають в заміні регулярних відповідностей нере-
гулярними», а також «самі мовні вирази, отримувані в результаті вживання 
таких прийомів» (Архипов, 2009: 201).

В.Н. Коміссаров, з одного боку, розуміє трансформацію як перетворен-
ня відрізку оригіналу у відрізок перекладу за певними правилами, тобто як 
процес. Разом з цим він називає трансформацію «прийомом перекладу», 
тобто визнає її статус операційної одиниці цього процесу (Коміссаров, 2001: 
174).

Я.І. Рецкер ж визначає трансформації як «прийоми логічного мислен-
ня, за допомогою яких ми розкриваємо значення слова  і знаходимо йому 
відповідність у мові перекладу (Рецкер, 1971: 95). 

У західному перекладознавстві термін «трансформація» зустрічається 
дуже рідко; у більшості випадків використовується термін «відповідність» 
(Олексієва, 2004: 155).

Вслід за І.С. Олексієвою ми розуміємо під «трансформацією» «міжмовні 
перетворення, що потребують перебудови на лексичному, граматичному 
або текстовому рівні» (Олексієва, 2004: 158).

Перекладацькі трансформації відбуваються через неповну спільність чи 
відмінність ВМ та ПМ. Спільність між граматичними та лексичними власти-
востями російської та англійської мов задається загальною приналежністю 
до індоєвропейської сім’ї та проявляється в наявності схожих слів, спільних 
граматичних значень, категорій та функцій.

Не зважаючи на різницю розуміння поняття «трансформація» у ба-
гатьох дослідників, всі вони сходяться на тому, що тільки при комбінації 
суб’єктивних і об’єктивних факторів можна досягти еквівалентного пере-
кладу.

На сьогоднішній день існує багато класифікацій перекладацьких 
трансформацій, запропонованих різними дослідниками. Розбиття перекла-
дацьких трансформацій на окремі типи, як і будь-яка інша класифікація, 
може здійснюватися на різних підґрунтях. Достатньо конструктивною є 
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класифікація трансформацій за рівнями мови та мовлення. Вчені кажуть 
про лексичні, граматичні (синтаксичні), лексико-граматичні, стилістичні 
трансформації.

Прийом смислового розвитку є однією з лексичних трансформацій. Під 
лексичними трансформаціями розуміють прийоми логічного мислення, за 
допомогою яких ми розкриваємо значення іншомовного слова у контексті 
та знаходимо йому відповідність у перекладній мові. Поряд зі смисловим 
розвитком до лексичних трансформацій також відносять генералізацію та 
конкретизацію значень при перекладі.

З виділенням  смислового розвитку як одного з видів лексичних 
трансформацій згодні всі дослідники, але не з самим терміном. Його на-
зивають смисловим розвитком (І.С. Олексієва, Я.І. Рецкер, Ю.В. Піввуєва 
та Є.В. Двойніна), модуляцією (А.Б. Зайцев, В.Н. Коміссаров), логічним роз-
витком (С.П. Романова та А.Л. Коралова), заміною причини слідством та 
навпаки (Л,С. Бархударов). 

Проте, за своєю суттю це один  ї  той самий прийом. В нашому дослідженні 
ми вслід за більшістю вчених називаємо його смисловим розвитком.

Під смисловим розвитком ми розуміємо такий вид перекладацьких 
трансформацій, при яких відбувається заміна одного поняття іншим на основі 
їхньої суміжності чи логічної близькості. Він полягає в заміні словникової 
відповідності при перекладі контекстуальною, логічно пов’язаною з нею. Як 
вказують С.П. Романова та А.Л. Коралова, це встановлення зв’язків, пере-
кидання своєрідного «смислового мостика» між логічно близькими поняття-
ми (Романова, Коралова, 2007: 56). При цьому головна ідея висловлення 
залишається незмінною, так як поняття тісно пов’язані одне з одним. При 
переході від одного речення до іншого відбувається незначний семантич-
ний здвиг, але спільність смислу в них зберігається. 

А.Б. Зайцев каже, що використання смислового розвитку в деяких ви-
падках зводиться до простої схеми: 1) ідентифікації у вихідному тексті еле-
менту, передача якого у ПМ можлива тільки з використанням смислового 
розвитку; 2) власне вживання конкретного різновиду смислового розвитку 
чи їхньої комбінації (Зайцев, 2010: 33). 

Я.І. Рецкер розглядає даний лексичний прийом широко. Він каже, що, 
оскільки всі самостійні частини мови поділяються на три категорії: підмети, 
процеси та ознаки, то в ході перекладу спостерігається різноманітність 
замін як всередині кожної категорії, так і між різними категоріями. Для 
передачі одного й того самого змісту засобами іншої мови часто байдуже, 
якою формою слова буде виражено цей зміст. Підмет може бути замінено 
його ознакою, процес – підметом, ознака – підметом або процесом та на-
впаки. Під процесом розуміється дія або стан. Коли прийом смислового 
розвитку використовується при перекладі дієслівних сполучень, можна по-
бачити чіткі закономірності замін та встановити взаємозв’язок між проце-
сом (дією або станом), його причиною та наслідком. Інколи використання 
подібних трансформацій може бути викликано стилістичними нормами ПМ 
або розбіжностями сполучуваності слів у ВМ та ПМ (Рецкер, 1971: 52-53).   

Розглядаючи випадки удавання до смислового розвитку при перекладі, 
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дослідники відмічають деяку неоднорідність даного перекладацького при-
йому. Це дає можливість класифікувати прояви смислового розвитку пев-
ним чином. Все різноманіття зв’язків між логічно близькими поняттями 
можна звести до трьох видів: 1) причинно-наслідкові; 2) метонімічні, тобто 
засновані на суміжності понять; 3) перифрастичні, тобто ті, що будуються 
на прийомі перифраза (Романова, Коралова, 2007: 56). 

Розглянемо на прикладах випадки удавання до смислового розвитку 
при перекладі.

У процесі перекладу дуже часто мають місце лексичні заміни, засновані 
на причинно-наслідковому зв’язку між поняттями. Так, слово чи слово-
сполучення ВМ може замінюватися при перекладі словом або словосполу-
ченням ПМ, яке за логічним зв’язком позначає причину дії або стану, позна-
ченого перекладацькою одиницею мови оригіналу.  Наприклад,

Dr. Brooks finished writing… (тут і далі Dan Brown)
Доктор Брукс убрала блокнот…(тут і далі Ден Браун, 2013)
При перекладі даного фрагменту тексту перекладачка замінила причи-

ну finished writing «закінчила писати» наслідком убрала блокнот.
I turn the handle…
Я отворяю решетчатую дверь…
В даному випадку в оригінальному тексті можна побачити вживання сло-

восполучення turn the handle «крутити ручку дверей», в той час в перекладі 
використовується вже наслідок цієї дії: отворяю решетчатую дверь.

“We’re not safe here.” She motioned across the street.
– Вам опасно здесь оставаться, – сказала Сиена. – Вернее, нам.
При перекладі даного фрагменту перекладачка удалась до комплексної 

трансформації: крім заміни причини наслідком тут можна побачити заміну 
заперечної конструкції в англійській мові на стверджувальну в російській.

“Okay, but as soon as you make that call, you’re on your own.”
– Хорошо, но как только вы дозвонитесь туда, я выхожу из игры.
Стійке словосполучення в англійській мові to be on one’s own «бути 

самим по собі» передається не згідно із словниковою відповідністю, а 
внаслідок використання смислового розвитку. Тут наслідок замінюється на 
причину.

This time  she  left  him  on  the  ground…
На этот раз она не стала его поднимать…
В даному випадку результат чи наслідок замінюється на причину. Крім 

того при перекладі даного речення було задіяно антонімічний переклад: 
англійська стверджувальна конструкція замінюється на російську запереч-
ну.

Even the loafers were comfortable…
Даже мягкие туфли, и те совсем не жали…
В даному прикладі також можна спостерігати вживання комплексної 

трансформації: смисловий розвиток, при якому наслідок замінюється причи-
ною, та антонімічний переклад, де оригінальна стверджувальна конструкція 
замінюється на заперечну у мові перекладу.

Другим різновидом прийому смислового розвитку є перифрастичні 
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заміни. Як відмічають С.П. Романова та А.Л. Коралова, такий різновид 
смислового розвитку полягає в тому, що замість назви предмета чи поняття 
використовується вільне словосполучення, що описує чи характеризує цей 
предмет. Зв’язок у перекладі може бути й зворотним – інколи замість описо-
вого перекладу надається назва предмета (Романова, Коралова, 2007: 59). 

Найчастіше серед перифрастичних замін відбувається заміна більш 
лаконічної оригінальної назви на більш довгий опис в мові перекладу, тобто 
в цьому випадку спостерігається декомпресія тексту при перекладі. Така 
тенденція має місце при перекладі досліджуваного роману частіше, ніж на-
впаки. Наприклад:

He was alone. 
Вокруг никого не было. 

В даному прикладі можна побачити перифрастичну заміну прикметника 
alone «сам» на більш описовий фрагмент тексту:  никого не было.

The lights were out…
Поскольку теперь в комнате царил мрак…
При перекладі даного речення перекладачка використала перифра-

стичну заміну виразу lights were out «світ погас» на більш описове та мета-
форичне царил мрак.

“Well, that was all very MI6,” Sienna said in a half-joking tone.
– Прямо как в шпионском детективе, – полушутя сказала Сиена.
В даному випадку, щоб зрозуміти оригінальну реалію MI6 «секретна 

розвідувальна служба МЗС Великої Британії», треба звернутися або до 
своїх екстралінгвальних знань, чи до словника реалій. Перекладачка спро-
стила розуміння оригінальної фрази, виключивши з неї реалію та додавши 
перифрастичний опис шпионский детектив.

“There are some colleagues I could call, but I’m fine.”
– Можно было бы сообщить кое-кому из коллег, но в этом нет боль-

шой необходимости.
При аналізі даного речення знову можна побачити заміну більш 

лаконічного I’m fine «Зі мною все гаразд» на заперечну конструкцію в этом 
нет большой необходимости. Таким чином, поряд зі смисловим розвитком 
перекладачка використала антонімічний переклад.

В усіх вище наданих прикладах перифрастичних замін можна побачити 
декомпресію при перекладі.

Інколи при перекладі можна спостерігати й зворотну тенденцію: до-
вгий  опис дії може замінюватися більш лаконічною назвою дії, тобто при 
перекладі, таким чином, перекладачка використовує компресію тексту. 

… but  the  tile  floors  felt  like soft  carpet  on  the  soles  of  his  feet 
compared  to  the  rough  pavement outside.

… но после грубой булыжной мостовой плиточный пол показался бо-
сому Лэнгдону мягким ковром.

В даному випадку розгорнутий опис однієї з деталей зовнішності героя, 
що він відчув м’який комфорт голими ступнями своїх ніг, тому що він був 
босий, замінюється на одне лаконічне слово босий. 

Even  in  his  semiconscious state,  Langdon’s  lifelong  fear  of cramped 
spaces was alive and well.
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Несмотря на полубессознательное состояние Лэнгдона, его хрони-
ческая клаустрофобия никуда не исчезла.

Головний герой відчуває дискомфорт в дуже тісних обмеже-
них приміщеннях, тобто він має боязнь замкнутих просторів, тобто 
клаустрофобію. При перекладі можна побачити заміну опису його страху 
назвою цієї психологічної хвороби.

Elizabeth felt her jaw drop.
Элизабет растерялась.
В даному прикладі при перекладі замінюється опис дії her jaw drop на-

звою емоції, що викликала таку реакцію. 
При перекладі наступного приклада замінюється вже не опис фізичної 

дії, а причина реакції людини.
Langdon had no idea how to respond.
Лэнгдон растерялся.
Нарешті, третій різновид смислового розвитку при перекладі – 

метонімічні заміни. В цю групу можуть попасти різноманітні види «асоціацій 
за суміжністю». Ці зсуви можуть бути як в межах однієї частини мови, так і 
різних. Наприклад:

“I have some questions for you.”
– Я хочу кое-что спросить.
При перекладі даного прикладу перекладачка використовує синонімічну, 

логічно-суміжну фразу: мати запитання та хотіти запитати є одним й тим са-
мим.

I inch my toes to the edge.
Я подвигаюсь чуть ближе к краю.
В даному випадку метафоричний вираз inch my toes «переставити 

кінчики ніг ближче до краю» замінюється суміжним  подвигаюсь чуть бли-
же к краю.

“Just hold the line.”
– Пожалуйста, не вешайте трубку.
Вираз hold the line «зачекайте на лінії» замінюється на суміжну запереч-

ну конструкцію не вешайте трубку. Таким чином, поряд із смисловим роз-
витком використовується антонімічний переклад.

No wonder I’ve been seeing images of death.
Неудивительно, что мне мерещились горы трупов!
Символічне та евфемічне images of death «ознаки смерті» замінюється 

на більш страхітне горы трупов. Ці два поняття є логічно суміжними між 
собою.

Just  then,  on-screen,  Langdon stepped  over  the  stanchions  and crouched 
down directly in front of the cabinet, his face only inches from the

glass.
В этот миг его двойник на мониторе переступил через канат и на-

клонился к самому шкафчику, едва не ткнувшись носом в стекло.
В даному прикладі замість буквального перекладу словосполучення his 

face only inches from the glass «в декількох міліметрах від скла» вживається 
поняття, що є логічно близьким йому за суміжністю – едва не ткнувшись 
носом в стекло.
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Висновки
Детально розглянувши та проаналізувавши випадки вживання смисло-

вого розвитку при перекладі, було помічено, що інколи важко відмежувати 
один різновид цього прийому від іншого. Вони нібито зливаються разом. 
Прийом смислового розвитку при перекладі носить творчий характер – 
вдале використання його потребує від перекладача глибокого проникнен-
ня у текст, здатність логічно мислити, розвивати вихідну ідею й одночасно 
не переступати тієї грані, за якою починається вже новий, інший смисл. В 
цілому вживання перекладацьких трансформацій дуже часто відбувається 
у комплексі: поряд з граматичними вживаються й лексичні, лексико-
граматичні.

У перспективи наших наукових пошуків входить подальше вивчення пе-
рекладацьких прийомів, що використовуються для досягнення адекватності 
при перекладі.
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Стаття присвячена розглядові лінгвістичних особливостей англомовного юридично-
го дискурсу. Мета нашого дослідження полягає в огляді найбільш значимих стилістичних 
особливостей англомовного юридичного дискурсу. Матеріалом дослідження слугували 
типові приклади англомовних юридичних документів. Виокремлено основні характеристи-
ки юридичного дискурсу, а саме: систему юридичних термінів, перевагу офіційно-ділового 
та наукового стилів у проаналізованих документах, відсутність емоційності висловлен-
ня, що зумовлено основною метою – донести смисл законів та документів в однозначній 
трактовці, особливі термінологічні сполучення слів, синтаксичні конструкції. Розглянуто 
основні функції юридичного дискурсу: регулятивну, яка полягає у встановленні і збереженні 
норм і цінностей, що обумовлюють взаємні дії між інститутом і суспільством, між аген-
тами і клієнтами і між агентами всередині інституту; перформативну (прямі або непрямі 
приписи реципієнту вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення. Подібні висловлю-
вання становлять тексти таких жанрів, як судове рішення, закон, постанова, директива, 
указ і ін.), інформативну, що складається в генеруванні, трансляції і ретрансляції сенсів, 
що визначають суть того чи іншого інституту, тобто створення певних інформаційних 
потоків в інституціональному комунікативному просторі; презентаційну (символічна і ри-
туальна), що складається в створенні іміджу (привабливості для суспільства) інституту 
і його агентів, а також авторитету права; кодову, що полягає в створенні спеціальної 
мови, ефективної для виконання цілей і завдань інституційної діяльності, а також у 
встановленні кордону між агентами і клієнтами дискурсу.

Ключові слова: юридичний дискурс, термін, функції дискурсу.
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преподаватель,

Национальный университет «Одесская юридическая академия»

Статья посвящена рассмотрению лингвистических особенностей англоязычного 
юридического дискурса. Цель нашего исследования состоит в обзоре наиболее значимых 
стилистических особенностей англоязычного юридического дискурса. Материалом ис-
следования послужили типичные примеры англоязычных юридических документов. Выде-
лены основные характеристики юридического дискурса, а именно: систему юридических 
терминов, предпочтение официально-делового и научного стилей в проанализированных 
документах, отсутствие эмоциональности высказывания, что обусловлено основной 
целью – донести смысл законов и документов в однозначной трактовке, особые тер-
минологические сочетания слов, синтаксические конструкции. Рассмотрены основные 
функции юридического дискурса: регулятивная, которая заключается в установлении 
и сохранении норм и ценностей, обусловливающих взаимные действия между институ-
том и обществом, между агентами и клиентами и между агентами внутри института; 
перформативная (прямые или косвенные предписания реципиенту совершить опреде-
ленные действия или воздержаться от их совершения. Подобные высказывания состав-
ляют тексты таких жанров, как судебное решение, закон, постановление, директива, 
указ и др.), информативную, состоящую в генерировании, трансляции и ретрансляции 
смыслов, определяющих суть того или иного института, то есть создание определен-
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ных информационных потоков в институциональном коммуникативном пространстве; 
презентационную (символическая и ритуальная), состоящую в создании имиджа (привле-
кательности для общества) института и его агентов, а также авторитета права; 
кодовою, состоящую в создании специального языка, эффективного для выполнения це-
лей и задач институциональной деятельности, а также в установлении границы между 
агентами и клиентами дискурса.

Ключевые слова: юридический дискурс, термин, функции дискурса.
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The article deals with the analysis of linguistic features of English legal discourse. The 
purpose of our study is to review the most significant stylistic features of English legal discourse. 
Typical examples of English legal documents served as research material. The main features of 
legal discourse have been distinguished, namely: the system of legal terms, the preference for 
official business and scientific styles in the analyzed documents, the lack of emotional expression, 
which is caused by the main purpose – to convey the meaning of laws and documents in the 
unambiguous interpretation, wide usage of special terminology. The basic functions of legal 
discourse are considered: regulatory, which is to establish and maintain the norms and values   that 
determine the mutual action between the institute and society, between agents and clients and 
between agents within the institute; performative (direct or indirect instructions to the recipient to 
take or refrain from committing them. Such statements are texts of genres such as court decision, 
law, ruling, directive, decree, etc.), informative, which consists in generating, broadcasting and 
relaying the senses that determine the essence of an institution, that is, creating certain information 
flows in the institutional communicative space; presentation (symbolic and ritual), which consists 
in creating the image (attractiveness for society) of the institute and its agents, as well as the 
authority of law; code that consists in creating a special language that is effective for fulfilling the 
goals and objectives of institutional activity, as well as for establishing a boundary between agents 
and clients of discourse.

Key words: legal discourse, term, functions of discourse.

Вступ
Поняття дискурсу широко використовується в сучасній науці, 

але не вважається точно визначеним в силу його багатоаспектності і 
полідисциплінарності. Можна сказати, що воно виходить за межі лінгвістики 
або значно розширює її межі. Дискурс розуміється в ряді випадків як мова 
в цілому, з урахуванням екстралінгвістичних чинників – соціальної ситуації, 
комунікативних завдань, культурного фону та ін. Нашу увагу привертає 
дослідження юридичного дискурсу як одного з видів інституціонального 
(Карасик, 2000). Останнім часом інтерес до його вивчення зростає, тому 
що лінгвісти отримали можливість досліджувати не тільки структурно-
лінгвістичні особливості юридичних текстів, а й вплив на них психологічних, 
соціальних та інших екстралінгвістичних чинників (Попова, 2005). Стало мож-
ливим говорити про існування професійної свідомості і його відображення в 
дискурсі, в тому числі юридичному. 

Мета нашого дослідження полягає в огляді найбільш значи-
мих стилістичних особливостей англомовного юридичного дискурсу. 
Матеріалом дослідження слугували типові приклади англомовних юридич-
них документів. 
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Результати і обговорення
Залежно від стилістичних і синтаксичних відмінностей виокремлю-

ють шість основних типів юридичного дискурсу, які складають кістяк мови 
права, лінгвістичні рамки, в яких виражається право: мова законодавця, 
або законодавчий дискурс; мова правосуддя, або судовий дискурс; мова 
адміністрації, або адміністративний (нормативний) дискурс; ділова мова, 
або діловий юридичний дискурс; «приватна» мова, або дискурс приватної 
особи (у цивільному праві); науковий дискурс. Ці відмінності також можуть 
бути визначені як підвиди юридичного дискурсу, такі як законодавчий дис-
курс, судовий дискурс, адміністративний дискурс, дискурс правових актів та 
юридичний доктринальний (науковий) дискурс (Чобан 2016).

Дослідники виділяють в якості основних характеристик юридичного 
дискурсу:

- систему юридичних термінів;
- переважання офіційно-ділового та наукового стилю: використання 

прийомів логіки, відсутність емоційності, що обумовлено основною метою – 
донести зміст закону в однозначному трактуванні;

- особливі (термінологічні) поєднання слів, синтаксичні конструкції (Ко-
лесникова 2007).

Виділяють наступні функції юридичного дискурсу:
- регулятивна, яка полягає у встановленні і збереженні норм і цінностей, 

що обумовлюють взаємні дії між інститутом і суспільством, між агентами і 
клієнтами і між агентами всередині інституту;

- перформативна. Багато юридичних висловлювань – це прямі або 
непрямі приписи реципієнту вчинити певні дії або утриматися від їх вчи-
нення. Подібні висловлювання становлять тексти таких жанрів, як судове 
рішення, закон, постанова, директива, указ і ін.

- інформативна, що складається в генеруванні, трансляції і ретрансляції 
сенсів, що визначають суть того чи іншого інституту, тобто створення пев-
них інформаційних потоків в інституціональному комунікативному просторі;

- презентаційна (символічна і ритуальна), що складається в створенні 
іміджу (привабливості для суспільства) інституту і його агентів, а також ав-
торитету права;

- кодова, що складається в створенні спеціальної мови, ефективної для 
виконання цілей і завдань інституційної діяльності, а також у встановленні 
кордону між агентами і клієнтами дискурсу (Попова 2005).

На відміну від інших дискурсів, в сферу юридичного дискурсу входять 
різноманітні типи документів, що розрізняються по соціально прагматичним 
цілям і реалізаціям комунікативних функцій (заяви, закони, розпоряджен-
ня, договори, укази і т.д.). Це дає можливість розглядати юридичні тексти 
з точки зору контекстуальності. Незважаючи на те, що юридичний дискурс 
специфічний за своїм універсальним змістом і в малому ступені визначається 
контекстом, на відміну від інших дискурсів контекст може відігравати важливу 
роль в деяких випадках юридичних дискурсних практик. 

Особливостями контексту юридичного дискурсу є його 
текстоцентричність, формалізованість, універсальність категорій, що за-
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тверджуються конвенціями і нормами, їх об’єктивність. Різні типи контексту 
відтворюють ті чи інші риси юридичного дискурсу. Так ситуаційний контекст 
визначає ситуацію як юридичну та інституційну. Судові рішення можуть 
мати силу лише в певних обставинах: судове засідання має проводитися 
в конкретному місці і в конкретний час, учасники засідання повинні вико-
нувати певні рольові дії і використовувати конкретні мовні формули. Такі 
суворі вимоги до поведінки учасників юридичного дискурсу і його організації 
легітимізують його і роблять ситуаційно зумовленим.

Мова даного типу дискурсу є одним з найбільш своєрідних 
комунікативних кодів, який традиційно використовується в інституційному 
середовищі. Унікальність мови юридичного дискурсу проявляється в ве-
ликому використанні кліше і канцеляризмів, термінів, відсутності (і навіть 
цілеспрямоване уникнення) експресивних засобів, складності синтаксичних 
структур, низькою контекстуальністю, сталому використанні обмеженого 
спектра жанрово-стилістичних засобів. Набір стилістичних і мовних засобів, 
характерних для юридичного дискурсу, а також мовних актів, говорить про 
їх спрямованість на врегулювання відносин між індивідами. Такі якості 
юридичної термінології, як експресивна нейтральність, однозначність, 
сталість використання, по-перше, дають можливість проведення 
безпосередніх аналогій з науковими термінами, по-друге, закріплюють за 
об’єктами дискурсу (Кожемякин 2009) конкретні значення, дозволяючи та-
ким чином уникнути небажаних тлумачень і строго позначити дії і характер 
права.

Засоби юридичного дискурсу і його мовні одиниці становлять щось 
на кшталт герметичної системи, об’єкти якої не завжди мають анало-
ги (наприклад, «presumption», «lawsuit») або мають в повсякденній мові 
так звані «помилкові аналоги» (наприклад, «witness», «risk», «state»). 
Оскільки мова юридичного дискурсу по відношенню до мови побутового 
дискурсу займає домінантне становище, тобто вірною є лише інституційно 
закріплена інтерпретація юридичних термінів, а буденне трактування спо-
чатку вважається неправильним, то така обставина значно ускладнює 
розуміння мови права реципієнтом. Фіксація юридичним дискурсом пе-
реваги юридичній над повсякденною картиною світу свідчить про його 
спрямованості на здійснення мети врегулювання суспільних відносин.

Дискурсні стратегії конструювання і реконструювання соціальної 
реальності реалізуються відповідно до ідеалів суспільних відносин і їх 
влаштування, вираженим мовної системою юридичного дискурсу (Шишки-
на 2013). Такі специфічні типи мовних актів, як декларативний, коміссіви і 
перформативи, також фіксують, спонукають і конструюють функції юридич-
ного дискурсу. Виключно перформативний характер юридичних висловлю-
вань, відповідно до якого висловлювання ототожнюється з дією, вимагає 
особливої   уваги. Так, оголошення рішення суду є не тільки констатацією 
юридичного факту, а й перформативним мовним актом, що представляє 
собою правову дію по його реалізації. Перформативність юридичного дис-
курсу досягається не тільки за допомогою використання конкретних мовних 
актів відповідно цілям регулювання, примусу і нормування, але також за 
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рахунок застосування клішованих мовних засобів.
Типовість законотворчих, пенітенціарних і судових ситуацій, які мають 

пряме відношення до реалізації юридичних дискурсної практик, вимагає 
стійкості номінацій і дій, які виконуються в їх межах ( «the court ordered», 
«from the evidence», «to hear the parties», «taking into account mitigating 
circumstances »). Широке застосування модальних висловлювань ( «must», 
«do not need to», «may») також є мовним засобом посилення вимушеного і 
перформативного дії юридичного дискурсу. Як приклад, наведемо наступ-
ний уривок:

Subject to the mutual agreement of the parties, 
to the extent Snap reasonably deems it to be
appropriate editorially, Snap may include other
Promotions for Parent Soup throughout the Family
Center and the Parenting Center and may provide
additional opportunities for the Company to
provide content from the Parent Soup site for
display on the Snap Site. 
За допомогою пасивних конструкцій ( «to be appointed by», «to be 

persecuted by», «required»), а також лексичних засобів узагальнюючої се-
мантики ( «every», «all», «nobody», «in all instances») в юридичному дискурсі 
актуалізується універсальне і абсолютне щодо дії закону (при певних 
політичних і культурно-історичних обставинах). Наявність в юридичній мові 
об’єктивованого суб’єкта переводить закон в область об’єктивно існуючого 
з області суб’єктивних мислетвірних операцій (Тихомиров 2010). Відділення 
суб’єкта права від об’єктивного характеру права пізнання підкріплює цей 
переклад когнітивними засобами юридичного дискурсу.

Однією з характерних особливостей юридичних текстів є їх понятійно-
смислова навантаженість термінами (Кожемякин 2009: 17), що викликано 
необхідністю точно і формалізовано оцінювати правові або позаправові 
дії людей. Юридичні терміни дозволяють однозначно інтерпретувати і 
універсально трактувати зміст тексту, таким чином виступаючи маркером 
норми поведінки, або девіації. Іншим ефектом високої термінологічності 
юридичних текстів є той факт, що, не вдавшись до допомоги фахівців, 
реципієнт, який не має відповідного досвіду, може не зрозуміти зміст тексту 
і не сформувати ніяких інтерпретацій.

Висновки
Для розуміння суті юридичного дискурсу значно важлива прецедентність 

його текстів. Тільки завдяки існуванню і використанню вже існуючих текстів 
можлива поява нового юридичного тексту. Така свого роду спадкоємність 
текстів дозволяє більш точно відтворювати норми, рішення і правила, а та-
кож уникати неприпустимі трактування основних текстів, які мають законо-
давчий характер. Прецедентними є тексти, які фіксують волю суспільства 
як правовласника. До них відносяться Кримінальний кодекс держави, його 
Конституція, а також різні акти і конвенції міжнародного рівня. Підставою 
ієрархії юридичних текстів є кількісні і якісні характеристики суб’єкта права. 
Ієрархія дозволяє виділити більш-менш легітимні тексти, а також виявити 
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ті, які більшою чи меншою мірою можуть стати прецедентними для інших 
юридичних текстів.

Перспективу подальших досліджень вбачаємо саме у детальному 
аналізові феномену прецедентності англомовного юридичного дискурсу.
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Стаття присвячена аналізу питань використання французької мови для академічних 
цілей в дослідницькій роботі студентів гуманітарних спеціальностей, зокрема історичних 
та філософських, одного з класичних університетів м. Одеса, що дозволяє донести як 
вітчизняному суспільству, так і в тому числі європейському маловідомі сторінки історії 
України на території Одеської області в м. Ізмаїл часів Першої світової війни, пов’язаних 
з історією міжнародного Червонохресного руху. Період діяльності гуртка розпочав-
ся зі 150-річного ювілею Одеського національного університету імені І.І. Мечникова та 
збігся з низкою ювілейних дат з історії Міжнародного Червонохресного руху та Това-
риства Червоного Хреста України, деякі з котрих увійшли до Переліків пам’ятних дат 
і ювілеїв Верховної Ради України. Йдеться насамперед про 150–ліття Аlma mater (2015 
р.), 100-ліття Товариства Червоного Хреста України (2018 р.), а також 100-ліття з за-
вершення Першої світової війни (2018 р.). Об’єктом дослідження у статті є аналіз та 
передача французькою мовою архівних матеріалів, пов’язаних з героїчною сторінкою з 
життя м. Ізмаїл – 3 липня 1917 р. – днем, коли відбулась славетна Звитяга персона-
лу плавучих шпиталів Червоного Хреста на Дунаї в м. Ізмаїл. Саме в цей день запеклих 
військових дій невеличкий медичний персонал збирав під вогнем поранених та перевозив їх 
по Дунаю подалі від військових дій. В цей день медпрацівниками з 28 осіб було врятовано 
2 000 життів. Навантаження на лікарів, медсестр та санітарів становило біля 80 осіб 
поранених, без урахування загиблих, нетранспортабельних та легкопоранених. В та-
бличному варіанті наведені досліджувані архівні матеріали та проаналізовані публікації в 
місцевих ЗМІ, наведені довідки щодо участі студентів факультету Історії та філософії в 
різноманітних франкомовних  міжнародних заходах гуртка, в співпраці з Альянс Франсез 
м. Одеса та Ажанс Юніверсітєр де ла Франкомоні, починаючи з 2013 р. 
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Статья посвящена анализу вопросов использования французского языка для акаде-
мических целей в исследовательской работе студентов гуманитарных специальностей, 
в частности исторических и философских, одного из старейших классических универси-
тетов г. Одессы, что позволяет донести как отечественной общественности, так и в 
том числе, и европейской, малоизвестные страницы истории Украины на территории 
Одесской области, в г. Измаил времен Первой мировой войны, связанных с историей меж-
дународного Краснокрестного движения. Период деяльности кружка начался со 150-лет-
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него юбилея Одесского национального университета имени И.И. Мечникова и совпал с 
серией юбилейных дат по истории Международного Краснокрестного движения и Обще-
ства Красного Креста Украины, некоторые из которых вошли в Перечни памятных дат 
и юбилеев Верховной Рады Украины. Речь идет, прежде всего, о 150–летии Аlma mater 
(2015 г.), 100-летии Общества Красного Креста Украины (2018 г.), а также 100-летия со 
дня окончания  Первой мировой войны (2018 г.). Объектом исследования в статье явля-
ется анализ и передача на французском языке архивных материалов, связанных с геро-
ической страницей из жизни г. Измаил – 3 июля 1917 г. – днём, когда произошел славный 
Подвиг персонала Плавучих госпиталей Красного Креста на Дунае в г. Измаил. Именно 
в этот день яростных военных действий небольшой медицинский персонал собирал под 
огнем раненых и перевозил их по Дунаю подальше от военных действий. В этот день 
медработниками из 28 особ было спасено 2 000 жизней. Нагрузка на врачей, медсестер 
и санитаров составила около 80 раненых, без учета погибших, нетранспортабельных 
и легко раненых. В табличном варианте приведены исследуемые архивные материалы 
и проанализированы публикации в местных СМИ, предоставлены сведения об участии 
студентов факультета Истории и философии в разнообразных франкоязычных между-
народных мероприятиях кружка, в сотрудничестве с  Альянс Франсез г. Одеса и Ажанс 
Юниверситєр де ла Франкомони, начиная с 2013 р. 

Ключевые слова: поисковая работа средством французского языка студентов 
гуманитарных специальностей, подвиг медицинского персонала Плавучих госпиталей 
Красного Креста на Дунае в г. Измаил, международныe мероприятия кружка «История 
Измаильского Красного Креста». 

FRENCH FOR ACADEMIC PURPOSES 
IN THE ACTIVITY OF THE SCIENTIFIC CIRCLE OF

ОNU named after  I.I. МЕCHNIKOV 
«HISTORY OF IZMAIL RED CROSS» 

Dimova L.S.
candidate of pedagodical sciences, associate professor,

Odessa I.I. Mechnikov national university

The article is devoted to the analysis of the issues of using French for academic purposes in the 
research work of students of humanities, in particular history and philosophy departments, one of 
the classical universities of Odessa, which allows to expose to both national and European society 
little-known pages of the history of Ukraine on the territory of Odessa region in Izmail during World 
War I, related to the history of the international Red Cross movement. The period of activity of the 
circle began with the 150th anniversary of the Odessa I.I. Mechnikov national university coincided 
with a number of anniversary dates in the history of the International Red Cross Movement and 
the Red Cross Society of Ukraine, some of which were on the lists of commemorative dates and 
anniversaries of the Verkhovna Rada of Ukraine. This is primarily about the 150th anniversary of 
the Alma Mater (2015), the 100th anniversary of the Red Cross Society of Ukraine (2018), and 
the 100th anniversary of the end of World War I (2018). The object of the study is to analyze 
and transmit in French the archival materials related to the heroic page of Izmail life - July 3, 
1917 - the day when the exploit of Red Cross Floating Hospital staff on the Danube in Izmail 
took place. It was on this day of fierce hostilities that a small medical staff collected under fire the 
wounded and transported them across the Danube away from hostilities. On this day, 2,000 lives 
were saved by 28 people of medical staff. The burden on doctors, nurses and paramedics was 
about 80 wounded, not including the dead, the untransported and the lightly wounded. The tables 
provide research archival materials and analyzed publications in the local media, give information 
about the participation of students of the Department of History and Philosophy in various French-
speaking international events of the circle, in collaboration with the Alliance Française in Odessa 
and Agence universitaire de la Francophonie since 2013.

Key words: search work with the help of French by students of humanitarian specialties, 
exploit of the medical staff of the Red Cross Floating Hospitals on the Danube in Izmail, international 
events of the History of the Ismail Red Cross Circle.
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Вступ
В сучасних умовах змін, які проходять у всіх сферах життя, збільшення 

об’єму інформації, розширення управлінських функцій в професійній 
діяльності, необхідності вищої освіти ставати більш конкурентоздатною, 
окрім фундаментальних і спеціальних знань, особлива роль відводиться 
іноземним мовам, які можуть і повинні виступати важливим фактором 
поліпшення якості науково-дослідної роботи студентів вузів. 

Секція французької мови кафедри іноземних мов гуманітарних 
факультетів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, яка                           

навчає французькій мові за професійним спрямуванням в ланках ви-
кладання (FOS – Français pour objеtctives specifiques / ФСЦ – французька 
для спеціальних цілей), пропонує власний підхід щодо навчання студентів 
факультету історії та філософії, який здійснюється в межах наукових тем ка-
федри з 2013-2018 р.р. - № 245: «Текстоцентричний підхід до формування 
фахової компетенції з іноземної мови», та з 2019-2023 р.р., яка змінилась 
на тему № 205: «Дослідження методів навчання іноземної мови фахового 
та академічного спрямування». 

Тим самим секція французької мови ІМГФ пропонує навички творчого 
рішення практичних задач, розвиток у студентів творчого та дослідницького 
мислення, дослідницьких вмінь, без яких важко не лише продовжувати на-
вчання, але і реалізуватися на ринку праці. 

Науковий продукт секції французької мови розповсюджується на всі фа-
культети університету та містить: Круглі столи до Пам’ятних та ювілейних 
дат Франції та України – Щорічні студентські наукові конференції – Програ-
ми до конференції - Збірки тез або статей до конференції - Всеукраїнські 
олімпіади - Перший етап Міжнародного Конкурсу «Le Mot d’Or» (Одеса) - 
Другий етап Міжнародного Конкурсу «Le Mot d’Or» - Конкурс проектів (Оде-
са) - Третій етап відбір переможця Міжнародного Конкурсу «Le Mot d’Or» 
(Париж) - Поїздка переможця в Париж - Висвітлення в ЗМІ - Науковий гур-
ток «Історія Ізмаїльського Червоного Хреста» - Міжнародна науково-прак-
тична конференція з міжнародного Червонохресного руху з висвітленням  
на офіційних сайтах мєрії м. Ізмаїл, Одеської обласної ради, ЗМІ міста 
та області, загальноукраїнському виданні «Вісник Товариства Червоного 
Хреста України» - Премія імені І.І. Мечникова для студентів, магістрів та 
аспірантів неспеціальних факультетів - Загальноуніверситетські міжнародні 
заходи секції - Співпраця з Посольством Франції в Україні - Співпраця з 
Ажанс Юніверсітер де ла Франкофонії - Співпраця з Альянс Франсез                      
м. Одеса.

В цьому науковому продукті Пошукова робота засобами іноземних мов, 
яку протягом 2013 - 2019 років здійснює міжфакультетський науковий гур-
ток «Історія Ізмаїльського Червоного Хреста», займає особливе місце в 
Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова. 

Гурток розпочав свою діяльність спочатку на історичному факультеті 
та факультеті романо-германської філології, а згодом - на філософському 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (43) –  2019

112

факультеті, який на початку 2018 р. увійшов до складу історичного факуль-
тету та продовжує роботу на факультеті історії та філософії - ФІФ. 

Ідея його започаткування співпала зі знайомством з Постановою 
Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2015 р.» 
та Переліком Пам’ятних дат і ювілеїв 2015 року, в якому містились 2 поважні 
дати: 150 років з дня заснування  ОНУ імені І.І. Мечникова (13.05.1865 р.) 
та 170 років з дня народження Іллі Мечникова (1845-1916),  імунолога та 
мікробіолога. 

Інші важливі для гуртка Поважні дати містились у Постанові Верховної 
Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 р.» - 100 років 
з дня заснування Товариства Червоного Хреста України (18.04.1918 р.) та 
100 років з дня завершення Першої світової війни (11.11.1918 р.).

Постанови ВРУ дозволяють відокремити найбільш актуальні теми при 
підготовці студентів або магістрів для участі в студентській конференції на 
французькій мові в Альянс Франсез м. Одеса, або для презентації особисто-
го проекту для міжнародного конкурсу «Ле Мо Дор», або для міжнародних 
святкових заходів Наукового гуртка «Історія Ізмаїльського Червоного Хре-
ста». Так було в 2015 р., коли було проведено Міжнародну конференцію, 
та в 2018 р., коли було проведено низку заходів до 100-річчя ТЧХУ, і зараз, 
коли в світі триває рік 100-ліття Міжнародного руху ЧХ і ЧП.

Результати і обговорення
Метою пропонованої роботи є дослідження та переклад на французь-

ку мову архівних довідок, люб’язно наданих Головою Ізмаїльської організації 
Товариства Червоного Хреста – пані Галиною Дімовою та колишнім дирек-
тором Ізмаїльського історико-краєзнавчого музею Придунав’я – пані Раїсою 
Шишкіною, та презентація їх французькою мовою на міжнародних заходах 
гуртка. 

Його виникнення було продиктоване кількома чинниками: 
•	 проведенням подальших пошуків власної історії Ізмаїльською 

організацією Товариства Червоного Хреста, яка з 2002 р. протя-
гом попередньої багаторічної дослідницької роботи зібрала бага-
тий архівний та фактичний матеріал, що потребував професійної 
систематизації;  

•	 вагомими ювілейними датами, що мотивували таку діяльність, – 
трьома столітніми ювілеями з історії Міжнародного руху  Червоного 
Хреста, Червоного Півмісяця та Червоного Кристалу:

- 100-ліття Звитяги плавучих шпиталів Червоного Хреста на 
Дунаї в м. Ізмаїл часів Першої світової війни (03.07.1918 р.); 

- 100-ліття Товариства Червоного Хреста України (18.04.2018 р.), 
- 100-ліття Міжнародної Федерації Червоного Хреста та Черво-

ного Півмісяця (05.05.1919 р.),
•	 ювілеєм з Міжнародного гуманітарного права:

- 70-ліття з дня прийняття актуальнодіючих Женевських 
Конвенцій (12.08.1949 р.);
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•	 ювілеєм з Всесвітньої історії:
- 100 років з дня завершення Першої світової війни (11.11.1918 р.);

•	 ювілеєм з історії наукового закладу:
- 150-ліття Одеського національного університету імені І.І. Меч-

никова (13.05.2015 р.);
•	 історією та традиціями університету, пов’язаними з постаттю Миколи 

Івановича Пирогова – одного з засновників ідей Червоного Хреста 
того часу;

•	 завданнями секції французької мови кафедри іноземних мов 
гуманітарних факультетів факультету Романо-германської філології, 
пов’язаними з науково-дослідною роботою студентів іноземними мо-
вами та презентацією доповідей зі спеціальностей на французькій 
мові;

•	 інтересом громадськості м. Ізмаїл та Одещини до власної історії, 
пов’язаної з історією Міжнародного Червонохресного руху. 

Ці фактори дозволили проаналізувати можливість запровадження 
діяльності гуртка, керуючись перш за все Робочою та Навчальною програ-
мами, за якими мета курсу “Іноземна мова (французька) за професійним 
спрямуванням” на факультеті Історії та філософії полягає в формуванні 
у студентів комунікативної компетентності, необхідної для спілкування у 
знайомих/типових ситуаціях, які зустрічаються в академічному та загально-
професійному контекстах, та складається з наступних змістових модулів: 1. 
Спілкування в академічному та професійному середовищах (Socialisation 
en environnement academique et professionnel). 2. Пошук та обробка 
інформації (Recherches et arrangement de l’information). 3. Презентація 
інформації (Présentation de l’information). 

Вищезгадане потребувало рішення не тільки освітніх практичних, 
розвивальних завдань, але і соціальних – сприяти становленню критич-
ного самоусвідомлення та умінь спілкуватися і робити вагомий внесок у 
міжнародне середовище, що постійно змінюється, – та соціо-культурних –
сприяти розумінню різнопланових міжнародних соціо-культурних проблем 
для того, щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних 
та академічних ситуацій. 

Гурток проаналізував всі архівні матеріали, які були люб’язно надані Го-
ловою Ізмаїльської організації Товариства Червоного Хреста – пані Гали-
ною Семенівною Дімовою, зібраних організацією за ії керування впродовж 
17 років. Йдеться про 2 архівні довідки з Центрального Державного архіву 
військово-морського флоту СРСР, 1 – з Одеського обласного архіву та 4 – з 
КУ «Ізмаїльський архів», більш детально представлених в Таблиці №1, та 
матеріалів ЗМІ м. Ізмаїл стосовно досліджуваних подій, наданих в Таблиці 
№2.
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Таблиця 1  
Добiрка архівних матеріалів, 

проаналізованих науковим гуртком ОНУ імені І.І. Мечникова
 «Історія Ізмаїльського Червоного Хреста»:

За роки діяльності гуртка більше 50 студентів, що вивчали французьку 
мову за професійним спрямуванням, представили доповіді за матеріалами 
тематики, серед яких слід відзначити особливо важливий внесок студентів 
історичного факультету, які протягом 2012–2018 р.р. представили 76 
доповідей на французькій мові на звітних 61-73-й студентських наукових 
конференціях Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. 

Вищезгадане знайшло відображення в Таблиці 1 – Добірка доповідей 
студентів історичного та філософського факультетів, презентованих фран-
цузькою мовою на наукових заходах гуртка «Історія Ізмаїльського Червоно-
го Хреста», Таблиці 2 – Добiрка заходів гуртка «Історія Ізмаїльського Чер-
воного Хреста» та Таблиці 3 – Висвітлення в ЗМІ заходів гуртка «Історія 
Ізмаїльського Червоного Хреста».
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 Таблиця 2 
Добiрка інформаційних матеріалів в ЗМІ м. Ізмаїл, 

проаналізованих науковим гуртком ОНУ імені І.І. Мечникова
 «Історія Ізмаїльського Червоного Хреста»:

Таблиця 3
Вибiрка доповідей студентів історичного 

та філософського факультетів,  презентованих 
французькою мовою на наукових заходах гуртка 

ОНУ імені І.І. Мечникова
 «Історія Ізмаїльського Червоного Хреста»:

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА
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Таблиця 4
Вибiрка заходів гуртка ОНУ імені І.І. Мечникова

 «Історія Ізмаїльського Червоного Хреста»:
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Таблиця 5
Висвітлення в ЗМІ заходів гуртка ОНУ імені І.І. Мечникова

 «Історія Ізмаїльського Червоного Хреста»:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА
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Як відомо, процес вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним 
спрямуванням» спрямовано на формування як елементів загальних ком-
петентностей (ЗК), таких, як наприклад: здатність вдосконалювати влас-
не навчання, розвивати дослідницькі вміння; формувати гнучкість мис-
лення, відкритість до застосування набутих знань та компетентностей як 
у сфері професійної діяльності, так і у повсякденному житті; здатність до 
міжособистісного спілкування та командної діяльності; самооцінювання; 
прийняття рішень; комунікативні вміння; здатність до ефективної письмової 
комунікації; до усного та письмового представлення професійної комплексної 
інформації з використанням інформаційно-комунікаційних технологій; до-
тримання етичних принципів з погляду професійної чесності; здатність 
цінувати різноманіття та мультікультурність; здатність до критичного мис-
лення; так і фахових загальних компетентностей (ФЗК), в центрі яких 
знаходиться професійна комунікативна компетентність, яка формується 
у студентів історичних спеціальностей для реальних академічних та 
професійних сфер і ситуацій із  огляду на  зовнішній  контекст спілкування.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати 
та вміти використовувати не тільки мовні одиниці, структури та поняття, 
але і встановлювати і підтримувати  комунікацію в навчальних ситуаціях, 
типових для повсякденного життя, використовуючи мовленнєві вміння, 
навички і стратегії відповідно до конкретної ситуації; знаходити нову тек-
стову, графічну, аудіо та відео інформацію з питань, пов’язаних з загаль-
ною академічною та професійною діяльністю, що міститься в іншомовних 
матеріалах.  

З теоретичної бази в діяльності гуртка слід назвати Сучасні рекомендації 
Ради Європи щодо викладання іноземних мов, теоретичну базу зарубіжної 
методики, яка в конці 80-х років відокремилась як окрема галузь іноземна 
мова для спеціальних цілей (English for special purposes, Fachsprache, la 
langue speciale), представники якої (Lannon M., Tullis G., Trappe T., Ellis M., 
Johnson C., Prabhu N.S. и др.) сфокусували головні акценти на навчанні 
іноземної мови реальної комунікації спеціалістів окремих галузей.  

Як відомо, термін „мова для спеціальних цілей” є універсальним та 
розповсюджується на усі сфери використання іноземної мови, зокрема 
на наукове спілкування спеціалістів на міжнародному рівні. До речі вся 
діяльність секції французької мови кафедри ІМГФ, яку я маю честь пред-
ставляти, будується на викладанні французької мови для спеціальних 
цілей – Français pour objectives spéciales, а з  2017 р. – Foreign Language for 
academic purposes. 

 Крім цього, теоретичну базу становлять також ідеї наукової спадщини 
та наукової школи професора Скалкіна Володимира Львовича, колишнього 
керівника кафедри, яку представляє автор, та доробки фахівців Київського 
національного лінгвістичного університету. 

Отже керуючись вищезгаданим та досвідом секції французької мови 
ІМГФ факультету романо-германської філології, яка здійснює навчання 
французькій мові студентів всіх підрозділів університету, можна зауважи-
ти, що науково-дослідницька робота студентів-неспеціалістів засобом 
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іноземної мови є вагомим  важелем оптимізації навчання іноземним мовам 
професійної направленості, зокрема студентів історичних спеціальностей 
Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. В сучасних умовах 
це має особливу цінність та може бути екстрапольоване і на інші підрозділи 
вузу.

За свою діяльність Гурток провів низку заходів, на які запрошував фахівців 
з історії України, з нової та новітньої історії, з етнології, з історії військової 
медицини, з іноземних мов, представників Ізмаїльської організації Товари-
ства Червоного Хреста, Товариства Червоного Хреста України, Одеської 
обласної організації Товариства Червоного Хреста України, членів Науко-
вого Етнологічного Студентського Товариства, Альянс Франсез м. Одеса, 
Міжнародного Комітету Червоного Хреста. 

Весь період Гурток плідно співпрацював з Ізмаїльською організацією 
ТЧХУ, Міським архівом м. Ізмаїл та Одеським обласним архівом, 
Ізмаїльським історико-краєзнавчим музеєм Придунав’я, Музеєм Дунайської 
флотилії, відомими краєзнавцями міста, органами влади та місцевого само-
врядування м. Ізмаїл. 

Проводились консультації щодо батальних подій з Музеєм О.В. Су-
ворова, щодо медичних аспектів з керівництвом, провідними хірургами 
та реаніматологами Ізмаїльської міської лікарні, щодо включення цього 
факту до наступного перевидання підручника «Велика війна в Україні» з 
керівником видання д.іст.н., член–кор. АН України паном Реєнтом.

Гурток провів також низку занять з навчання першій допомозі для 
студентів історичного факультету. До 150-річчя університету в співпраці з 
багатьма організаціями провів Міжнародну конференцію, декілька святко-
вих зустрічей до річниці створення ТЧХУ та до всесвітнього дня Першої 
допомоги  в Альянс Франсез, взяв участь в урочистостях з нагоди відкриття 
виставки Міжнародного Комітету Червоного Хреста на Театральній площі 
м. Одеси.

Завдяки консультаціям з фахівцями історичного факультету Гурток 
підготував коротку Довідку на українській та французькій мовах до 100-річчя 
Звитяги  плавучих шпиталів Червоного Хреста на Дунаї в м. Ізмаїл, в 
постімперський період та взяв участь в підготовці та проведенні урочи-
стостей Ізмаїльською організацією Товариства Червоного Хреста в стінах 
Ізмаїльського історико-краєзнавчого музею Придунав’я та мерії м. Ізмаїл, 
взяв участь в урочистостях спільно з Ізмаїльською Адміністрацією морсь-
ких портів України з символічного покладання квітів у води Дунаю на місці 
можливої стоянки плавучих шпиталів.

Було зроблено аналіз існуючих матеріалів, підготовлено низку програм 
та статей, в тому числі спільно зі студентами факультету Історії та філософії, 
та представлена низка доповідей студентів в тому числі іноземними мо-
вами, на щорічних студентських конференціях ОНУ імені І.І. Мечникова, 
та щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького скла-
ду ОНУ імені І.І. Мечникова, секціях кафедри нової та новітньої історії, 
історії України, Світової історії ФІФ та кафедри іноземних мов гуманітарних 
факультетів ФРГФ ОНУ імені І.І. Мечникова. Підготовлено низку статей до 
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Наукових збірок ВАК України. 
Проведені консультації та обговорення з керівниками щодо подальшої 

міжнародної перспективи роботи гуртка та підготовки міжнародного науко-
вого проекту.

Висновки 
Таким чином, на прикладі досвіду, накопиченого Науковим гурт-

ком факультетів Романо-германської філології та Історії і Філософії в 
тісній співпраці з Ізмаїльською організацією Товариства Червоного Хре-
ста, архівними установами, музейними закладами та органами влади і 
місцевого самоврядування, можна зробити висновок, що науково-дослідна 
робота студентів на матеріалі Червонохресного руху є засобом оптимізації 
навчання іноземним мовам професійного напряму, зокрема французької 
мови студентів історичних та філософських спеціальностей Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова. 

В сучасних умовах має особливу цінність досвід залучення студентів, 
які вивчають інші мови, але мають досвід вивчення французької мови, що 
може бути екстрапольоване і на інші підрозділи вузу. 

Особливе значення при цьому має ознайомлення зі щорічними Поста-
новами Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв», 
які містять глибокий поштовх для подальших досліджень власної історії, зо-
крема і засобами іноземних мов, і до речі рекомендують Міністерству освіти 
і науки України «забезпечити проведення у середніх та вищих навчальних 
закладах уроків, виховних годин, «круглих столів», науково-практичних 
конференцій, інших тематичних заходів» та «включати теми, присвячені 
пам’ятним датам і ювілеям, до переліку тем конкурсів Малої академії наук 
України, рефератів, курсових та дипломних робіт у вищих навчальних 
закладах», в якій своє належне місце завжди займатиме героїчна Історія 
Червонохресного руху – як ознака Європейськості нашої країни ще з часів 
минулого століття.
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Статтю присвячено вивченню взаємодії синтагматичних, семантичних і парадиг-
матичних факторів у процесі генерування іменникового змісту з його стилістичними ха-
рактеристиками у німецькій мові з позиції лінгвосинергетичної наукової парадигми, яка 
розглядає мову як складну динамічну систему, здатну до самоорганізації і саморегуляції. 
Методологічно важливим у дослідженні є положення про те, що рушійним фактором 
мовного розвитку виступає синергетичний закон докладання найменших зусиль і збе-
реження мовної енергії. В синергетичному розумінні автор статті проводить паралелі 
між словником як представником мовного узагальнення про структуровану суму знань 
засвоєної позамовної дійсності та ментальним лексиконом, який не є довільним накопи-
ченням унесень, а становить структуровану ієрархічну систему таких унесень. Якщо в 
синергетичному розумінні лексичні одиниці та їх значення на мовному рівні містять за-
кодовану структуровану інформацію, то в цьому ж руслі у роботі розглянуто реалізацію 
слова в одному зі своїх значень на мовленнєвому рівні як декодування інформації. Відносно 
іменника синергетичний механізм мінімізації зусиль у процесі генерування іменниково-
інформаційного мовленнєвого змісту передбачає, що ментальний лексикон людини ске-
ровано на оптимальне декодування семантичного обсягу слова з його стилістичним 
статусом. Отримані на підставі синергетично-квантитативного підходу результати 
екстрапольовано на лінгвосинергетичні моделі самоорганізації іменникового наймену-
вання згідно з принципом мінімізації зусиль, що скеровує ментальний лексикон людини на 
оптимальне декодування семантичного обсягу полісемічних або моносемічних іменників 
у співвіднесенні з їх стилістичними характеристиками у німецькомовній художній прозі. 
Лінгвосинергетичний підхід із залученням квантитативних методів дослідження дав 
змогу проаналізувати на синхронічному зрізі результати саморегуляції й становлення 
полісемічних та моносемічних іменників з огляду на пройдений ними синергетичний цикл 
порядок – хаос – порядок і в такий спосіб поповнити германське мовознавство новими 
знаннями про німецькомовну іменникову лексику. 

Ключові слова: декодування стилістичних характеристик іменника, семантичний 
об’єм слова, головна/похідна номінація, ментальний лексикон людини, лінгвосинергетична 
модель, полісемічна/моносемічна модель іменника, принцип мінімізації зусиль, самоорганізація. 
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Статья посвящена изучению взаимодействия синтагматических, семантических и 
парадигматических факторов в процессе генерирования субстантивного содержания с 
его стилистическими характеристиками в немецком языке с позиции лингвосинергети-
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ческой научной парадигмы. Методологически важным в исследовании является положе-
ние о том, что движущим фактором языкового развития выступает синергетический 
закон приложения наименьших усилий и сохранения языковой энергии. В синергетиче-
ском понимании автор статьи проводит параллели между словарем как представите-
лем языкового обобщения о структурированной сумме знаний усвоенной внеязыковой 
действительности и ментальным лексиконом, который не является произвольным 
накоплением внесений, а составляет структурированную иерархическую систему та-
ких внесений. Если в синергетическом толковании лексические единицы и их значения 
на языковом уровне содержат закодированную структурированную информацию, то 
в этом же русле в работе рассмотрено реализацию слова в одном из его значений на 
речевом уровне как декодирование информации. Что касается существительного, то 
синергетический механизм минимизации усилий в процессе генерирования субстантив-
но-информационного речевого содержания предусматривает, что ментальный лексикон 
человека направлен на оптимальное декодирование семантического объема слова с его 
стилистическим статусом. Полученные на основании синергетически-квантитатив-
ного подхода результаты экстраполированы на лингвосинергетические модели само-
организации субстантивного наименования в соответствии с принципом минимизации 
усилий, направляющего ментальный лексикон человека на оптимальное декодирования 
семантического объема моносемичных и полисемичных существительных в соотнесе-
нии с их стилистическими характеристиками в немецкоязычной художественной прозе. 
Лингвосинергетичний подход с применением квантитативных методов исследования 
позволил проанализировать на синхроническом срезе результат становления моносе-
мичных и полисемичных существительных с учетом синергетического цикла порядок 
– хаос – порядок и таким образом пополнить германское языкознание новыми знаниями о 
немецкоязычной субстантивной лексике. 

Ключевые слова: декодирование стилистических характеристик существитель-
ного, семантический объем слова, главная/производная номинация, ментальный лекси-
кон человека, лингвосинергетическая модель, полисемичная/моносемичная модель суще-
ствительного, принцип минимизации усилий, самоорганизация. 
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The article focuses on the interaction of syntagmatic, semantic and paradigmatic factors in 
the generation of noun content with its stylistic characteristics in the German language according 
to the linguosynergetic scientific approach, which treats the language as a complex and dynamic 
system capable of self-organizing and self-regulating by selecting the most optimal and most 
comfortable elements of speech tools to the language treasury. Methodologically important in the 
article is the position that the synergetic law of the least effort is the driving factor in language 
development. In synergetic terms the author of this article draw parallels between the vocabulary 
as a representative of the linguistic generalization of the structured amount of knowledge of the 
learned extra-linguistic reality and mental lexicon, which is not an arbitrary accumulation of inputs, 
but forms a structured hierarchical system of such inputs. If, in synergetic terms, lexical units and 
their meanings at the language level contain encoded structured information, then in the same 
way in the thesis the implementation of the word in one of its meanings at the speech level is 
considered as information decoding. In relation to the noun, the synergetic mechanism of least 
effort in the process of generating noun-information speech content implies that the human mental 
lexicon is directed at optimal decoding of the semantic volume of word with his stylistic status. The 
results of the study were obtained under synergetic-quantitative approach and then extrapolated 
to the linguosynergetic models of noun name self-organization by the principle of least effort that 
directs the human mental lexicon to the optimal decoding of the semantic volume of polysemantic 
or monosemantic nouns in correlation with their stylistic characteristics in German-language 
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fiction. The study describes the build-up and inherent regulation of the polysemic/monosemic 
nouns semantic model in the synergetic cycle order-chaos-order thus enriching the German 
linguistics with the topical knowledge about the nouns in the German language.

Keywords: decoding of the stylistic characteristics of a noun, semantic volume of a word, 
main/derived nomination, human mental lexicon, linguosynergetic model, polysemic/monosemic 
model of the noun, principle of least effort, self-organizing. 

Вступ 
У пропонованій статті стилістичні характеристики визначено як деко-

дування у співвіднесенні з відповідним семантичним обсягом іменників, 
реалізованих у текстах сучасної німецькомовної художньої прози. У си-
нергетичному розумінні можна говорити про те, що мова як саморегулю-
вальна система під впливом зовнішньої енергії та інформації виробила 
механізм репрезентацій семантично-стилістичного буття іменника, зокрема, 
у німецькомовному просторі. 

Сучасна лінгвосинергетична теорія розглядає значення слова з 
позиції відкритої нестійкої структури знань та досвіду (Герман 2000), 
передбачуваності і співвідносності з іншими структурами знань (Колмого-
рова 2012) тощо. Передумовою тлумачення значення мовного знака у руслі 
лінгвосинергетики став її розвиток як нової наукової парадигми (Домброван 
2013; Пихтовникова 2012; Селіванова 2013). Прийшов час вивчати вибудову-
вання іменникового змісту у німецькій мові у співвіднесенні з декодуванням 
стилістичних ознак семантичного обсягу слова з позицій лінгвосинергетики. 

Лексикологія та лексикографія постійно потребують отримання актуаль-
них даних про синтагматичні характеристики іменника у новій мовленнєвій 
ситуації з новим предметно-логічним змістом, а тому зрозумілим є інтерес 
до вивчення іменника з найрізноманітніших позицій та у найрізноманітніших 
аспектах (див. Генералова 1973; Ольшанский, Скиба 1987; Laddissow 
1983; Maineke 1996; Primus 2012). Але ще й досі поза увагою залишають-
ся питання щодо синергетики генерування іменникового змісту з різними 
стилістичними ознаками у німецькомовних текстах художньої прози за прин-
ципом мінімізації зусиль і збереження мовної енергії. Лінгвосинергетичний 
підхід із залученням квантитативних методів дослідження дає змогу 
об’єктивно проаналізувати на синхронічному зрізі результати саморегуляції 
й становлення полісемічних та моносемічних іменників з їх стилістичними 
маркерами з огляду на пройдений ними синергетичний цикл „порядок – 
хаос – порядок“ і в такий спосіб поповнити германське мовознавство нови-
ми знаннями про німецькомовну іменникову лексику.

Мета цієї розвідки полягає у вивченні дії синергетичного закону до-
кладання найменших зусиль, направлених на декодування полісемічної 
та моносемічної моделей слова у співвіднесенні зі стилістичними ха-
рактеристиками декодованого семантичного обсягу іменника у сучасних 
німецькомовних текстах художньої прози. 

Методи дослідження. Для встановлення типу реалізованих номінацій 
на основі аналізу словникових визначень використано методи компонент-
ного і контекстуального аналізу; для перевірки істинності та теоретичної 
значущості отриманих результатів – методика квантитативного аналізу 
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(хі-квадрат). На підставі синергетично-квантитативного підходу потрібно 
було створити синергетичні моделі декодування стилістичних ознак 
іменників у німецькій мові, теоретичним обґрунтуванням яких слугувало 
попереднє обчислення емпіричних величин з допомогою формули χ2. У 
нашому дослідженні ми дотримувались обчислень В. В. Левицького, коли 
мінімальна теоретично значуща сума критерію хі-квадрат при числі ступенів 
свободи df=1 і при похибці P=0,05 складає χ2=3,84 (детальніше див. Ле-
вицкий 2012: 120-125; 137-138]). Відповідно, показники формули χ2 коре-
спондували у нашому випадку з конструкціями синергетичних моделей. Це 
інтерпретувалось як критично значимий показник відповідності кількості 
контекстуальних реалізацій синергетичному закону мінімізації зусиль, на-
правлених на декодування семантичного обсягу з певним стилістичним 
маркером у полісемічній або моносемічній моделі іменника. Крива з пози-
тивним показником у напрямку плюс буде інтерпретуватись у наших моде-
лях як відповідність синергетичному закону збереження зусиль у мові, а з 
негативним показником у напрямку мінус – як невідповідність. 

Результати та обговорення 
Предметно-логічний зміст контекстуальних ситуацій є різним, через 

що лексичне наповнення може мати різні стилістичні характеристики. В. В. 
Виноградов пише: «Якщо досліджувати лексичний склад певної мови, то 
ми бачимо, що одні слова більше обертаються в межах книжкової мови, 
інші несуть відбиток розмовності, треті характерні лише для віршованої 
мови, четверті належать до якої-небудь галузі науково-технічної мови, п’яті 
застарівають і стають маловживаними і т.п. Такі зазначення, які встановлю-
ють звичне коло вживань того чи іншого слова, називаються стилістичними 
позначками» (Виноградов 1977: 209). Додаткові відомості, які одночасно 
передані разом з інформацією про назване явище дійсності, відображають 
ставлення того, хто говорить чи пише, до згаданого предмету комунікації, 
до партнера спілкування, до комунікативної ситуації. У цьому зв’язку К. Д. 
Людвіг пише: «Мабуть, можна говорити … про комунікативно-прагматичні 
потенціали лексеми і виділяти їх у словнику комунікативно-прагматичними 
маркуваннями» (Ludwig 1991: 42). Як слова, так і окремі значення слів мо-
жуть мати стилістичне маркування або, як зазначено вище, стилістичні по-
значки. Іншими словами, йдеться про стилістичний статус слова. Коли ми 
говоримо про стилістичний статус слова, ми маємо на увазі функціональні 
стилі. Услід за Ю.С.Степановим під функціональним стилем ми розуміємо 
наступне: «Функціональний стиль – це історично складена … підсистема 
загальнонародної мови, яка закріплена за тими чи іншими ситуаціями 
спілкування і яка характеризується набором засобів вираження (Степанов 
1965: 218). Робимо висновок, що певні значення слова можуть отримува-
ти відповідні стилістичні маркування як знак належності до специфічної 
мовленнєвої ситуації. У такий спосіб стилістичний потенціал реалізованого 
слова входить у зміст синтагматичних відношень у залежності від ситуації. 
Це дозволяє розглядати залучення іменника німецької мови до виражен-
ня змісту, котрий у цьому випадку стосуватиметься стилістичної природи 
іменникової лексики. 
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З  огляду на універсальний характер полісемії, сукупність взаємо-
пов’язаних і взаємозалежних елементів у структурі іменника утворює 
ієрархічні відношення на мовному рівні між його головним та похідним зна-
ченнями. Людина звертається до слів та їх значень для потреб комунікації, 
внаслідок чого активуються знання, акумульовані пам’яттю. Пам’ять 
виступає у ролі ментального лексикону людини. З позицій когнітивізму 
ментальний лексикон не є довільним накопиченням внесеної інформації, 
він представляє собою структуровану систему, в якій кожне внесення 
визначається своїм рангом, тобто своїм відношенням до інших внесень 
у лексикон, тому лексичні одиниці зберігаються у вигляді організованих 
взаємозв’язків (Schwarz 1996: 126). Подібним чином і в синергетичній 
теорії розглядають значення слова як відкриту структуру знань і досвіду, 
співвідносну з іншими структурами знань (Колмогорова 2012: 61). Тому 
вважаємо, що у синергетичному розумінні доцільно проводити паралелі між 
словником як представником мовного узагальнення про структуровану суму 
знань засвоєної позамовної дійсності та ментальним лексиконом, який не є 
довільним накопиченням унесень, а становить структуровану ієрархічну си-
стему таких унесень. Якщо в синергетичному розумінні лексичні одиниці та 
їх значення на мовному рівні містять закодовану структуровану інформацію, 
то в цьому ж руслі потрібно розглядати реалізацію слова в одному зі своїх 
значень на мовленнєвому рівні як декодування інформації. 

Американський лінгвіст Дж. Ціпф екстраполював універсальний прин-
цип найменшого докладання зусиль у поведінці та діях людини на мову (Zipf 
1949: 255). Виходячи з цього положення стосовно, потрібно перевірити дію 
синергетичного принципу економії зусиль під час декодування іменникової 
інформації у співвіднесенні зі стилістичними характеристиками декодо-
ваного семантичного обсягу іменника у сучасних німецькомовних текстах 
художньої прози. Головні номінації корелюють із реалізацією головного 
значення слова, а похідні – з похідними значеннями. Окрім цього, на рівні 
мовлення також відбуватиметься реалізація іменників, які на рівні мови є 
моносемічними і, таким чином, представлятимуть реалізацію номінацій 
моносемічного іменникового потенціалу. 

Для виконання поставленого перед нами завдання ми взяли п’ять 
прозових творів німецькомовних авторів (Christa Wolf „Kindheitsmuster“, 
Heinrich Böll „Billard um halb zehn“, Hermann Hesse „Das Glasperlenspiel“, 
Martin Walser „Der Augenblick der Liebe“, Patrick Süskind „Das Parfum“). 
Методом фрагментарної вибірки з кожного твору було взято відповідно 
по 1000 іменників, які зустрічались у синтаксичних конструкціях на кож-
них двох з кожних двадцяти сторінок твору (разом з п’яти творів це скла-
ло 5000 іменників). Для отримання даних про семантичні характеристики 
іменникової лексики залучено авторитетний тлумачний словник „Duden. 
Deutsches Universalwörterbuch“ (Duden: 2003). У разі наявності стилістичної 
позначки зафіксоване у словнику ДУДЕН і подається в дужках або перед 
тлумачними компонентами всього слова, або лише перед тлумачними 
компонентами окремих значень. При аналізі стилістичних характеристик 
реалізованих іменникових номінацій ми взяли за основу класифікацію А. А. 
Полікарпова/В. Я. Курлова (Поликарпов, Курлов 1994: 64-65), а також вра-
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хували погляди інших дослідників на проблему стилістичного статусу слова 
(пор. Laddissow 1983; Schippan 1983: 273-274]). 

Декодування стилістично немаркованого семантичного обсягу 
іменників. Найчисельнішою групою є група реалізацій стилістично ней-
тральних іменникових номінацій. Наприклад: 

„Das war für den Portier schon Zeremonie geworden, fast Liturgie, ihm in 
Fleisch und Blut übergegangen...“ (Böll 2007: 37). 

У наведеній синтаксичній рамці у ролі головної номінації реалізується 
стилістично немаркований іменник Portier (der Portier – 1. jmd., der in einem 
Hotel, großen [Wohn]gebäude o.Ä. auf Kommende u. Gehende achtet bzw. sie 
hinein- od. hinauslässt, Auskünfte gibt usw). Стилістично немарковані іменники 
Fleisch та Blut реалізується у сталому виразі, зафіксованому у словни-
ку з головним значенням слова Fleisch (das Fleisch - 1. von Bindegewebe 
umgebenes weiches Muskelgewebe des menschlichen u. tierischen Körpers ● 
jmdm. in Fleisch und Blut übergehen (jmdm. zur selbstverständlichen Gewohnheit 
werden; etw. beherrschen, ohne überlegen zu müssen). Реалізований у цьо-
му сталому виразі іменник Blut представляє моносемічну номінацію (das 
Blut – dem Stoffwechsel dienende, im Körper des Menschen u. vieler Tiere 
zirkulierende rote Flüssigkeit). Іменник Zeremonie демонструє генерування 
змісту своїм стилістично немаркованим моносемічним потенціалом: (die 
Zeremonie – in bestimmten festen Formen bzw. nach einem Ritus ablaufende 
feierliche Handlung). 

Всього у групі стилістично немаркованих іменникових реалізацій 
зафіксовано 4500 випадків, 2134 з яких належить до головної номінації, 
1448 є реалізаціями моносемічних іменників і 918 реалізацій представляють 
похідні номінації. Складена на основі показників формули хі-квадрат синер-
гетична модель рисунка 1 демонструє, що крива декодування стилістично 
немаркованого семантичного обсягу головних номінацій полісемічної моделі 
іменника сягнула найвищої точки 65,66 у напрямку плюс, крива декодування 
похідних номінацій полісемічної моделі іменника досягла у напрямку плюс 
точки 29,1, а крива декодування стилістично нейтральної моносемічної 
моделі іменника сягнула у напрямку плюс найнижчої точки 14,43: 

Рис. 1. Синергетична модель декодування стилістично немаркованого 
семантичного обсягу іменників у німецькомовній художній прозі 
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З погляду лінгвосинергетики можна говорити про те, що мовленнєва 
іменникова інтеграція оптимально скеровує ментальний лексикон людини 
на декодування стилістично немаркованого семантичного обсягу номінацій 
полісемічної та моносемічної моделі слова і тим самим врівноважує потре-
би генерування іменникового змісту у досліджуваних нами німецькомовних 
текстах художньої прози. 

Декодування семантичного обсягу іменників з емоційно-
експресивної стилістичною віднесеністю. Другою за чисельністю є гру-
па іменникових реалізацій зі стилістичними характеристиками емоційно-
експресивної віднесеності. Наприклад: 

„Aber ich hätte es wissen müssen, dass du ein Schwein bist“ (Böll 2007: 59). 
У наведеному реченні іменник Schwein реалізується у похідній номінації 
зі стилістичними характеристиками лайливого слова для вираження зне-
важливого ставлення до особи (das Schwein - 2. a) (derb abwertend, oft 
als Schimpfwort) jmd., den man wegen seiner Handlungs- od. Denkweise als 
verachtenswert betrachtet). 

Всього у групі іменникових реалізацій зі стилістичними характеристи-
ками емоційно-експресивної віднесеності зафіксовано 211 реалізацій, 84 з 
яких належить до моносемічної моделі, 70 є реалізаціями похідних номінацій 
полісемічної моделі слова і 57 – головних. Складена на основі показників 
формули хі-квадрат синергетична модель рисунка 2 демонструє, що крива 
декодування емоційно-експресивної стилістичної віднесеності семантично-
го обсягу головних номінацій полісемічної моделі іменника сягнула найвищої 
точки 30,42 у напрямку плюс, крива декодування похідних номінацій 
полісемічної моделі іменника досягла у напрямку плюс точки 17,94, а кри-
ва декодування моносемічної моделі іменника з емоційно-експресивним 
стилістичним маркуванням сягнула у напрямку плюс найнижчої точки 4,59: 

Рис. 2. Синергетична модель декодування семантичного обсягу іменників
з емоційно-експресивною стилістичною віднесеністю 

у німецькомовній художній прозі
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З погляду лінгвосинергетики знову можна говорити про те, що мовленнєва 
іменникова інтеграція оптимально скеровує ментальний лексикон людини на 
декодування емоційно-експресивної стилістичної віднесеності семантич-
ного обсягу номінацій полісемічної та моносемічної моделі слова і тим са-
мим врівноважує потреби генерування іменникового змісту з відповідним 
стилістичним статусом у досліджуваних нами німецькомовних текстах 
художньої прози. 

Декодування семантичного обсягу іменників з фахово-
функціональною стилістичною віднесеністю. Третьою за чисельністю 
є група іменникових реалізацій зі стилістичними характеристиками фахово-
функціональної віднесеності. Наприклад: 

„Jemanden vermissen, der noch nicht da was. Geht das? Sich der Nicht-
Zensur hingeben“ (Walser 2006: 91). 

У наведеному контекстуальному оточенні реалізований іменник Nicht-
Zensur виступає складним словом, яке у такому вигляді відсутнє у слов-
нику. Тобто ми маємо справу з складним утворенням одного моменту, яке 
відноситься до складних слів, що «виникли у словотворі автора тексту під 
час формулювання думки» (Polenz 2012: 41). Перша частина Nicht- в склад-
ному утворенні з іменниками містить заперечення значення слова. Тобто, у 
нашому випадку нам спочатку потрібно встановити, яка значення іменника 
Zensur заперечується. Отож, проаналізувавши парадигматику слова Zensur 
і зіставивши потенційні реалізації цього полісемічного слова з поданим вище 
контекстуальним оточенням, робимо висновок, що іменник Nicht-Zensur 
демонструє реалізацію похідної номінації зі стилістичною віднесеністю 
функціонування у сфері психології (die Zensur - 3. (Psych.) Kontrollinstanz 
der Persönlichkeit an der Grenze zwischen Bewusstem u. Unbewusstem, die 
Wünsche u. Triebregungen kontrolliert u. reguliert). 

Всього у групі іменникових реалізацій зі стилістичними характеристи-
ками фахово-функціональної віднесеності зафіксовано 149 реалізацій, 63 
з яких належить до моносемічних номінацій, 52 є реалізаціями головних 
номінацій полісемічної моделі слова і 34 – похідних. Відповідна синергетич-
на модель подана у графічному зображенні рисунка 3: 

Рис. 3. Синергетична модель декодування семантичного обсягу іменників 
з фахово-функціональною стилістичною віднесеністю 

у німецькомовній художній прозі
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Складена на основі показників формули хі-квадрат синергетична модель 
рисунка 3 демонструє, що крива декодування фахово-групової стилістичної 
віднесеності семантичного обсягу головних номінацій полісемічної моделі 
іменника сягнула найвищої точки 6,99 у напрямку плюс, крива декодування 
моносемічних номінацій досягла у напрямку плюс точки 5,96. У напрямку 
мінус спостерігається декодування семантичного обсягу похідних номінацій 
полісемічної моделі іменника (0,17). 

З погляду лінгвосинергетики можна говорити про те, що мовленнєва 
іменникова інтеграція оптимально скеровує ментальний лексикон людини на 
декодування фахово-функціональної стилістичної віднесеності семантичного 
обсягу головних номінацій полісемічної моделі слова та моносемічної моделі 
іменника і тим самим врівноважує потреби генерування іменникового змісту 
з відповідним стилістичним статусом у досліджуваних нами німецькомовних 
текстах художньої прози. Синергетика декодування семантичного обсягу 
похідних номінація полісемічних іменників не є теоретично значущим фак-
тором мінімізації сил і збереження мовної енергії у найменуванні змісту, 
пов’язаного з певними сферами професійної діяльності, науки, суспільного, 
культурного життя і т.п. 

Декодування семантичного обсягу іменників зі стилістичною 
віднесеністю до розмовної мови. Завершує нашу класифікацію гру-
па іменникових реалізацій зі стилістичними характеристиками розмовної 
мови. Наприклад: 

„Dem nun wieder, Onkel Walter Menzel, hatte das Schicksal wie jedem 
rechten Mann seine Arbeit als Lebensziel zugedacht, sein Fortkommen, das für 
Zigeunerin auf der offenen Hand lag“ (Wolf 1988: 108). 

У наведеному контекстуальному оточенні іменник Hand демонструє 
реалізацію стилістичних характеристик розмовної мови у сталому виразі 
auf der Hand liegen (die Hand - 1. von Handwurzel, Mittelhand u. fünf Fingern 
gebildeter unterster Teil des Armes bei Menschen u. Affen, der die Funktionen 
des Haltens, Greifens usw. hat ● (ugs.) ganz offenkundig, klar erkennbar, 
eindeutig sein). 

Всього у групі іменникових реалізацій зі стилістичними характери-
стиками розмовної мови зафіксовано 140 реалізацій, 56 з яких належить 
до моносемічних номінацій, 51 іменник є реалізацією похідних номінацій 
полісемічної моделі слова і 33 – головних. Складена на основі показників 
формули хі-квадрат синергетична модель рисунка 4 демонструє, що крива 
декодування семантичного обсягу іменників зі стилістичною віднесеністю 
до розмовної мови для головних номінацій полісемічної моделі іменника 
сягнула найвищої точки 22,98 у напрямку плюс, крива декодування 
похідних номінацій полісемічної моделі досягла у напрямку плюс точки 
19,15. У напрямку мінус спостерігається декодування семантичного обсягу 
моносемічної моделі іменника (3,17): 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (43) –  2019

132

Рис. 4. Синергетична модель декодування семантичного обсягу іменників
зі стилістичною віднесеністю до розмовної мови 

у німецькомовній художній прозі

З погляду лінгвосинергетики можна говорити про те, що мовленнєва 
іменникова інтеграція оптимально скеровує ментальний лексикон людини на 
декодування розмовної стилістичної віднесеності семантичного обсягу голов-
них та похідних номінацій полісемічної моделі слова і тим самим врівноважує 
потреби генерування іменникового змісту з відповідним стилістичним ста-
тусом у досліджуваних нами німецькомовних текстах художньої прози. Си-
нергетика декодування семантичного обсягу моносемічних іменників не є 
теоретично значущим фактором мінімізації сил і збереження мовної енергії 
у найменуванні змісту, пов’язаного з розмовним стилем. 

Висновки 
У результаті дослідження стилістичних характеристик у синергетиці 

декодування семантичного обсягу іменників у німецькомовних текстах 
художньої прози ми дійшли наступних висновків: 

1) ієрархія декодування у порядку спадання 1) головна номінація –                            
2) похідна номінація – 3) моно з позицій лінгвосинергетики свідчить на ко-
ристь встановлення динамічної рівноваги між кількістю реалізацій та оп-
тимальним для декодування ментальним лексиконом людини семантично-
го обсягу полісемічних та моносемічних іменників у рамках вибудовуван-
ня іменникового змісту, який у німецькомовних текстах художньої прози                       
1) не пов’язаний зі стилістичним маркуванням, 2) пов’язаний з емоційно-
експресивною стилістичною віднесеністю; 

2) ієрархія декодування у порядку спадання 1) головна номінація – 2) моно 
з позицій лінгвосинергетики свідчить на користь встановлення динамічної 
рівноваги між кількістю реалізацій та оптимальним для декодування мен-
тальним лексиконом людини семантичного обсягу спочатку для полісемічних 
іменників з їх головними номінаціями, а потім і для моносемічних іменників 
у рамках вибудовування іменникового змісту, який у німецькомовних тек-
стах художньої прози пов’язаний з фахово-функціональною стилістичною 
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віднесеністю. Якщо під впливом флуктуацій або зовнішньої енергії кількість 
реалізацій семантичного обсягу похідних номінацій полісемічних іменників 
зі стилістичним характеристиками фахово-функціональної віднесеності 
не відповідатиме синергетичному закону мінімізації зусиль, що скеровує 
ментальний лексикон людини на їх оптимальне декодування і опрацю-
вання, то такий синергетичний закон розвиватиме парадигму декодувань 
іменникової інформації з названими стилістичними характеристиками 
на користь головних номінацій полісемічної моделі слова та на користь 
моносемічної моделі у німецькомовній художній прозі, а похідні номінації 
полісемічних іменників з фахово-функціональним стилем відходитимуть 
на задній план; 

3) ієрархія декодування у порядку спадання 1) головна номінація – 2) 
похідна номінація з позицій лінгвосинергетики свідчить на користь встанов-
лення динамічної рівноваги між кількістю реалізацій та оптимальним для 
декодування ментальним лексиконом людини семантичного обсягу спочат-
ку головних, а потім і похідних номінацій полісемічних іменників у рамках ви-
будовування іменникового змісту, який у німецькомовних текстах художньої 
прози пов’язаний зі стилістичною віднесеністю до розмовної мови. Якщо 
під впливом флуктуацій або зовнішньої енергії кількість реалізацій семан-
тичного обсягу моносемічних іменників зі стилістичним характеристика-
ми розмовної мови не відповідатиме синергетичному закону мінімізації 
зусиль, що скеровує ментальний лексикон людини на їх оптимальне де-
кодування і опрацювання, то такий синергетичний закон розвиватиме па-
радигму декодувань іменникової інформації з названими стилістичними 
характеристиками на користь головних та похідних номінацій полісемічної 
моделі слова у німецькомовній художній прозі, а моносемічні іменники з 
функцією розмовного стилю відходитимуть на задній план. 

4) у напрямі прогресу, тобто на користь синергетичного закону збере-
ження мовної енергії та мінімізації зусиль, що скеровує ментальний лек-
сикон людини на оптимальну насиченість інформаційно-іменниковим 
змістом з різними стилістичними ознаками, у досліджуваній німецькомовній 
художній прозі свідчать 10  з 12 обчислень. 

Звичайно, що такі висновки не є остаточними. Скоріш, вони є поштов-
хом для продовження і поглиблення дослідження дії синергетичного прин-
ципу мінімізації зусиль, направлених на декодування семантичного обсягу 
моносемічної та полісемічної моделей іменника з різними стилістичними 
характеристиками не тільки у німецькомовних текстах художньої прози, 
але й у публіцистичних текстах. Це повинно сприяти отриманню якомога 
об’єктивної картини динаміки взаємовідношень стилістики і семантики у 
сучасній німецькій мові, теоретично обґрунтовувати і прогнозувати синер-
гетичний цикл становлення та самоорганізації полісемічної та моносемічної 
моделей іменника з різним стилістичним статусом у парадигмі досліджень 
сучасної лінгвосинергетики. 
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В статье фокусируется внимание на семантических и формальных девиациях чис-
лительных и их денумеративов в англоязычном дискурсе (объект исследования), про-
цессах их модификации, конвергенции и дивергенции указанной диады (предмет иссле-
дования). Поставленные задачи решаются в эндозонах этимологических источников, 
терминологизации и детерминологизации, дискурсанализе, во фразеологической лекси-
кализации, во словообразовательной активности референтов и семантической опусто-
шенности (лакунологии). Актуальность работы верифицируется ее топикальностью, 
заинтересованностью ученых этой малоисследованной проблемой. Эмпирическим мате-
риалом послужили аутентичные лексикографические статьи и релевантные ситуации 
разных дискурсов. Лингвистический эксперимент объективировал статистические дан-
ные о семантической дистанцией между числительными и денумеративами. В работе 
использован опыт ученых по проблемам квантитативности и современным методам 
научного поиска. В статье осмыслены лингвистические атрибуты числительных по 
схеме семь чудес – выражению, которое служит коннектором содержательной части ра-
боты. Методология статьи обеспечивается действием универсальных и релевантных 
лингвистических методов. Приоритетными выступают дискурсивный, компаративный 
и синергетический подходы к эмпирическому материалу.

Среди дериватов-денумеративов обособляются лексические единицы частеречно-
го корпуса и служебные синтаксические слова. Формализация их статуса в разных дис-
курсах объективирует действенность процессов конвергенции и дивергенции. Семан-
тически близкими являются единицы типа three → third class, в которых денумератив 
сохраняет сему тройки, обогащаясь при этом квалитативной семой. Атрибутами ла-
кунарности числительных и денумеративов выступают категории негации, пропуска, 
отсутствия имплицированных референтов. Результаты творческого поиска имеют 
выход в теорию квантитативности и практическую дидактику, фокусируя внимание на 
прикладной значимости теоретического материала. Перспективой в работе является 
дальнейшее лингвистическое исследование атрибутов мезуративов (слова меры и веса) 
ввиду того, что числительные и слова меры и веса являются базовыми метаметазнака-
ми бицентрического лексико-семантического поля количества.

Ключевые слова: лингвистические атрибуты, числительные, денумеративы, кон-
вергенция, дивергенция, семантические и формальные модификации, лакунарность.
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Стаття фокусує увагу на семантичних та формальних девіаціях числівників та їх 
денумеративів в англомовному дискурсі (об’єкт дослідження), процесах їх модифікації, 
конвергенції та дивергенції зазначеної діади (предмет дослідження). Поставлені завдання 
вирішуються в ендозонах етимологічних джерел, термінологізації та детермінологізації, 
дискурсивному аналізі, у фразеологічній лексикалізації, у словотворчій активності та 
лакунології. Актуальність роботи верифікується її топікальністю та зацікавленістю 
учених цією малодослідженою проблемою. Емпіричним матеріалом дослідження слу-
гували автентичні лексикографічні статті та релевантні ситуації з різних дискурсів. 
Лінгвістичний експеримент об’єктував статистичні дані про семантичну дистанцію 
між числівниками та денумеративами. У роботі використаний досвід учених з про-
блем квантитативності та сучасних методів дослідження. У статті зроблено аналіз 
лінгвістичних атрибутів числівників за схемою сім чудес – виразом, що слугує конекто-
ром змістовної частини. Робота забезпечується дією універсальних та релевантних 
спеціальних методів. Пріоритетними виступають дискурсивний, компаративний та 
синергетичний підходи до емпіричного матеріалу. Серед дериватів-денумеративів вио-
кремлюються лексичні одиниці частиномовного корпусу та службові синтаксичні слова. 
Формалізація їх статусу у різних дискурсах об’єктивує дієвість процесів конвергенції та 
дивергенції. Семантично ближчими є одиниці типу three → third class, в яких денумера-
тив зберігає сему трійки, але збагачується при цьому квалітативною семою. Атрибута-
ми лакунарності числівників та денумеративів виступають категорії негації, пропуску, 
нестачі імплікованих референтів. Результати творчого пошуку мають вихід у теорію 
квантитативності та практичну дидактику, фокусуючи увагу на прикладній значущості 
теоретичного матеріалу. Перспективою в роботі є подальше лінгвістичне дослідження 
атрибутів мезуративів (слова міри й ваги) з огляду на те, що числівники та слова міри й 
ваги є базовими метаметазнаками біцентричного лексико-семантичного поля кількості.

Ключові слова: лінгвістичні атрибути, числівники, денумеративи, конвергенція, 
дивергенція, семантичні та формальні модифікації, лакунарність. 
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The article in question deals with the linguocognitive aspects of the English numerals and 
denumerals, it focuses upon their definition, aims, methods of investigation, empiric material, formal 
and semantic and formal modifications and further perspectives. The problem of the semantic 
deviations of numerals and denumerals is being studied in terms of the contrastive approach. The 
major stages of numerals background their linguistic attributes: etymological sources, terminology, 
determinology, discourse, phraseology, deviation and lacunarity. The center of the paper is 
devoted to the relation between numerals and their derivatives – notional words and syntactic 
formants. Hypothesis states: the words with common meanings undergo similar modifications. 
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The definitions of objects facts have been extracted from the authentic English dictionaries and 
literary texts. The touched upon problems have been analyzed by adequate methods. Topicality 
of the research is determined by the modern trends in linguistics. The objectives of the paper 
concern the English quantitative words in their evolutionary modifications. The attempt has been 
made to clarify the status of the investigated units in the lexico-semantic field of quantity. At work 
is the idea of constant changes on the vectors of convergence and divergence. The results of 
investigation are of theoretical and practical values for they expand the theory of quantification 
and render the material for didactic studies. The further investigation envisages the problems of 
measure and weight words which alongside with numerals make lexico-semantic field of quantity 
function.

Key words: linguistic attributes, English numerals, denumerals, convergence, divergence, 
formal and semantic deviations, lacunarity.

Вступление
Содержание логической категории количества в научной литературе 

изучается на основе анализа фактов целого ряда наук, включая языкоз-
нание. Исследование конституентов лексико-семантического поля коли-
чества (ЛСПК) способствует осмыслению количественных отношений, 
принципов моделирования ЛСПК и оязыковлению субсистем последнего. 
Актуальность темы объективируется ее топикальностью, заинтересован-
ностью ученых вопросами функционально-системных атрибутов объектов 
исследования. 

Задачи статьи резонируют цели, интенции авторов: верифицировать 
идеи моделирования ЛСПК, его ядерных конструкций, осмыслить критерии 
выбора лингвистических атрибутов диады нумеративов (Num) и денумера-
тивов (DeNum), эмпатировать внимание на их формальных и семантиче-
ских девиациях.

Новизна работы состоит в осмыслении числительных посредством              
изучения семи этапов их становления и функционирования. 

Объект статьи состоит в экстериоризации лингвистических атрибутов 
количественных числительных английского языка, предмет – в исследова-
нии глубинных структур когерентов. Заявленные референты анализируют-
ся на просторах ЛСПК, которое представлено двумя центрами, базовыми 
словами – числительными, словами меры и веса. Принадлежность консти-
туентов разных уровней к указанному полю верифицируется наличием у 
них семы числа.

Результаты и обсуждение
Денумеративы представлены в эндозонах полнозначных слов и синтак-

сических формантов. Творческий поиск сопряжен с идеей концептуализа-
ции и категоризации.

Этимоны числительных изучаются на предметных и непредметных ис-
токах. Первооснова непредметных этимонов представлена корневой мор-
фемой количественных числительных. Последние исследуются в лекси-
кографических статьях и релевантных дискурсах английского языка. Эм-
патируется внимание на частеречном статусе референтов, вовлеченных в 
семантические процессы конвергенции и дивергенции. 

В научной картине мира успешно разрабатываются проблемы концеп-
туализации и категоризации количества группой ученых: Анохина Т. А. (ка-
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тегория лакунарности в языке и речи (Анохіна, 2008)), Домброван Т. И. (язык 
как информационная синергетическая система (Домброван, 2012)), Жлук-
тенко Ю. А. (частеречный статус числительных (Жлуктенко, 1962)), Жабо-
тинская С. А. (фреймовое моделирование концептов (Жаботинская, 1982)), 
Колегаева И. М. (перцептивное и когнитивное видение мира (Kolegaeva, 
2018)), Строгац С. (математический дискурс натурального ряда чисел 
(Строгац, 2019)), Супрун А. Е (становление славянских числительных (Су-
прун, 1969)), Таранец В. Г. (оязыковление понятия числа (Таранець, 1999)), 
Швачко С. А. (лексико-семантическое поле количества (Швачко, 2008)).

Методы исследования. Методологическое обеспечение детермини-
руется природой исследуемых объектов, синкретой mentalese «менталь-
ное + языковое». Валидность приема Tertium comparationis осуществляется 
посредством поиска третьего элемента компаративов, а также – в поиске 
статистической димензиональной оценки исследуемой диады. 

Понятие числа представлено в мифологемах таинственно, за семью 
замками:

Семь пирамид, семь мудрецов
И семь чудес нам древность славит,
Владыке снилось семь коров,
Рим семь холмов подошвой давит,
Семь городов входили в спор
О славной грекам колыбеле,
Да и везде как на подбор
Семь пятниц на одной неделе.

(Вяземский П. А. «Семь пятниц на неделе»).

В нашем эксперименте выражение семь чудес выполняет роль коннек-
тора композиционной целостности изложения. 

Первое чудо – предметность – коррелирует с исходными этимонами 
числительного, второе чудо – с процессом терминологизации, третье чудо 
– с детерминологизацией. Четвертое чудо представлено дискурсивным 
анализом объектов исследования. Пятое чудо числительных ассоциирует-
ся с фразеологической эндозоной. Шестое чудо посвящается эпидигмати-
ческому тандему задействованных метазнаков. Последнее (седьмое) чудо 
маркирует процессы десемантизации и деквантификации (опустошение 
исходной семантики числительных). 

Первое чудо числительных английского языка соотносится с этимо-
логическими истоками – предметными и непредметными. Базовыми слова-
ми этого этапа выступают метазнаки: вторичное образование, соматиче-
ские слова, эталоны счета, номинации чисел, грамматикализация.

Числительные в статусе номинации чисел возникли давно. Жизнь вы-
звала потребность в счете, числах, их названиях. Во многих языках числи-
тельные восходят к соматическим единицам. В Новой Гвинее один обозна-
чает «мизинец левой руки»; два – «следующий палец», три – «средний па-
лец». В языке негров Зулу восемь обозначает «согни два пальца», девять 
– «согни один палец». Накопление числовых обозначений происходит мед-
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ленно (Таранець, 1999). Числа высокого ранга М. В. Ломоносов оканчивает 
лексемами сто, двести, тысяча, тьма (Ломоносов, 1952).

Исходно числительные имели при себе эталоны счета типа штука, 
душа, место, раз, голова. Ср. русск. триста голов скота, шесть назва-
ний книг, сто душ населения, пять человек детей. Со временем эти эта-
лоны исчезают, становятся лакунарными (Анохіна, 2018), а числительные 
синтаксически примыкают к определяемым референтам. Оязыковление 
результатов счета материализуется в когнитивных процессах (Kolegaeva, 
2018). Поздние числительные высокого ранга отмечены наличием суффик-
са -lion. Ср. англ. billion, trillion, quadrillion, septillion, nonillion, что свидетель-
ствует о готовности числительных принять инновации (Швачко, 2008). 

Число и умение мыслить числами – одно из великих достижений чело-
вечества. Первый этап этимологизации явствует о предметном оязыковле-
нии чисел – от единицы до десяти. В английском языке резонирует значение 
«палец» в словах five (finger), ten (toe). Числа второго десятка создаются 
посредством математического сложения. Ср. англ. eleven, twelve, thirteen, 
fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen. Процесс умножения 
ассоциируется с названиями десятков: twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, 
eighty, ninety. В заявленной парадигме числительных имеет место грамма-
тикализация: слово ten превращается в два суффикса -teen, -ty.

Значение «восемьдесят» в английском языке мотивируется умноже-
нием чисел (8 х 10). Во французском языке прослеживаются элементы 
вигезимальной системы (счет при помощи двадцати пальцев рук и ног, 
80 = 4 х 20). Числительные многих языков отмечены общностью напол-
нения, их денотаты обозначаются цифрами 1, 2, 3. Глубинные структуры 
имеют разные поверхностные (лексические) структуры. 

Современные числительные выражают отвлеченную идею количества, 
предпочитают дискретные объекты счета, постепенно освобождаются от 
семы предметности и математизируются.

Идея синкреты «предметность + нумеральность» присуща числитель-
ным первого десятка. В последующих группах сукцессивности срабатывает 
нумеральность. Но предметность является первоосновой нумеральности, 
что проявляется в дериватах (twins, fiver), полнозначных и служебных сло-
вах и фразеологизмах (см. последующие чудеса числительных).

Второе чудо числительных коррелирует с лингвистическим атрибу-
том терминологичности. Количественные числительные ригористически 
соотносятся с натуральным рядом чисел. В языковом модусе числитель-
ные номинуют точное число. Каждое число на 1 больше предыдущего по 
формуле Чn = Ч n -1 +1 (9 = 8+1, 8=7 +1 и т.д.). А. Е. Супрун именует количе-
ственные числительные абсолютными терминами (Супрун, 1969). В речи 
числительные семантизируют точные и приблизительные количествен-
ные оценки, например: 40 miles::some 40 miles, three days::two-three days, 
16 years::going on sixteen, 2 hours::an hour or two, 9 weeks::under 9 weeks, 
two books::not two books, 40 pages:: Is it 40 pages? Анализ эмпирического 
материала свидетельствует о том, что 10% нумеральных сочетаний семан-
тизируют в художественном дискурсе явление аппроксимации.
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Детерминологизация – третье чудо числительных – актуализиру-
ется в аппроксиматичных значениях (неточных и неопределенных) посред-
ством релевантных спецификаторов (1), сопряженных числительных (2), 
особых конструкций (3), фразеологизмов (4), предложных словосочетаний 
(5), отрицательных (6) и вопросительных (7) предложений. 

Количественные признаки нумеральных сочетаний соотносятся с по-
нятием точного и неопределенного количества. В последнем случае семан-
тизируются значения большого, малого (паукального) количества, актуали-
зируются тотальность, партитивность, контраст, вероятностная градация. 
«Опустошенными» значениями используют носители языка для выражения 
качественно-оценочных признаков референтов, а также создание стили-
стического эффекта.

Идея синкретичности является прозрачной в дериватах twice («two» + 
повтор), twins («two» + дети), thrice («three» + повтор), oncer («one» + 
редкий прихожанин церкви).

Значение контраста ФЕ(ч) создается посредством сопряженных числи-
тельных и других квантитативных слов. Ср. англ. an hour in the morning is 
worth two in the evening; if you run after two hares, you will catch neither. Для 
выражения контраста в английском языке часто используется числитель-
ное one, противостоящее по значению другим числительным или количе-
ственным словам: one bird in hand is worth two in the bush «лучше синица в 
руке, чем журавль в небе»; one hour in the morning is worth two in the evening 
«утро вечера мудренее»; one in a thousand «один на тысячу», «редкий»; 
one in a million «один на миллион», «очень редкий»; one link broken, the 
whole chain is broken «одно звено сломано, вся цепь порвана», «коготок 
увяз – всей птичке пропасть»; one drop of poison infects two whole ton of wine  
«ложка дегтя в бочке меда»; one for the pot «одна ложка для гостя».

При выражении значения «много» используются числительные высо-
кого порядка (to have fifty things to tell smb., «иметь много новостей для 
кого-либо»; thousand and one «очень много»). Сочетания данного типа раз-
рушают реальную достоверность фактов, нарушают количественную пред-
ставленность и выступают эмоциональным средством гиперболизации.

Четвертое чудо количественных числительных – дискурсивность. 
Дискурсивные атрибуты количественных числительных предполагают ос-
мысление топикальности, режима интенций коммуникантов и адекватное 
их оязыковление. Дискурсивность – явление объемное и собирательное. 
Это прежде всего синкрета информатики и прагматики текста на векторе 
гиперо-гипонимических реляций: текст не бывает без дискурса, а дискурс 
включает текст (Kobyakova, 2016). Дискурс материализует единство рефе-
рента и методов его исследования, диады «ментальное + языковое». Чис-
лительные в художественном дискурсе реализуют две функции – квантита-
тивную и нумеративную, в математическом дискурсе преобладает в основ-
ном нумеративная. 

В нашем поиске изучаются атрибуты квантитативных слов на мате-
риале художественного и математического дискурсов. В художественном 
дискурсе материализуются мысли о реальных и нереальных ситуациях, 
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о героях и квази-героях, о мифологемах, баснях, балладах, легендах – в 
русле декора и вымысла. Математический дискурс предпочитает наличие 
абстрактных номинаций чисел в арифметических процессах сложения, 
вычитания, умножения и деления. Больше информации об атрибутах чис-
лительных мы встречаем в художественном дискурсе. В лингвистическом 
эксперименте мы обнаружили на 1085 полнозначных денумеративов 315 
денумеральных служебных слов. 

По словам Стивена Строгаца, носители языка занимаются математи-
кой в их экскурсии от детсадика до университета (Строгац, 2019: 23). Зна-
комятся адресанты с проблемами группового мышления, параметризацией 
чисел. Обращают внимание на числа-близнецы (prime twins), которые де-
лятся на 1, а разницу между ними составляют 2 позиции (3::5, 1::3, 11::13, 
14::16, 15::17). С. Строгац согласен, что двойное отрицание порождает ут-
верждение, но двойное утверждение, замечает ученый, не генерирует от-
рицания. С. Строгац заявляет, что числа живут своей жизнью; математика 
– одна из форм культуры.

Процесс исчисления отражен также и в художественном поэтическом 
дискурсе – оригинально, дескриптивно и неожиданно. 

Стоят чудища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый,
Там карла с хвостиком, а вот
Полужуравль и полукот (Пушкин, 2012).

В англоязычном дискурсе актуализируются параллельные слова-счет-
чики, квази-синонимы числительных dozen «12», score «20», pair «2», couple 
«2», brace «2». Идея двойки в этой макросистеме представлена далеко не 
лакунарно. Как и числительные, слова-счетчики принадлежат ЛСПК как 
конституенты семы числа. Сема числа реализуется ингерентно в синкре-
тах количественно-качественных, синонимических, аппроксиматических, 
полярных, образных и безобразных, серьезных и несерьезных, буквальных 
и небуквальных, аддитивных и мультипликативных фреквенталий.

Пятое чудо. В английском языке обособляется группа фразеологиче-
ских сочетаний со структурным элементом числительного – ФЕ(ч). ФЕ(ч) 
принадлежат к многоаспектным языковым явлениям с определенной струк-
турой и семантическим наполнением. Исследование ФЕ(ч) представляет 
несомненный интерес для идентификации эволюции числительных. 

ФЕ(ч) с десемантизированными числительными функционируют для 
обозначения особых признаков референтов, явлений, при этом числовое 
значение числительных служит мотивацией целой кострукции. Ср. four-in-
hand «галстук-самовяз»; the Four Seas «моря, омывающие Великобрита-
нию»; the Seven Seas «водоразделы нашей планеты», «все водные про-
странства»; to talk ten to the dozen «говорить без умолку» и др.

ФЕ(ч) в своей эволюции восходят к переменным сочетаниям, образуя с 
последними омонимичные пары. Объективным маркером сочетания (пере-
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менного или устойчивого) выступает контекст. 
Обозначение людей по количественному составу стало языковой тра-

дицией и находит свое отражение в сочетаниях типа the upper four hundred 
«верхушка финансового и промышленного капитала США». Переосмысле-
ние прослеживается и во ФЕ(ч) one dollar a year man «богатый человек, 
пошедший на государственную службу за чисто символическую плату». В 
ФЕ(ч) используются лингвистические атрибуты числительных для семанти-
зации точно-количественных и качественно-оценочных значений. Ср.:

- количественные значения: three tailors of Tooley Street«небольшая 
группа людей»; four eyes see more than two «ум – хорошо, а два – лучше»;

- качественно-оценочные значения: three cheers «Да здравствует!»; not 
worth three straws «гроша медного не стоит»; nine days’ wonder «злоба дня».

Шестое чудо числительных срабатывает в эпидигматической зоне 
денумеративов – «детей числительных». Вербокреация не заканчивается 
на секондарных (вторичных) образованиях, за ними следуют третичные, 
четвертичные и сукцессивные векторы инноваций. Ср. англ. one → once 
→oncer; one → only (Adj.) →only (Adv.) → only (Particle) → only (Conj.). На-
пример: an only child, only (very) pleased, only he can do that, if only he came. 
В этих примерах десемантизированной является лексема only. Она резони-
рует в памяти интенсификатора «только» – наречия, которое инволюциони-
ровало в союзное слово, синтаксический формант. 

В лексикографических словарных статьях фокусируется внимание на 
частеречной принадлежности дериватов количественных слов: детермина-
тивах – det., прилагательных – adj., существительных – n. и наречий – adv., 
на их реляции с натуральным рядом чисел. Формальными маркерами при-
лагательных и наречий выступают суффиксы -th, -ly. Денумеративы-адъ-
ективы реализуют сему качества, «не забывая» при этом исходную сему 
количества. Денумеративы-полнозначные слова подвержены процессам 
десемантизации и деквантификации. Например: sixth det., adj., n. next after 
fifth; one of six equal parts; sixthly – adv. the sixth place; sixteen – det., adj., n. 
sixteen the number 16, XVI; more than 15 (OALDCR, 1958: 1198);

five det. the number 5, V; fiver - £ 5 note (OALDCR, 1958: 465); fifteen – det. 
the number 15, XV, a group of fifteen people (OALDCR, 1958: 456);

seventeen – det., adv. the number 17, XVII; seventeenth – det. the next after 
sixteenth, one of the equal parts (OALDCR, 1958: 1167). 

Денумеративы-полнозначные слова выражают предметность избира-
тельно. Ср. англ. someone (Pr.), none (Pr.), once (Adj.), oncer (N), twentish 
(Adj.).

Объект нашего исследования представляют структуры типа third rate, 
third teeth, sixth sense, которые хранят в памяти идею числа и приобретают 
при этом сему качества. В научной литературе препозитивные элементы 
называются порядковыми числительными или, в нашем случае – денуме-
ральными адъективами. 

Формально эти единицы находятся в центре параллельных процессов 
– конвергенции и дивергенции (см. табл. 1).
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Таблица 1
Семантическая дистанция между количественными 
числительными и денумеральными адъективами

Паритетное отношение между числительными и денумеративами фор-
мализуется по формуле SD = 1 – 2 х n / (A + B) (Бережан, 1973), в которой 
общее значение обозначается символом n, а (A + B) обозначает суммарное 
значение компаративов (здесь three – А (6 позиций), В – third (6 позиций). 

SD = 1 – 2 х n / (A + B) = 1 – 2 х 3 / (6+ 6) = 1/2 или 0,5                                  
димензиональных единиц.

На синтаксических просторах денумеративы, предлоги и союзы ука-
зывают на отношения между словами и блоками предложений. Ср. англ. 
between, once, if only, when only. Например, If only it would stopraining, we 
could go out.

Неполнозначные слова (денумеративы) являются базой для появле-
ния полнозначных слов на векторе обратного образования от инволюции к 
эволюции. Служебные денумеративы свидетельствуют о десемантизации, 
переходе полнозначных слов в синтаксические форманты.

Гибридизация указанных процессов является действенной и на приме-
рах со служебными денумеративами типа two::between (см. табл. 2), при 
этом срабатывает вектор словотворчества от эволюции к инволюции. 

Таблица 2
Семантическая дистанция между количественными числитель-

ными и производными служебными словами

Семантическая дистанция SD между two и between формально пред-
ставлена в формуле, в которой отмечены критерии когерентности указан-
ных слов: (n + 1) – сема числа, A + B = 4 + 4.

№
з/п

Лингвистические
атрибуты

Диференциальные атрибуты
отличительные

атрибуты
количественные
числительные

служебные слова

1 сема числа основная сопутствующая +

2
частеречный

статус
полнозначное слово синтаксический

формант
-

3 поверхностная
структура

простая структура осложненная
структура

-

4 деривация исходная форма производная
форма

-
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SD = 1 – 2 х n / (A + B) = 1 – 2 х 1 / (4 + 4) = 3/4 или 0,75                                   
димензиональных единиц.

Ближе к отправной (нулевой) точке конвергенции находится лексема 
two, к полной дивергенции приближается служебное слово between.

Таким образом когерентные слова нумеративы и денумеративы под-
вержены процессам конвергенции и дивергенции на линейных векторах 
эпидигматики. Эти слова вовлечены в эндозоны эволюции и инволюции 
(прямой и обратный порядок словотворчества), что указывает на тандем 
языковой динамики, включая сектор квантитативной лексики.

Седьмое чудо.
Потеря числительными полилексемных единиц своего содержания 

приводит к десемантизации, потере сем точного количества, приобщению 
к парадигме неопределенного количества в целях актуализации контра-
ста, а также – вербализации понятий «много» и «мало». Ср. англ. one in 
a hundred; one to thousand; a stitch in time saves nine; two heads are better 
than one; русск. ум хорошо, а два лучше; старый друг лучше новых двух; 
за семью замками и др. 

Полная десемантизация числительного ФЕ(ч) порождает появление ка-
чественно-оценочных единиц. Ср. англ.: dressed up to the nines «одет мод-
но, со вкусом»; nine worthies «знаменитые люди»; to give presents by nines 
«выражать глубокое почтение»; a cat has nine lives «живучий».

О семантической модификации числительных, их частичной или пол-
ной потере количественного значения свидетельствуют следующие инди-
каторы: 1) замена числительных во ФЕ(ч) количественными словами: to 
make the two ends meet together – to make both ends meet «сводить концы 
с концами»; for two pins – for a pin «за пустяк», «за безделицу»; at one time 
– at a time «сразу», «за один раз»; not one bit – not a bit «ни капельки», «ни 
чуточки», 2) взаимозаменяемость числительных во ФЕ(ч) при сохранении 
смысла последних: to look two ways for Sunday – to look nine ways «сильно 
косить глазами», «страдать косоглазием»; forty winks – nine winks «короткий 
сон», «сон урывками»; to have two strings to one’s bow – to have more than 
one string to one’s bow «дополнительное средство», «вторая профессия»; 
to talk nineteen to the dozen – to talk ten to the dozen «говорить без умолку», 
«говорить, не переставая»; to be in two minds – to be an twenty minds «быть 
в нерешительности»; 3) замена числительного во ФЕ(ч) другим словом: 
saying and doing are two (different) things «скоро сказка сказывается, да не 
скоро дело делается»; two (company) in distress makes sorrow less «на миру 
и смерть красна»; to come out of one (the same) mould «быть вылепленными 
из одного теста»; on one (the same) footing «на равной ноге с кем-либо», 
«на равных условиях»; 4) опущение числительного во ФЕ(ч) без изменения 
смысла расчлененной единицы: as like as (two) peas «одинаковые как две 
капли воды»; on cross (two) sticks «не в духе», «не на шутку рассержен-
ный»; as drunk as (seven) lords «пьян как стелька».

Лакунарность числительных и денумеративов открыта процессам от-
сутствия, пробела, пропуска, т.е. явлению семы без лексемы.
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Выводы
Бицентричность ЛСПК представлена базовыми секторами числитель-

ных, слов меры и веса. В статье объект исследования – количественные 
числительные vs их денумеративы, предмет – процессы конвергенции и 
дивергенции на материале заявленных объектов. В творческом поиске ис-
следуются лингвистические атрибуты отмеченной дихотомии, их этимоло-
гические истоки, терминологизация, детерминологизация, фразеологиза-
ция, дискурсивная среда и семантическая модификация. Номинации чисел 
первого десятка восходят к соматическим названиям. Последующие ряды 
числительных мотивируются посредством нумеральных морфем.

Терминологичность числительных проявляется в их ригористической 
соотнесенности с натуральными числами. Детерминологизация числитель-
ных объективируется при вербализации приблизительного и неопределен-
ного количества. Семантическая актуализация числительных детермини-
руется текстоцентрическим подходом, дискурсивностью.

Денумеративы – третичные образования, которые материализуют 
идею о процессах эволюции на векторе от полнозначных слов к служеб-
ным, и процессах инволюции – от служебных к полнозначным. Ср. англ. 
two → twice → between; between → betweener → betwixt and between. 

Выбор нумеральных и денумеральных слов детерминируется харак-
тером дискурса. В художественном дискурсе квантитативные слова пред-
ставлены богатой полифункциональностью. В математическом дискурсе их 
узус предопределяется условиями негуманитарных дисциплин. 

Семантическая дистанция между числительными и денумеральными 
адъективами типа three → third → third class равняется 0,5 димензиональ-
ной единицы (ДЕ). Дериват-компарант third десемантизируется частично 
(потеря семы числа), при этом обогащается атрибутом адъективности (ка-
чественная оценка). В отличие от выражений типа third class дихотомия 
числительные vs служебные слова вовлекается в процесс дивергенции; их 
ДЕ = 0,75 приближается к единице (1). 

Лакунарность числительных и денумеративов открыта процессам от-
сутствия, пробела, пропуска, т.е. явлению семы без лексемы. 

Теоретическая значимость работы состоит в углублении и расширении 
теории квантитативности. К дидактическим заданиям в учебном процессе 
относим вопросы осознания статуса числительных в частеречной эндозо-
не, их реляции с натуральным рядом чисел, со средствами оязыковления 
неточного числа, а также – составлении глоссария с номинативными еди-
ницами счета. Перспектива работы резонируется в дальнейшей разработ-
ке проблемы семантической девиации конституентов ЛСПК. 
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Сенсо́рная лексика, рассматриваемая в нашем исследовании (в цикле из трех ста-
тей) – это адъективные единицы английского, украинского и русского языков, верба-
лизующая кванты чувственной (сенсо́рной) информации. К таким квантам относятся 
ощущения, получаемые по каналам двух модальностей: густаторной (чувство вкуса) 
и визуальной, а именно колористической (восприятие цвета). Прилагательные густа-
торной и колористической семантики демонстрируют большой потенциал семантиче-
ской деривации в процессе развития языка. В рамках данной публикации рассмотрены 
оценочная, метафорическая и символьная мотивация семантического расширения 
соответствующих слов, которая изучена в культурологическом, психолингвистических 
и когнитивном ракурсах. Густаторный код человеческого восприятия и вербального оз-
начивания окружающего мира коррелирует с базовыми, «физиологическими потребно-
стями» человека (по Маслоу), в частности с потребностями в пище и питье. Кроме 
того, вкусовые ощущения, по свидетельству физиологов, возникают первыми в процес-
се онтогенеза человека и впоследствии достаточно четко коррелируют с оценкой вкус-
но / невкусно. Совокупность этих двух факторов является объяснением, почему единицы 
данной микрогруппы во всех трех языках оказываются гомогенно (100%) многозначным 
и оценочно коннотированными, в основном с оценкой (-), которая совпадает во всех язы-
ках. Колористический код менее гомогенен, не все единицы данной микрогруппы являют-
ся полисемантами, и оценочность производных единиц варьирует от знака (+) к знаку 
(-) и от языка к языку. Метафоричность лексических единиц английского, украинского 
и русского языков, которые сначала номинируют цвет, не столь всеобъемлюща, как у 
единиц вкусовой семантики, и довольно пестрая от языка к языку. Поиски метафориче-
ской мотивации в развитии семантики сенсо́рных прилагательных представляют зна-
чительную сложность, мотивация нередко затемнена. Исключительной особенностью 
колористических прилагательных является увеличение их полисемии за счет появления 
семем с символьной семантикой. Словари регистрируют немногочисленные случаи та-
ких единиц. В нашей выборке они образуют оппозитивные пары для обозначения про-
тивопоставленных друг другу политических сил или движений. Это цвета красный VS 
белый (красное движение VS белое движение в революции 1917 г. в России) и red VS blue 
(red states VS blue states в политической жизни современных США).

Ключевые слова: сенсо́рная лексика, семантическая деривация,  оценочная, мета-
форическая и символьная мотивация.
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Сенсо́рна лексика, аналізована в нашому дослідженні (в циклі з трьох статей), - 
це ад’єктивні одиниці англійської, української та російської мов, які вербалізують кван-
ти чуттєвої (сенсо́рної) інформації. До таких квантів відносяться відчуття, одержувані 
по каналах двох модальностей: густаторній (відчуття смаку) і візуальній, а саме 
колористичній (сприйняття кольору). Прикметники густаторної і колористичної 
семантики демонструють великий потенціал семантичної деривації в процесі роз-
витку мови. В рамках даної публікації розглянуто оцінну, метафоричну і символьну 
мотивацію семантичного розширення відповідних слів, яка вивчена в культурологічному, 
психолінгвістичному і когнітивному ракурсах. Густаторний код людського сприйняття 
і вербального означування навколишнього світу корелює з базовими, «фізіологічними 
потребами» людини (по Маслоу), зокрема з потребами в їжі і питті. Крім того, смакові 
відчуття, за свідченням фізіологів, виникають першими в процесі онтогенезу людини, і зго-
дом досить чітко корелюють з оцінкою смачно / несмачно. Сукупність цих двох факторів 
є поясненням, чому одиниці даної мікрогрупи у всіх трьох мовах виявляються гомогенно 
(100%) полісемічними і оціночно конотованими, переважно з оцінкою (-), яка збігається 
в усіх мовах. Колористичний код менш гомогенний, не всі одиниці даної мікрогрупи є 
полісемантами, і оцінність похідних одиниць варіює від знака (+) до знака (-) і від мови 
до мови. Метафоричність лексичних одиниць англійської, української та російської мов, 
які спочатку номінують колір, не настільки всеосяжна, як у одиниць смакової семантики, 
і досить строката від мови до мови. Пошуки метафоричної мотивації в розвитку се-
мантики сенсо́рних прикметників становлять значну складність, мотивація нерідко за-
темнена. Винятковою особливістю колористичних прикметників є збільшення полісемії 
за рахунок появи семем з символьного семантикою. Словники реєструють нечисленні 
випадки таких одиниць. У нашій вибірці вони утворюють опозитивні пари для позначення 
протиставлених один одному політичних сил або рухів. Це кольори червоний VS білий 
(червоний рух VS білий рух в революції 1917 р в Росії) і red VS blue (red states VS blue states 
в політичному житті сучасних США).

Ключові слова: сенсо́рна лексика, семантична деривація, оцінна, метафорична і 
символьна мотивація.

SENSORY VOCABULARY OF THE ENGLISH, UKRAINIAN AND 
RUSSIAN LANGUAGES: SEMANTIC DERIVATION IN THE LANGUAGE 

SYSTEM, LINGUOCOGNITIVE AND LINGUOCULTURAL ASPECTS
Article 3

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

The sensory vocabulary considered in our study (in a cycle of three articles) are English, 
Ukrainian and Russian adjectives, verbalizing quanta of sensory information. Such quanta include 
sensations obtained through the channels of two modalities: a gustotory one (sense of taste) and 
visual, namely coloristic one (color perception). Adjectives of the gustotory and color semantics 
demonstrate the great potential of semantic derivation in the process of language development. 
In the framework of this publication, evaluative, metaphorical and symbolic motivation of the 
semantic expansion of the corresponding words is considered in the cultural, psycholinguistic and 
cognitive perspectives.The gustotory code of human perception and verbal designation of the world 
correlates with the basic, “physiological needs” of a person (according to Maslow), in particular 
with the needs for food and drink. In addition, taste sensations, according to physiologists, arise 
first in the process of ontogenesis of a person, and subsequently quite clearly correlate with the 
assessment of tasty / tasteless. The combination of these two factors is an explanation of why the 
units of this microgroup in all three languages   turn out to be homogeneously (100%) polysemantic 
and evaluatively connotated, mainly with a negative evaluation, which coincides in all languages.
The coloristic code is less homogeneous, not all units of this microgroup are polysemants, and the 
evaluation of derived units varies from a sign (+) to a sign (-) and from language to language. The 
metaphoric quality of English, Ukrainian and Russian lexical units, which first meaning is color, is 
not as comprehensive as that of the units of taste semantics, and quite variegated from language 
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to language. The search for metaphorical motivation in the development of semantics of sensory 
adjectives is of considerable complexity, motivation is often obscured. An exceptional feature of 
coloristic adjectives is an increase in their polysemy due to the appearance of a sememe  with 
symbolic semantics. Dictionaries record a few cases of such units. In our sample, they form 
opposing pairs to denote opposed political forces or movements. These are the colors red VS 
white (red movement VS white movement in the 1917 revolution in Russia) and red VS blue (red 
states VS blue states in the political life of modern USA).

Key words: sensory vocabulary, semantic derivation, evaluative, metaphorical and symbolic 
motivation. 

Введение
Данная публикация завершает собою цикл статей, посвященных линг-

вокогнитивному изучению сенсо́рной лексики, проводимому на материале 
адъективных номинаций колористического и густаторного кодов англий-
ского, украинского и русского языков. Предыдущие этапы исследования 
раскрыли особенности семантики имен прилагательных, которые называ-
ют вкусовые характеристики (4 основных вкуса: горький, сладкий, кислый, 
солёный) и цветовые характеристики (2 ахроматических и 7 хроматиче-
ских цветов: черный, белый и красный, оранжевый, желтый, зелёный, го-
лубой, синий, фиолетовый) в трех языках. Указав на принципиальную не-
точность и условность семантики сенсо́рных прилагательных, которые, по 
словам Е.Кубряковой, «не имеют автономного природного существования 
и привязаны к объектам, представляя собой некую отвлечённую сторону их 
бытия» (Кубрякова 2004: 285), мы исследовали культурно обусловленную 
связь между именем прилагательным, номинирующим сенсо́рную харак-
теристику, и объектом, которому присуща номинируемая характеристика. 

В частности, Ортега-и-Гассет говорил, что восприятие цвета возмож-
но исключительно «совместно с поверхностью той или другой формы. И 
наоборот, поверхность не может быть воспринята отдельно от цвета. По-
верхность и цвет обречены на сосуществование» (Ортега-и-Гассет 1990: 
73). В статье 1 данного цикла был обоснован тезис о том, что такое «со-
существование» отражается в  словарных дефинициях узуальных номина-
ций сенсо́рных прилагательных, фиксирующих филогенетически устояв-
шиеся пары чувственно воспринимаемого объекта и его прототипической 
сенсо́рной характеристики. Подобный объект (носитель характеристики) 
мы назвали сенсо́рным образом-прототипом, например, красный [цвет 
крови], кислый [вкус лимона]. 

Выполненный анализ показал, что все колористические номинации 
и подавляющее большинство густаторных номинаций имеют подобный 
образ прототип. Единственным исключением оказался горький вкус. В его 
дефиниции ни в одном из толковых словарей трех языков нет отсылки к 
какому-либо прототипическому объекту-носителю соответствующей харак-
теристики, как это имеет место, например, в дефиниции сладкого вкуса 
(образ-прототип – мёд) или прочих сенсо́рных прилагательных (белый – 
снег, зелёный – трава, голубой – небо и т.д.). Определяя значение при-
лагательных bitter, гіркий, горький, словари характеризуют этот вкус как 
острый, неприятный, резкий, едкий и противопоставляют его сладкому 
вкусу. Корреляции с каким-либо объектом-носителем данной вкусовой ха-
рактеристики в словарных дефинициях нет. 
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В нашем исследовании интерес представляют т.н. «сенсибилии», так 
Джон Остин в своих лекциях по теории восприятия (прочитанных в Ок-
сфорде в 1947 году) назвал данные чувственного опыта человека, позаим-
ствовав термин у Аристотеля, чей трактат «О чувстве и чувствуемом, или 
О чувстве и восприятии» был издан в одном из переводов на английский 
как «Sense and Sensibilia»  как  аллюзия на название знаменитого романа 
Джейн Остин «Sense and Sensibility» (1811г.), хотя существует классиче-
ский вариант перевода аристотелевского трактата на английский язык «On 
Sense and the Sensible» (Aristotle). В 1962 году была издана книга Джона 
Остина (John Austin) под редакцией его бывшего студента Дж. Уорнака, оза-
главленная именно «Sense and Sensibilia». В фокусе нашего внимания в 
данной публикации находятся данные чувственного опыта, или (в терминах 
Дж.Остина) «сенсибилии», превращаемые в языковые знаки, в частности 
в слова сенсо́рной семантики, которые, становясь единицами лексической 
системы языка, начинают «жить своей жизнью».

Лингвокогнитивная парадигма, в рамках которой выполнено трех-
этапное исследование сенсо́рной лексики, показала ступени переработки 
сигналов чувственных модальностей (визуальной и густаторной) в сигна-
лы языкового кода (адъективные номинации цвета и вкуса). С применени-
ем метода дефиниционного анализа была рассмотрена семантическая 
структура сенсо́рных прилагательных и варианты ее развития в диахро-
нии, сопоставительный метод позволил выделить особенности семан-
тической деривации как общие для всех трех языков, так и различающиеся 
от языка к языку. Лингвокультурологический  ракурс в анализе языко-
вого материала оказался полезным при поиске причин динамического раз-
вития семантики цветообозначений и номинаций вкусовых характеристик 
в каждом из языков. Психолингвистический подход помог проследить 
филогенетически обусловленную взаимосвязь иерархии потребностей че-
ловека как  биологического вида и члена социума (пирамида Маслоу)  с 
процессами семантической динамики изучаемой сенсо́рной лексики. 

Результаты и обсуждение
Общая выборка анализируемых в нашем исследовании единиц со-

ставляет в целом 40 словарных статей английского, украинского и рус-
ского языков. Из них 28 статей прилагательных цветообозначений:  (1) 
black, чорний, черный; (2) white, білий, белый; (3) red, червоний, красный; 
(4) orange, оранжевий/жовтогарячий, оранжевый; (5) yellow, жовтий, жел-
тый; (6) green, зелений, зелёный; (7) blue, синій – голубий/блакитний, си-
ний – голубой; (8) violet, фіолетовий, фиолетовый и 12 статей прилага-
тельных вкуса: (1) bitter, гіркий, горький; (2)  sweet, солодкий, сладкий; (3) 
sour, кислий, кислый; (4)  salt, солоний, солёный. 

Поскольку изучение сенсо́рных прилагательных проводилось в линг-
вокогнитивном и лингвокультурологическом ракурсе,  то нас интересовали 
механизмы перехода квантов первосигнальной информации – ощущений 
(сенсо́рные восприятия вкуса и цвета) в кванты второсигнальной инфор-
мации – слова́ (оязыковление этих ощущений) и закрепление этих перехо-
дов в системе языка вообще и национального языка в частности. 
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Материалом исследования послужили толковые словари английского, 
украинского и русского языков, которые фиксируют сведения о тепереш-
нем состоянии анализируемых языковых единиц, берущих начало  от вер-
бального закрепления чувственных ощущений. Акцентируем тезис о тепе-
решнем состоянии потому, что процесс языкового развития увлек эти сло-
весные знаки порой далеко от первоначальных  обозначений чувственных 
ощущений. Семантическая деривация слов сенсо́рной семантики пред-
лагает любопытный материал для наблюдений, как в когнитивном, так и 
культурологическом ракурсах. Данные этимологических словарей помогли 
выявить этимоны изучаемых слов и таким образом высветить их внутрен-
нюю форму.

Подавляющее большинство слов нашей выборки составляют полисе-
манты (это единицы, в которых словари регистрируют от 3 до 17 узуальных 
семем «под крышей» единой лексемы). По типам сенсо́рики эти  показа-
тели не одинаковы. Густаторные (вкусовые) номинации полисемантич-
ны все без исключения. Колористические номинации содержат некоторое 
количество моносемантичных лексем, т.е. таких, в которых словари реги-
стрируют только обозначение определенного участка цветового спектра. 
По выборке их насчитывается 6 единиц: по трем языкам violet, фіолетовий, 
фиолетовый; по двум жовтогарячий, оранжевый; только в одном языке 
блакитний. Итого выборка на 85% состоит из полисемантов, и 15% в ней 
занимают моносеманты.

Дальнейшие рассуждения в данной завершающей статье цикла каса-
ются исключительно полисемантов, это 34 словарные статьи. Таким обра-
зом частная выборка включает 22 колористические и 12 густаторных 
номинаций, чья изначальная сенсо́рная, чувственная семантика (обозна-
чение цвета и вкуса) послужила отправной точкой для дальнейшего рас-
ширения семантической структуры прилагательного.

Метонимический вариант семантической деривации был детально рас-
смотрен в статье 2 (Колегаева, 2019), синестезия и метафтонимия подроб-
но обсуждались в статье 1 (Колегаева, 2018). В заключительной 3 статье 
обратимся к другим вариантам семантического расширения структуры из-
начально сенсо́рных прилагательных, т.е. адъективных лексем, чья основ-
ная семема  является номинацией густаторной или колористической харак-
теристики. От основной семемы вкуса/цвета со временем отпочковывались 
новые также сенсорные семемы той же или иной модальности (густатор-
ной/зрительной/ольфакторной), но уже с добавлением оценочного компо-
нента, и часто с метонимическим или метафорическим сдвигом. В послед-
них случаях сенсо́рный компонент значения становился маргинальным или 
исчезал вовсе. В данной статье изучаются оценочные, метафорические и 
символические сдвиги в семантике словарных единиц, изначально номини-
рующих кванты чувственной информации.

Оценочность присуща большинству производных семантических об-
разований в пределах сенсо́рных лексем анализируемой выборки. Фило-
генетически вкусовые ощущения человека в процессе познания и  осозна-
ния им окружающего материального мира оказывались базой для познания, 
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осознания и ословливания иных, часто уже не материальных сущностей. 
Оценка со знаком (+) или (–) приписывалась этим сущностям по аналогии 
с приятными или неприятными вкусовыми ощущениями. 

Например, сладкий вкус почти всегда был приятен человеку и, соответ-
ственно, позитивная оценка чего-либо (даже того, что не воспринимается 
его вкусовыми рецепторами) приписывалась данным сущностям и выра-
жалась соответствующим прилагательным. Появлялась отдельная, новая 
семема в пределах сенсо́рной лексемы исключительно со значением по-
зитивной оценки: sweet [smth pleasant and attractive], сладкий [приятный, 
доставляющий удовольствие]. Излишняя сладость чего-либо съестного в 
чувственном опыте  оценивалась как неприятный вкус, что породило в не-
которых языках появление семемы со значением негативной оценочности: 
солодкий [нещиро люб’язний, облесливий], сладкий [льстивый, лицемер-
ный]. В английском языке словари не регистрируют такой семемы.

Большинство единиц густаторной   группы все же имеют однозначную 
оценочность, причем преимущественно негативную: кислый, горький, со-
леный вкус во всех языках имеет негативно оценочную семантику, которая 
может наслаиваться на метафорический или метонимический сдвиг  to cry 
bitter tears = неприятные, т.е. горькие чувства, эмоции (метафора)  ––> про-
ливаемые в таком состоянии горькие слезы (метонимия). В итоге наблюда-
ем семантическое явление метафтонимии с оценочным компонентом ново-
образованной семемы.

Развитие языка приводит к поиску номинаций для всё новых и новых 
сигнификатов (пучков семантических признаков). Универсальный закон 
экономии побуждает говорящих использовать уже имеющиеся десигна-
ты. Это означает, в частности, что в процессе языкового развития (этапы 
которого не всегда очевидны)  в изначально сенсорной лексеме появит-
ся семема с новым, к примеру, чисто оценочным значением, в котором 
собственно чувственный компонент сильно затушеван,  например, sour 
[unpleasant, distasteful look], солёный [непристойный, грубый (о речи)], salt 
[sharp, pungent satire]. 

Интересный путь развития густаторной лексики раскрывается благода-
ря этимологическому ракурсу исследования. Так, например, в славянских 
языках названия сладкого вкуса восходят к праславянскому *soldъ-kъ, ко-
торое первоначально означало [солёный, вкусный, пряный]. Иными сло-
вами, как солёный, так и сладкий вкус назывались одинаково и  оба оце-
нивались положительно. Дифференциация появилась позднее, развились 
различные номинации для каждого из этих вкусов: отдельно для солёного, 
отдельно для сладкого, и оценочность стала также различной: негативная 
для солёного, позитивная для сладкого.

Этимологическая разведка в области англоязычных густаторных номи-
наций объясняет появление стойких оценочных значений в некоторых из-
учаемых здесь именах прилагательных. Так, например, мы предполагаем, 
что горький вкус стойко ассоциируется с негативом не только потому, что 
он неприятен густаторно, но и потому, что в английском языке имя прила-
гательное bitter в развитии своей семантики перекликается с внутренней 
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формой слова. Прилагательное восходит к староанглийскому bitter, бе-
рущему начало от индо-европейского корня bheid- [to split, bite] = кусать. 
Нечто похожее происходит также с английской номинацией кислого вкуса: 
прилагательное sour  в староанглийском было sūr, родственное с литов-
ским surus  и русским суровый [raw, coarse, harsh, rough] = сырой, грубый, 
суровый. Оценочные семантические наслоения в этих лексемах трактуем 
как отголоски их этимологических значений, отложившихся в культурной 
памяти говорящих.

Сравним номинации этой же густаторной палитры в славянских языках. 
Имена прилагательные гіркий и горький  в украинском и русском языках, со-
гласно данным этимологического словаря М.Р.Фасмера (Этимологический 
словарь), восходят к глаголу гореть, что предположительно отложилось в 
памяти носителей языка как болезненное, а значит неприятное, ощущение 
от соприкосновения с огнем. Имена прилагательные кислий и кислый вос-
ходят, по предположению, словаря к др.-инд. kuthitas со значением [воню-
чий], т.е. также неприятный, негативно оценочный.

 Именно история появления и развития соответствующих имен прила-
гательных густаторной семантики, по нашему убеждению, объясняет осо-
бенности последующих негативных оценочных наслоений в  их значениях. 

Итак, имена прилагательные, называющие  человеческие ощущения 
вкусовой модальности, во всех трех языках с ходом исторического разви-
тия расширяли свою семантику за счет появления аксиологической семы, 
преимущественно негативной, т.к. общеизвестно, что отрицательная оце-
ночность распространена в языке многократно больше, чем положитель-
ная и, по утверждению Е.М. Вольф, «способы отрицательной оценки более 
разнообразны в собственно семантическом плане» (Вольф 2006: 20). 

Что касается имен прилагательных, называющих человеческие ощуще-
ния, которые поступают по каналам зрительной модальности, в частности 
ощущения цвета, то все они также демонстрируют развитие своей семан-
тической структуры за счет прибавления семы оценочности (напоминаем, 
что здесь не рассматриваются моносемантические цветообозначения, о 
которых упоминали выше). 

Проследить филогенетический процесс образования оценочных на-
слоений в колористической лексике не так просто, как в густаторной. 
Цветоощущения человека напрямую не связаны с оценочными характери-
стиками «приятный VS неприятный», как это наблюдается у вкусовых ощу-
щений.  Причина, на наш взгляд, кроется в развитии человеческих потреб-
ностей в ходе филогенеза. Вкусовые ощущения играли значительно более 
важную роль в жизнеобеспечении человеческого вида. 

Здесь необходимо вспомнить знаменитую «пирамиду Маслоу». Так 
в мировой науке  называют теорию, разработанную Абрахамом Маслоу 
(1908-1970) и обозначенную автором как «иерархия потребностей», соглас-
но которой  потребности человека иерархически соположены: от низших – 
физиологических – к более высоким – социальным, эстетическим и духов-
ным потребностям, или мотивациям. А. Маслоу в своих фундаментальных 
публикациях (Maslow  1943 и Maslow  1954) утверждает, что поведенческая 
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мотивация человека как в  филогенезе, так и в онтогенезе базируется на 
подчинении одних потребностей другим, и пока не удовлетворены потреб-
ности низшей ступени иерархии, не могут быть востребованы и удовлетво-
рены потребности более высокой ступени. Ступени иерархической лест-
ницы А. Маслоу обозначил как needs (потребности) и расположил их по 
возрастающей:  «physiological», «safety», «belonging and love», «social 
needs» or «esteem», «self-actualization». 

Видим, что базовыми, первоначальными оказываются физиологиче-
ские потребности. По утверждению психолога Б.Д. Карвасарского, «по-
требности низших уровней являются генетически более ранними и имеют 
большее значение для выживания, чем потребности более высоких уров-
ней» (Карвасарский 2004: 87). К таким потребностям относится утоление 
голода, жажды, сна, сексуальной потребности и т. п. Обратим внимание 
на базовую потребность в утолении голода и жажды. «Человеческий ум 
формировался в процессе постоянного удовлетворения биологических 
нужд человека. Сначала он овладевал окружающими человека конкрет-
ными (чувственно воспринимаемыми – И.К.) предметами, составляя о них 
представления. Они и образуют наиболее древний слой нашего сознания» 
(Ортега-и-Гассет 1990: 75). 

Как видим, вкусовые ощущения (то, ка́к человек воспринимает еду и 
питье вкусовыми рецепторами) играли чрезвычайно важную роль в про-
цессе человеческого познания мира и выживания в мире. Соответственно, 
кванты информации, получаемые по каналам густаторной модальности, 
прочно запечатлевались в филогенетической памяти человека как био-
логического вида. Впоследствии они трансформировались в ощущения 
человека как социального существа, преобразуясь в ходе исторического 
развития в кванты информации, лишенной своей изначальной чувствен-
ной «привязки». На базе сенсо́рной лексики вкуса развились лексические 
единицы иной, часто образной и всегда оценочной семантики. По данным 
С.Л. Рубинштейна, «вкусовые ощущения, порождаемые химическими ве-
ществами, влияя на вегетативные функции, обусловливают приятный или 
неприятный эмоциональный фон самочувствия» (Курсив наш – И.К.) (Ру-
бинштейн 2002: 241). По данным нашего исследования, это ясно просле-
живается в оценочных наслоениях прилагательных вкуса во всех трех язы-
ках. Не случайно один из видов частнооценочных значений носит название 
«сенсорно-вкусовые, или гедонистические» (Вольф 2006: 27). Е.М. Вольф 
разъясняет, что «прилагательные, которые сочетают оценочный смысл с 
дескриптивным (напомним, их называют частнооценочными в отличие от 
общеоценочных «хорошо»/»плохо»), составляют непрерывный ряд, где эти 
смыслы комбинируются в разной пропорции» (Вольф 2006: 29).

С цветообозначениям ситуация несколько иная. Восприятие цвета                                                                                                                                           
объектов окружающего мира вряд ли было столь же важным при удов-
летворении физиологических потребностей базового уровня (голода, 
жажды, сна, секса). Скорее всего, подобные кванты информации получи-
ли особую ценность позднее, на более высоком уровне филогенеза при 
обеспечении потребностей второй ступени иерархической пирамиды – по-
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требности в безопасности. Визуальный канал ощущений в этом случае 
предоставлял кванты информации (в том числе цветового спектра), имев-
шей жизненную важность для распознания в окружающей среде объектов, 
которые могут быть источниками опасности, а значит, таких, которых нужно 
избегать, предпринимать меры защиты и т.д.  (желтый обжигающий или 
разрушительный  огонь, дикие звери определенной окраски, цвет неба как 
предвестник грозы, непроглядная черная ночь и т.п.). Потенциально без-
опасные объекты оценивались нейтрально или в определенных ситуациях 
– положительно.

Предполагаем, что таким образом формировалась оценочная диффе-
ренциация цветовых восприятий. Кванты этой информации не были столь 
жестко «привязаны» к оценке (+), (–), как это наблюдаем у вкусовых вос-
приятий. Это нашло свое отражение и в языковом означивании цветоощу-
щений.

В анализируемой лексической микрогруппе (это английские, украинские 
и русские полисеманты-цветообозначения)  выделяем слова с однозначной 
оценочностью (негативной) и с амбивалентной оценочностью (семемы с 
позитивной и с негативной оценкой лексикографически фиксируются  в 
пределах единой лексемы). К первым относятся прилагательное ахромати-
ческого черного цвета и хроматического жёлтого цвета. 

Универсально оценочной со знаком (–) является номинация некото-
рой, не цветовой  характеристики, через отсылку к черному цвету. Во всех 
трех языках словари регистрируют соответствующие семемы: в англоя-
зычной лексеме black выделяются семемы, которые дефинируются следу-
ющим образом: [bad, without hope e.g. a black day], [thoroughly sinister or 
evil]. В украинском словаре лексема чорний имеет такие значения: [тяж-
кий, безпросвітний (час), виснажливий (хвороба)], [злісний, підступний, 
невдячний (чорна заздрість)], [негативний, ганебний], [пов’язаний із нечи-
стою силою]. В русском языке адъективная лексема чёрный имеет меньше 
оценочных значений, их только два: [преступный, тяжкий (чёрная измена)], 
[принадлежащий к непривилегированным классам общества]. Все номина-
ции черного цвета в выборке по трем языкам имеют семемы с подобной 
аксиологичностью, что делает их универсально оценочными со знаком (–). 
Возможно, в этом проявляется глубинная память человека о черноте ночи 
как источнике опасности, а «угроза всегда подразумевает знак (–)» (Вольф 
2006: 204). 

Второй универсально оценочной единицей в микрогруппе цветообозна-
чений выступает лексема, чья основная семема называет цветовую харак-
теристику желтый. От нее отпочковываются новые семемы, чье значение 
не касается собственно колористики, но в разных языках имеет набор не-
гативно оценочных компонентов значения. В английском языке 3 семемы 
в лексеме yellow содержат такую комбинацию сем, которая образует само-
стоятельные оценочно коннотированные семемы: [cowardly, mean] = трус-
ливый, подлый; [showing jealousy or suspicion] = ревнивый, подозритель-
ный, а также семема yellow [lurid and sensational (of a style of writing, esp. 
in journalism)], которая имеет аналоги в других языках, столь же негатив-

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (43) –  2019

158

но оценочные.  В украинском и русском языках от основной семемы жов-
тий, жёлтый отпочковались идентичные метонимически мотивированные 
семемы – оценочно заряженные квалификаторы периодических изданий 
бульварного толка [періодичні видання низького ґатунку (жовта преса)]. Их 
анализ см. в статье 2.

Красный, синий (включая голубой), зелёный части цветового спектра 
и ахроматический белый цвет номинируются амбивалентно оценочными 
полисемантами, в которых имеются оценочные смысловые наслоения как 
позитивной, так и негативной оценки.

Ахроматический белый цвет имеет общекультурную позитивную кон-
нотацию, соответствующие слова в каждом из трех языков универсально 
обозначают чистоту и невинность: white [innocent, free from moral impurity], 
білий [чистий, пов’язаний із добром, невинністю]. Кроме общечеловеческих 
стандартов добра и зла (противопоставление белого и черного цветов), в 
данной группе лексем (номинаций белого цвета) проявляется культурно 
специфическая компонента оценочности, такая же, как и в обозначении 
красной части цветового спектра. 

Словари украинского и русского языков регистрируют семемы білий, 
белый и червоний, красный, в которых присутствует идеологически обо-
снованная оценочность: негативная для белого цветообозначения и пози-
тивная для красного: білий [ворожий радянській владі, контрреволюційний 
(протилежний червоний)]. С течением времени и изменением политических 
и идеологических акцентов в современном обществе подобная оценочная 
оппозиция теряет свою остроту и однозначность. Вероятно, более позд-
ние словари русского и украинского языков отразят соответствующие се-
мемы уже без оценочных компонентов значения в их дефиниции [ворожий, 
контрреволюційний] либо же сопроводят статьи комментарием на подобие 
определения семемы red в англоязычном толковым словаре red [communist 
or socialist (used esp. during the Cold War with reference to the Soviet Union)]. 
Темпоральная, территориальная, историческая и идеологическая дистан-
цированность аудитории англоязычного словаря от дефинируемой реа-
лии  отразилась в ее толкование – в нем отсутствует оппозиция белые VS 
красные, но указаны хронологические и территориальные границы, внутри 
которых приложима характеристика красные (период холодной войны, Со-
ветский Союз). 

 Позитивная оценочность адъективного цветообозначения красный 
имеет место в русском языке [в народной речи для обозначения чего-ли-
бо хорошего, яркого, светлого (красна девица, красный угол)]. Такая же 
позитивная оценочность отражена в дефиниционном признаке [ценный] в 
словарном толковании другой семемы красный [для обозначения наибо-
лее ценных сортов чего-либо (красная рыба)], иллюстративный пример в 
словарном толковании эксплицирует метонимическую мотивацию появле-
ния данной семемы, т.к. мясо данного сорта рыбы действительно имеет 
красный цвет.

Палитра оценочных значений и коннотаций очень интересно проявля-
ется в адъективных номинациях синего участка цветового спектра. В ан-
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глийском языке полисемант blue имеет ряд негативно оценочных семем: 
[gloomy, depressed], [dismal, dreary a blue day], [indecent, risqué a blue joke, 
movie]. Вспомним, что в украинском и русском языках неприличные исто-
рии, шутки квалифицируются как солёные. В обоих случаях задействованы 
сенсо́рные ассоциации (цветовые в английском и вкусовые русском/укра-
инском). Соответствующие прилагательные из группы «сенсорно вкусовых 
оценок» переходят в группу «нормативных» (по классификации Е. Вольф 
2006: 27). Причины и этапы развития той или другой ассоциативной це-
почки (от оценки цвета/вкуса к оценке этических норм приличия) скрыты в 
глубинных пластах культуры, быта, истории этносов.

Возвращаясь к цветообозначению синей части спектра именами при-
лагательными трех языков, напомним, что во всех языках имеется семема 
с т.н. «размытой семантикой» цветообозначения для характеристики очень 
бледной кожи: blue [having a gray or purplish colour as from cold or contusion], 
синій [з відтінком такого кольору (про обличчя, шкіру)], синий [(о коже) силь-
но побледневший, приобретший оттенок этого цвета] (подробнее см. статью 
1). Общекультурный фон знаний носителя языка подсказывает негативную 
оценочность данных квалификаций, т.к. имплицирует некоторую неблаго-
приятную для человека ситуацию.

Такой же общекультурный фон знаний прогнозирует позитивную оце-
ночность в семеме blue [aristocratic, patrician]. Об историческом пути появ-
ления данной семемы см. в статье 1. В русском языке аналогичная речевая 
единица встречается в сочетании голубая кровь, однако толковый словарь 
данную семему не регистрирует. 

Слово голубой согласно лексикографическим источникам русского язы-
ка имеет позитивно оценочное значение [идиллический (голубая мечта)], 
в то же время словари русского языка не регистрируют переосмысленную 
семему лексемы голубой, которая в украинском словаре зафиксирована 
как отадъективное существительное голубий [гомосексуаліст]. Сегодняш-
ние жесткие требования политкорректности  не позволяют указать на оце-
ночность данной лексической единицы, хотя для широкой аудитории поль-
зователей словаря она недвусмысленна.

Зелёная часть цветового спектра в трех языках обозначается прилага-
тельными green, зелений, зелёный. Каждое из них является полисемантом, 
большинство семем которого оценочно коннотировано. При этом знак (+) 
или (–) неодинаково активны в английском и украинском, русском языках. 
Английское green амбивалентно в плане оценочности, в лексеме есть се-
мемы с положительной оценочной семантикой [pleasantly alluring]= прият-
ный, привлекательный, [fresh, new]= свежий, новый, [youthul, vigorous]= 
молодой, энергичный. Но также есть ряд семем с более или менее ярко 
выраженной негативной оценочностью: [not ripened or matured], [not ready to 
eat or (of wood) not dry enough to use]. Обе семемы означают непригодность 
квалифицируемого объекта к употреблению (плод незрелый, древесина не-
достаточна сухая), прагматический подход к ситуации подсказывает нега-
тивное отношение говорящего к номинируемому объекту. В этих семемах 
очевиден метонимический сдвиг семантики: характеристика   «незрелый» 
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имплицирует реально зеленый цвет плода, древесина, которая еще не вы-
сохла, также сохраняет цвет живых веток – скорее всего зеленых. 

«Размытость семантики» имеет место в характеристике цвета лица как 
зелёного, и  словарная дефиниция эксплицитно указывает на болезнен-
ность, т.е. нежелательность такого состояния человека:  green [marked by a 
pale, sickly, or nauseated appearance]. 

Метафорический сдвиг как основа появления отдельной семемы green 
с абсолютно негативно-оценочным компонентом значения проявляется 
в слове, характеризующем состояние зависти и ревности: [envious and 
jealous green with envy]. Как видим, отрицательная оценочность превалиру-
ет в структуре значений полисемантичной  лексемы green.

В украинском и русском языках семантическая деривация номинаций, 
берущих начало от цветообозначения зелёного участка спектра, значи-
тельно скромнее. Украинское прилагательное зелений имеет единствен-
ную оценочно коннотированную семему [який не має життєвого досвіду]. 
Русское прилагательное зелёный так же, как и английское green, называ-
ет нездоровый цвет лица [бледный, землистого оттенка], имеет значение 
[о плодах: недозрелый] и [неопытный по молодости]. Каких-либо цветоо-
бозначений в номинации негативных эмоций зависти, подозрительности и 
ревности в славянских языках нет, тогда как английский язык оперирует 
образными квалификациями желтая ревность, подозрительность, зелёная 
ревность, зависть. 

Оценочно заряженная вербальная квалификация времени через отсыл-
ку к цвету частотна в английском языке, в котором дни могут быть белыми, 
голубыми, если обстоятельства благоприятны, или черными, если случают-
ся несчастья. В славянских языках нормативным (хотя и не фиксируемым 
в словаре) является словосочетание черные дни, однако характеристика 
дней как белых или голубых не встречается. По материалам выборки из 
словарей трех языков в целом складывается впечатление, что оценочность 
как феномен семантического развития колористической лексики больше 
свойствен английскому языку, нежели русскому и украинскому.

Сенсо́рные прилагательные (как колористической, так и густаторной 
модальности)  во всем многообразии своих лексико-семантических вариан-
тов в отвлечении от  имен существительных, которым атрибутированы со-
ответствующие характеристики, называют абстрактные понятия, а значит, 
согласно определению Н.Д.Арутюновой, являются лексикой «невидимых 
миров», которой «не существовало бы без метафоры» (Арутюнова 1990: 9). 

Метафора как вид семантической деривации зарегистрирована во 
всех полисемантах густаторного кода и в подавляющем количестве поли-
семантов колористического кода. 

Среди номинаций вкусовой модальности все четыре изучаемые вкуса 
имеют универсальную метафорическую деривацию, т.е. идентичные или 
близкие образные значения регистрируются во всех трех анализируемых 
языках. Лексемы, номинирующие соответствующий вкус в основной семе-
ме, содержат  также семему с метафорически переосмысленной семанти-
кой. 
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Горький вкус ассоциируется с такими эмоциональными оценками не-
которых сущностей, которые не подлежат вкусовой квалификации: bitter 
[difficult to accept, admit, bear bitter truth, bitter sorrow]; гіркий [котрий зазнав 
горя, біди; епітет на позначення тяжкого стану гіркий досвід, гіркі слова]; 
горький [горестный, тяжелый].

Сладкий вкус, напротив, ассоциируется с чем-то приятным: sweet 
[pleasing to the mind or feeling, satisfying sweet revenge]; солодкий [який 
виражає задоволення, радість (про думки, почуття)]; сладкий [приятный, 
доставляющий удовольствие].

Кислый вкус во всех трех языках фигурирует для образного обозначе-
ния человека и его эмоционального состояния: sour [cross, sullen, unfriendly 
or easily annoyed]; кислий [незадоволений, пригнічений, сумний]; кислый 
[уныло-тоскливый, выражающий неудовольствие]. Полагаем, что путь об-
разования данной семемы во всех трех языках таков: физиологической ре-
акцией человека на излишнюю кислоту чего-то съеденного является повы-
шенное слюноотделение, оскомина и непроизвольная гримаса (подробнее 
см.: Колегаєева 2017). Выражение лица, которое наблюдается у человека 
недовольного чем-либо, похоже на то, которое возникает как гримаса-реак-
ция на кислое. Данное сходство, а также, возможно, неприятие вечно не-
довольного человека и послужили «мостиком» для метафорического пере-
носа: кислый продукт ––>кислый, недовольный человек. 

В случае солёного вкуса ассоциативные связи с образно переосмыс-
ленной новообразованной семемой не столь прозрачны, как в предыдущих 
трех. Проследить их нам не удалось. Метафорические семемы во всех язы-
ках касаются юмора, но имеют некоторые отличия. В украинском и  русском 
языках прилагательные солоний и солёный имеют негативно окрашенную 
семантику, поскольку  коррелирует с нарушением этических норм прили-
чия: [дотепний, але грубий, непристойний]; [выразительный и резкий до гру-
бости, непристойный]. Английское salt обозначает едкое остроумие [sharp, 
pungent salt wit], однако  без указания на непристойный характер шуток. 
Толковый словарь английского языка не регистрирует сему грубый, непри-
стойный в дефиниционной статье, что делает метафорическое прилага-
тельное salt (wit) дескриптивным, безоценочным, в отличие от украинского 
и русского солоний и солёный (о шутке, юморе), в которых регистриру-
ем более широкую семантическую палитру: дескрипция (выразительный, 
остроумный) и оценка (нарушающий этические нормы приличия).   

Согласно нашему исследованию, процесс метафоризации среди ан-
глийских, украинских и русских имен прилагательных густаторного кода 
наиболее частотен и вариативен в английском языке. Здесь фиксируем 
полисеманты с несколькими метафорически мотивированными семемами 
в пределах единой лексемы. К примеру, прилагательное bitter, кроме уже 
упомянутой семемы (bitter sorrow), имеет также другие образно переосмыс-
ленные значения: [marked by resentment or cynicism a bitter old gentleman] 
(желчный) и [proceeding from or exhibiting strong animosity bitter struggle, 
bitter foe] (непримиримый). В этих метафорах свернута цепочка семантиче-
ских сдвигов: от общеоценочного прилагательного со знаком (–) через при-
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ращения уточняющих дескриптивных сем (resentment, cynicism;  animosity) 
образуются частнооценочные прилагательные с бо́льшим набором семан-
тических  компонентов.

В английским языке  широко используется прилагательное с позитивной 
оценочностью sweet [much loved, dear]. От изначально сенсо́рной номина-
ции вкуса сладкий (а значит, приятный) отпочковывается общеоценочное 
sweet (приятный), от которого за счет добавления смыслового компонен-
та чем именно приятный – милый сердцу, дорогой, образовано существи-
тельное-вокатив sweetheart = милочка, лапочка, милый. Еще одна семема 
в лексеме sweet – это слово-интенсификатор [used as intensive take your 
own sweet time; What has happened? – Sweet nothing].  Здесь, скорее всего, 
наблюдаем семантически полое слово, используемое в неформальном об-
щении, возможно, как знак доброжелательной тональности. Другая семема 
этого полисемантического прилагательного, напротив, ярко демонстрирует 
дескрипцию в комбинации с позитивной оценкой. Имеем в виду  прилага-
тельное sweet для квалификации чего-либо с точки зрения соответствия 
некому стандарту качества, умения [skillful, proficient a sweet golf swing].  

В английском языке семантический компонент соответствие /несо-
ответствие стандарту качества прочно «лег» на общеоценочный се-
мантический компонент в густаторно преобразованных прилагательных: 
sweet (сладкий ––> приятный, хороший ––> умелый) / sour (кислый ––> 
неприятный, плохой ––> неумелый).

Одна из семем английского имени прилагательного, называющего кис-
лый вкус, имеет значение некачественный, не отвечающий стандарту: 
sour  [bad, wrong, not up to the expected or usual quality a sour performance, a 
sour note] = неудачное выступление, фальшивая нота.

Своеобразно развивается семантика вкусового прилагательного sour 
при образовании еще одной метафорической семемы со значением разо-
чаровавшийся [disenchanted, hostile went sour on Marxism]. Неприятно кис-
лый вкус ассоциативно мотивирует образование номинативной единицы 
для вербализации оценочного отношения субъекта к объекту, который бо-
лее не воспринимается положительно, при этом объект оценки далек от 
вкусовых параметров (разочаровавшийся в марксизме). Импликация пред-
шествующей позитивной оценочности, которая уступила место негативной, 
делает данную словарную единицу весьма емкой в семантическом плане.  

Синестетический вариант метафорического переноса регистрируем в 
семеме   sour [having a rancid smell sour breath], ольфакторная характери-
стика (дыхание, имеющее кислый запах) называется через отсылку к густа-
торной характеристике.

Метафоризация как способ семантической деривации в сенсо́рной лек-
сике английского, украинского и русского языков свойствен и колористи-
ческой лексике, хотя и не столь всеохватно, как густаторной. Многие из 
метафорически мотивированных цветообозначений уже упоминались при 
обсуждении оценочных наслоений в семантике таких прилагательных, т.к. 
метафорический перенос значения в пределах лексемы нередко идет рука 
об руку с появлением оценочным коннотаций. 
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Так, например, ахроматическое цветообозначение черного цвета во 
всех трех языках, как упоминалось выше, служит отправной точкой уни-
версальной метафорической деривации  с однозначно негативной оценоч-
ностью: black [very sad, gloomy, depressed, cheerless, fool of misery black 
thoughts]; чорний [тяжкий, безрадісний, безпросвітний]; чёрный [мрачный, 
безрадостный, тяжелый чёрные мысли]. Обратим внимание, что при тол-
ковании эмоционального значения   дефиниционные статьи словаря апел-
лирует к разномодальным каналам чувственной памяти человека: мысли 
имеют цвет (они черны) и  вес (они тяжелы), мысли лишены освеще нности 
(они беспросветны). Метафора одной чувственной модальности синесте-
тически объясняется через метафору другой модальности. Таким обра-
зом, еще раз удостоверяемся в ключевой роли метафоры, без которой, как 
справедливо утверждает Н.Д.Арутюнова,  не существует лексики «невиди-
мых миров».

Проследить обоснованность метафорических переносов бывает очень 
непросто, временами невозможно. Нередко корни таких семантических 
сдвигов уходят в древнюю историю развития человека как биологическо-
го и социального существа. Возможно, универсальная негативная эмоцио-
нальность черного цвета кроется в том, что чернота сопряжена с темнотой, 
отсутствием света. Приведем рассуждения Филиппа Уилрайта: «наиболее 
очевидным образом свет является условием видимости, он ясно очерчива-
ет контуры, исчезающие в темноте» (Уилрайт 1990: 101). А это сопряжено 
с возрастающей опасностью, избегать которую человек стремится чтобы 
удовлетворить свою потребность в безопасности – такова вторая сту-
пень иерархии потребностей по Маслоу (need for security). Из этого сле-
дует, что чернота (темнота) в культурной памяти человека как вида всегда 
сопряжена с негативом, что  и проявляется в оценочности метафор цвето-
обозначений.

Свою лепту в развитие метафорической семантики колорономинаций  
вносит и культурная матрица человечества, согласно которой злые силы, 
нечистый дух имеют отношение к миру тьмы, значит, к черноте. В итоге в 
словаре появляется семема black, чорний для обозначения дьявольской 
атрибуции: [connected with or invoking the supernatural and esp. the devil], 
[пов’язаний із нечистою силою]. 

Однако целый ряд семантических дериватов в лексемах с изначальной 
семемой ахроматической номинации чёрный не поддается убедительной 
культурной, исторической или иной интерпретации. Значительное количе-
ство подобных семем остается загадкой с точки зрения их мотивации.

Мы осторожно относим их к метафорически мотивированным. Напри-
мер, русское и аналогичное украинское прилагательное чёрный [непа-
радный, не главный, подсобный чёрный вход], от которого, возможно, по-
явилась цепочная метафора [нелегальный чёрный рынок]. В английском 
языке словарь фиксирует значение прилагательного black [of propaganda: 
conducted so as to appear to originate within the enemy country and designed to 
weaken enemy morale]. Аналогичное понятие чёрная пропаганда знакомо и 
носителям русского, украинского языков, хотя и не фиксируется словарями. 
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Слово идеологически коннотировано как негативно оценочное. 
Еще одно значение прилагательного, изначально номинирующего чер-

ный цвет, присуще всем трем языкам, хотя словари фиксируют его только 
в английском языке. Имеем в виду чёрный юмор: black [characterized by 
morbid or grimly satiric humour black comedy]. Эта семема, вероятно, есть 
цепочное семантическое развитие выше анализированной семемы нега-
тивной эмоциональной оценочности [gloomy, depressed]. 

Семемой с не прояснённой семантикой является историзм чёрный [в 
древней Руси: государственный, не частновладельческий (чёрные земли, 
чёрные крестьяне)]. 

Интересно, что в ахроматических номинациях с метафорической се-
мантикой чёрный цвет   многократно превосходит белый. В украинском и 
русском языках лексемы с изначальной ахроматической номинацией бело-
го цвета имеют всего по несколько семем с метонимической мотивацией 
білий [світлошкірий (про расу)] и метафтонимической мотивацией [чистий, 
випраний] – метонимия, от которой идет дальнейшее, образное развитие 
[пов’язаний із моральною чистотою, невинністю] – метафтонимия. В ан-
глийском языке к аналогичным значениям присоединяется еще одно: white 
[favorable, fortunate], а также [not intended to cause harm a white lie]. Этим  
разнообразие значений в лексемах ахроматического белого спектра номи-
наций ограничивается. 

Синий цвет номинируется прилагательными, которые развивают свою 
семантическую структуру по-разному в каждом из языков. В украинском 
и русском языках цветообозначения синій, синий, кроме названия соб-
ственно части цветового спектра, означают бледный цвет лица. Другая 
номинация данного участка цветового спектра – голубой имеет по одной 
производной  семеме в каждом языке: в русском голубой [идиллический 
голубая мечта],  в украинском уже упоминавшееся выше отадъективное 
существительное  голубий [гомосексуаліст]. Значительно более развер-
нутой оказывается семантическая структура лексемы blue в английском 
языке. Во-первых, это номинация с неясной метафорической мотивацией 
[gloomy, dismal, depressed, dreary], которая оказывается синонимом к black 
[very sad, gloomy, depressed, cheerless], чья мотивация достаточно прозрач-
на (апелляция к черноте, темноте – источнику опасности и страха).

Загадочной остается и мотивация метафорической семемы blue 
[indecent, risqué, having sexual or pornographic content blue joke, blue movie]. 
Некоторым образом непристойность как характеристика шутки (а в ан-
глийском языке еще и фильма) в своей номинации опирается на сенсо́рику. 
В украинском и русском языках это – густаторная сенсо́рика (солёная шут-
ка), в английском языке – визуальная (blue joke/movie).      

Завершая анализ цветообозначений синего/голубого участка спектра, 
приведем еще одно наблюдение над «загадочной семантикой» цветообоз-
начений. Прилагательное blue имеет уникальную в рамках нашей выборки 
семему для квалификации мяса определенной степени прожарки [extra-rare 
(of meat) cooked so that it is still red]. Речь идет об очень слабо прожаренном 
мясе, приготовленном таким образом, что оно еще не утратило свой крас-
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ный цвет. Вопреки объективной цветовой характеристике мяса (red), мясо 
как блюдо квалифицируется (blue). Возможно, необходимость дифферен-
циации продукта и блюда из него и послужила причиной разной цветовой 
атрибутивной номинации каждого. Причем убедительно объяснить причи-
ну выбора прилагательного blue в этом случае сложно, т.к. любая степень 
прожаренности мяса не соответствует голубому/синему цвету. Возможно, 
выбор синего объясним по принципу «от противного»: противоположным 
красному обычно называют синий цвет. Мясо как продукт все еще красное, 
блюдо из такого мяса для контраста получает характеристику синее.

Загадки метафорических сдвигов семантики в  цветообозначениях на-
блюдаем также в английских прилагательных green и yellow для обозначе-
ния ревности, зависти, подозрительности. О них шла речь выше при обсуж-
дении оценочности сенсо́рной лексики.

Символьная семантика. Отдельных комментариев заслуживают се-
мантическая деривация, приводящая к появлению семем с символьным 
значением. Выше упоминалась оценочная оппозиция символьных номи-
наций  белого и красного цветов в русском и украинском языках. Полити-
ческие коннотации у соответствующих номинаций появились в начале ХХ 
века. С. П Мельгунов в историческом исследовании большевистского дви-
жения писал, что во время октябрьских боев 1917 года отряд московской 
учащейся молодёжи, взявший в руки оружие для отражения большевист-
ского выступления, надел нарукавные опознавательные повязки белого 
цвета и получил название «белая гвардия» (в противовес большевистской 
«красной гвардии»). С тех пор противники революции в России получили 
название белые, кроме того выбор белого цвета исторически связывают с  
монархистами – противниками Французской революции 1789 года (Мельгу-
нов 2007).  

С событиями этой же эпохи связывают и выбор красного как цвета ре-
волюции. Историю появления такой ассоциации объясняет Д. Фельдман, 
который пишет, что в октябре 1789 г. коммуной Парижа был принят закон 
о военном положении, согласно которому муниципалитет Парижа должен 
был вывешивать на ратуше красный флаг в случае угрозы уличных бес-
порядков, а значит, угрозы коммуне. Из информационного сигнала (о по-
тенциальной опасности) красный флаг превратился в символ революции и 
в дальнейшем использовался именно в таком значении, прежде всего от-
рядами красной гвардии, силами которой осуществилась революция 1917 
г. в России, и в последующей гражданской войне между белыми и красными 
(Фельдман 2006). При этом символика красного цвета «приросла» допол-
нительными смыслами: красный цвет флага уже трактовался как символ 
крови, пролитой за права рабочих.

Символьное значение цвета (красного для революции, белого для кон-
трреволюции в России) демонстрирует конвенциональность символа как 
сугубо условного знака некоторого понятия, идеи. А.Ф.Лосев определял 
символ как «субстанциональное тождество идеи и вещи» (Лосев 1993: 635), 
мы добавим: «тождество идеи и цвета». Здесь необходимо упомянуть уточ-
нение, о котором пишут М.К.Мамардашвили и А.М. Пятигорский:  символы 
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существуют как символы (а не как вещи) только внутри интерпретаций 
(Мамардашвили, Пятигорский 1997). Полагаем, что политическая интер-
претация в рамках истории революционного движения России делает оп-
позицию белого и красного цветов символьно нагруженной, что отражается 
в языке появлением отдельных семем соответствующей семантики.

Случаи символьной семантики встречаем и в английском языке, одна-
ко, в иной оппозиции цветов: blue и red.  Американский вариант английско-
го оперирует словосочетаниями blue state VS red state. Государственный 
флаг США выполнен в трех цветах: красном, синем и  белом. Два из них 
используются для номинации политически оппозиционных сил (blue для 
демократов и red для республиканцев), соответственно штат, в котором на 
всеобщих президентских выборах выигрывает представитель той или иной 
партии, обозначается   как blue state  или red state.  В этом случае «интер-
претация», о которой писали Мамардашвили и Пятигорский, иная, а зна-
чит, и символизм иной. Красный более не символизирует кровь, пролитую в 
борьбе пролетариата. Здесь символизм синего и красного весьма условен 
и служит для дифференциации двух ведущих политических партий США: 
Республиканской, чей неофициальный цвет – красный, и Демократической, 
чей цвет – синий. Существует неточное представление, что такая цветовая 
символика является отголоском Гражданской войны Севера и Юга США 
(1862-1965), в которой сторонники конфедерации южане (сегодняшние Де-
мократы) сражались с северянами (сегодняшние Республиканцы). В Вики-
педии читаем, что «синий цвет на политической карте США в конце ХІХ 
в. (1888г.) использовался для представления Республиканцев, что могло 
быть отголоском Гражданской войны, во время которой преимуществен-
но республиканский Север считался синим». Мы предполагаем, что такая 
цветовая символика была мотивирована метонимическим переносом: уни-
форма армии Северян действительно была синего цвета. Униформа Южан 
была серого цвета. С тех пор противостояние двух сил в Гражданской во-
йне США символьно обозначается как “the Blue and the Gray” (См.: Jordan, 
Litwack 1991). 

Однако проблема в том, что сегодняшняя Республиканская партия  
имеет символику не синего (как во времена Гражданской войны), а крас-
ного цвета. А синий цвет в сегодняшней политической символике США ре-
презентирует Демократов. По утверждению Википедии, эта цветовая оппо-
зиция «распространилась на дифференциацию между штатами, которые 
воспринимаются как либеральные (blue) и консервативные (red)».

В сегодняшней Америке политическая борьба в основном происходит 
между представителями Республиканцев и Демократов, и в ходе выборов 
ее состязательный ход отражается публикацией карты США, на которой 
каждый штат окрашен в тот или иной цвет в зависимости от победы в нем 
представителя одной из этих сил. Такая интерпретация символики цвета 
отражена в языке и проявляется в наличии отдельных семем: red [relating 
to a red state, tending to support Republicans in general election]; blue [relating 
to a blue state (politics), tending to support Democrats in general elections]. 
Каких-либо культурологически обоснованных отголосков в символьной се-
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мантике blue и red (states) мы не обнаружили, не исключено, что ее там нет 
и противопоставленность двух цветов продиктована чисто прагматическим 
фактором: необходимостью наглядного, эмблематичного различения двух 
противостоящих политических сил.  

В целом очевидно, что закрепленная в системе языка символьная се-
мантика цветообозначений затрагивает ограниченный набор цветов (крас-
ный, белый, синий). В сегодняшнем узусе имеет хождение и  символьное 
значение номинаций зеленого цвета. Партия зеленых является активной 
политической силой во многих странах мира. Однако общеязыковые сло-
вари английского, украинского и русского языков еще не ввели соответству-
ющую семему в перечень лексикографических данных при толковании лек-
сем green, зелений, зелёный. 

Выводы.
Сенсо́рная лексика, анализируемая в нашем исследовании (в цикле 

из трех статей), – это адъективные единицы английского, украинского и рус-
ского языков, вербализующие кванты чувственной (сенсо́рной) информа-
ции. К таким квантам относятся ощущения, получаемые по каналам двух 
модальностей: густаторной (ощущения вкуса) и визуальной, а именно ко-
лористической (восприятие цвета). Имена прилагательные густаторной и 
колористической семантики демонстрируют большой потенциал семанти-
ческой деривации в процессе развития языка. Подавляющее большинство 
соответствующих лексем (85% общей выборки из 40 словарных единиц) – 
это лексемы-полисеманты. В рамках данной публикации рассмотрены оце-
ночная, метафорическая и символьная мотивация  семантического рас-
ширения соответствующих слов, которая изучена в культурологическом, 
психолингвистическом и когнитивном ракурсах. 

Густаторный код человеческого восприятия и вербального означи-
вания окружающего мира коррелирует с базовыми, физиологическими по-
требностями человека (по Маслоу), в частности с потребностями в пище 
и питье. Вкусовые ощущения  по свидетельству физиологов возникают пер-
выми в процессе онтогенеза человека и впоследствии горький, сладкий, 
кислый, солёный вкусы достаточно четко коррелируют с оценкой вкусно/не-
вкусно. Мы делаем предположение, что совокупность этих двух факторов 
служит  объяснением, почему единицы данной микрогруппы во всех трех 
языках оказываются гомогенно (100%) полисемичными и оценочно конно-
тированными, преимущественно с оценкой (–),  которая совпадает во всех 
языках. 

Колористический код менее гомогенен, не все единицы данной ми-
крогруппы полисеманты, оценочность производных единиц варьирует от 
знака (+) к знаку (–) и от языка к языку. Метафоричность лексических еди-
ниц английского, украинского и русского языков, изначально номинирую-
щих цвет, не столь всеохватна, как единиц вкусовой семантики, и достаточ-
но пестра от языка к языку. Поиски метафорической мотивации в развитии 
семантики сенсо́рных прилагательных представляют значительную слож-
ность, мотивация нередко затемнена. В этом ее отличие от метонимиче-
ской мотивации. 
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Исключительной особенностью колористических прилагательных явля-
ется увеличение полисемии за счет появления семем с символьной се-
мантикой. Словари регистрируют немногочисленные случаи таких единиц. 
В нашей выборке они образуют оппозитивные пары для обозначения про-
тивостоящих друг другу политических сил или движений. Среди разнообра-
зия цветообозначений (28 словарных статей по трем языкам) символьными 
оказываются только пары, называющие цвета красный VS белый (красное 
движение VS белое движение в революции 1917 г. в России) и red VS blue 
(red states VS blue states в политической жизни современных США). 

Лингвокогнитивный ракурс изучения сенсо́рной лексики помог обо-
сновать необходимость выделения образа-прототипа для каждого вер-
бального означивания кванта чувственной информации. Таковым является 
прототипический объект, носитель соответствующей чувственной характе-
ристики, поскольку вкус или цвет в реальности не существует вне связи с 
объектом соответствующего вкуса или цвета. Полагаем, что такая связь 
закреплена филогенетически, обусловлена географическими и культурно-
историческими особенностями становления этноса и его языка. Поэтому в 
словарной дефиниции абстрактность прилагательных, номинирующих вкус 
и цвет, уравновешивается номинацией более конкретного объекта, который 
мы называем сенсо́рным образом-прототипом: красный [цвета крови], 
кислый [имеющий вкус лимона]. 

Расширение фактографической базы выполненного исследования за 
счет изучения лексических номинаций квантов чувственной информации 
иных модальностей (к примеру, ольфакторной, акустической, кинестети-
ческой) является перспективой дальнейших поисков в области семантики 
сенсорной лексики разных языков.
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ОСОБЛИВОСТІ СЕГМЕНТНОГО РІВНЯ 
В МОВЛЕННІ СУЧАСНИХ АВСТРАЛІЙЦІВ
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кандидат філологічних наук, доцент,

Національний університет «Одеська морська академія»

Пропоноване дослідження присвячено вивченню сегментних особливостей в мовленні 
сучасних австралійців. Австралійський варіант англійської мови (AusЕ) є не тільки 
унікальною манерою говоріння, але й особливим способом індивідуального та соціального 
вираження. У роботі висвітлено, що AusЕ реалізується у вигляді трьох типів вимови, 
які дають можливість австралійцям лінгвістичного вибору відповідно до вимог ситуації: 
Cultivated AusЕ (CАus) – це нормований тип вимови, який притаманний дуже невелико-
му відсотку населення Австралії. Він ближче всього до британського стандарту і тому 
його називають «Near-RP». Broad AusЕ (Braus), – просторічна вимова, результат злит-
тя та еволюції просторіччя, діалектів, жаргонів, якими говорили перші білі поселенці 
Австралії. General AusЕ (GenАus) – загальний австралійський тип вимови, середній між 
просторічною вимовою та нормованою; не має різко виражених рис. GenАus говорить 
більша частина населення, переважно в містах. У дослідженні проаналізовано різницю 
між британськими і австралійськими голосними. Проведене комплексне дослідження 
на базі аудиторського та інструментального видів аналізу дозволило визначити, що в 
підсистемі довгих і коротких голосних було виявлено, що тривалість закритих голос-
них є меншою за тривалість відкритих голосних. У підсистемі довгих монофтонгів 
відкриті й напіввідкриті голосні [ɑ:], [ɜ:], [ɔ:] перевищують закриті монофтонги [ɪ:] та [u:] 
за тривалістю. Найбільша тривалість монофтонга [ɑ:] пояснюється фактом його більш 
відкритого положення в царині фонетичного простору. У дослідженні доведено вплив ген-
дерного фактору на тривалість вимовляння голосних в мовленні сучасних австралійців. 
Зазначимо, що тривалість голосних у жіночому мовленні є більшою за їхню тривалість в 
чоловічому мовленні. Це підтверджує наявне в соціолінгвістиці твердження про більшу 
нормативність жіночого мовлення в порівнянні з чоловічим. 

Ключові слова: австралійський, британський, тип вимови, голосні, короткі, довгі, 
аудиторський, інструментальний, тривалість.

ОСОБЕННОСТИ СЕГМЕНТНОГО УРОВНЯ 
В РЕЧИ СОВРЕМЕННЫХ АВСТРАЛИЙЦЕВ

Костромина О. В.
кандидат филологических наук, доцент,

Национальный университет «Одесская морская академия»

Данное исследование посвящено изучению сегментных особенностей в речи совре-
менных австралийцев. Австралийский вариант английского языка (AusE) является не 
только уникальной манерой говорения, но и особым способом индивидуального и социаль-
ного выражения. В работе показано, что AusE реализуется в виде трёх типов произно-
шения, которые дают возможность австралийцам делать лингвистический выбор в со-
ответствии с требованиями ситуации: Cultivated AusE (CAus) – это нормированный тип 
произношения, на котором говорит очень небольшой процент населения Австралии. Он 
ближе всего к британскому стандарту и поэтому его называют «Near - RP». Broad AusE 
(BrAus), – просторечное произношение, результат слияния и эволюции, просторечий, 
диалектов, жаргонов, на которых говорили первые белые поселенцы Австралии. General 
AusE (GenAus) – общий австралийский, средний между просторечным произношением и 
нормированным; не имеет резко выраженных черт. На GenAus говорит большая часть 
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населения, преимущественно в городах. В исследовании проанализирована разница меж-
ду британскими и австралийскими гласными. В процессе проведенного анализа в под-
системах длинных и коротких гласных было обнаружено, что длительность закрытых 
гласных меньше длительности открытых гласных. В подсистеме длинных монофтон-
гов открытые и полуоткрытые гласные [ɑ:], [ɜ:], [ɔ:] превышают закрытые монофтон-
ги [ɪ:] и [u:] по длительности. Наибольшая длительность монофтонга [ɑ:] объясняется  
фактом его более открытого положения в области фонетического пространства. В ис-
следовании доказано влияние гендерного фактора на длительность произнесения глас-
ных в речи современных австралийцев. Отметим, что длительность гласных в женской 
речи больше, чем в мужской. Это подтверждает действующее в социальной лингвисти-
ке утверждение о большей нормативности женской речи по сравнению с мужской.

Ключевые слова: австралийский, британский, тип произношения, гласные, корот-
кие, длинные, аудиторский, инструментальный, длительность.

SEGMENTAL PECULIARITIES IN THE SPEECH 
OF CONTEMPORARY AUSTRALIANS

Kostromina O.
candidate of philological sciences, associate professor,

National university “Odessa maritime academy” 

The present investigation is dedicated to the study of segmental peculiarities in the speech of 
contemporary Australians. Australian English (AusE) is not only a unique manner of speaking, but 
a peculiar means of individual and social expression. It has been defined that AusE is realized in 
three types of pronunciation which allow Australians to make linguistic choice in accordance with 
the needs of the situation. They have been classified as the following: Cultivated AusE (CAus) – a 
normalized type of pronunciation, which is spoken by a very small percentage of the population. 
This type is mostly close to the British Near RP pronunciation. Broad AusE (BrAus) is popular type 
of speech, the result of blending and evolution of jargon, dialects, which were spoken by the first 
setters of Australia. General AusE (GenAus) – is general Australian, which is in between popular 
and normalized types of pronunciation, it has no vividly expressed features. The greater part 
of Australian population mainly in cities speak it. The difference between British and Australian 
vowels has been analysed in the paper. The conducted complex investigation based on auditory 
and instrumental analysis allowed to reveal the present condition of Australian vowels. It has been 
proved that in the subsystem of long and short vowels the duration of close vowels  is shorter the 
duration of open vowels. In the subsystem of long monophtongs, open and half open vowels [ɑ:], 
[ɜ:], [ɔ:] exceed the duration of close vowels [ɪ:] and [u:]. Such fact can be explained by the fact that 
back vowels [ɑ:], [ɔ:] have last their back position and tend to the center of phonetic space. Gender 
factor as it has been defened influence the duration of vowels. The duration of vowels in female 
speech is longer than in male speech, which proves a well known in sociolinguistic fact that female 
speech is more normalized then male one.

Key words: Australian, British, type of pronunciation, vowels, short, long, auditory, 
instrumental, duration.

Вступ
Австралійський варіант англійської мови (AusЕ) є не тільки унікальною 

манерою говоріння, але й особливим способом індивідуального та 
соціального вираження. Деякі вчені вважають, що австралійська вимова, 
відмінна від Received Pronunciation (RP) вимови, є знаком незалежності й 
індивідуальності австралійців як нації (Clarke 2008: 3).

На думку австралійських учених, AusЕ в XXI столітті залишиться 
яскравим лінгвістичним маркером національної ідентичності австралійців, 
самобутності Австралії та її звільнення від британського колоніалізму; вона 
не буде «поглинена» іншими світовими діалектами; вона буде розвивати-
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ся й еволюціонувати у відповідь на соціальні явища (Cassidy, Cox 2004; 
Harrington, Evans 1997 та ін.).

AusЕ дозволяє носіям різних мов спілкуватися  і  взаємодіяти в 
австралійському суспільстві, привносячи до нього моделі спілкування, 
прийняті в їхніх первинних мовах і культурах (Ощепкова 2006: 71).

У лінгвістичній літературі австралійська вимова нерідко описується 
досить невиразно. Навіть серед самих австралійців існують полярні точки 
зору. Так, на думку А. Мітчелла (Mitchell, Delbridge 1965:  2), AusЕ увібрала 
всі негативні й неприємні риси від усіх англійських діалектів.

У складі AusЕ існує власний варіант літературної мови. Його підґрунтям 
є місцева літературна норма, культивована й контрольована системою 
шкільної та університетської освіти, а також засобами масової інформації. У 
структуру AusЕ входить важливий компонент — розмовна мова, представ-
лена різними регістрами (починаючи від літературно-розмовного мовлення 
і закінчуючи просторіччям), що містить специфічні австралійські лінгвістичні 
явища, які поступово проникають з неї в літературну мову Австралії (Орлов 
1978).

У лінгвістичному описі австралійської англійської залишається безліч 
питань, які розроблені австралійськими вченими недостатньо повно й, 
відповідно, не мають належного наукового висвітлення (що й пояснює не-
велику кількість робіт з AusЕ, датованих, в основному, 60-70-ми роками 
XX століття). Зокрема, питання про наявність або відсутність регіональних 
відмінностей в AusЕ дотепер залишається відкритим. Вітчизняні та 
австралійські вчені обережно підходять до його вирішення.

Існують полярні точки зору на особливості мовної ситуації в Австралії. 
Так, учені, зокрема Г. А. Орлов(1978), Д. А. Шахбагова (1992), Дж. Бернард 
(1980), Т. МакАртур (1965) та деякі інші, стверджували, що в Австралії 
відсутні територіальні діалекти, що проявляється у відносній однорідності 
англійського мовлення на всій території країни. На їхню думку, відмінності 
у вимові швидше залежать від соціально-демографічних факторів, ніж 
від географічного фактора. На їхню думку, таке   явище як відсутність 
діалектального варіювання  пояснюється специфічними умовами 
історичного розвитку англійської мови на П’ятому континенті (рівноправне 
співіснування британських діалектів і їх нівелювання), ізольованістю 
Австралії від європейського континенту, а також великою мобільністю на-
селення. Учені воліють говорити про існування не діалектів у повному сенсі 
цього слова, а про напівдіалекти (Орлов 1978), або інтердіалекти, тобто 
про соціальний діалект, загальний для всього ареалу функціонування цього 
варіанта англійської мови (Кириллова 2003).

У цілому, питання про варіативність мовлення на всіх рівнях мови в 
Австралії залишається невирішеним і вимагає подальшого вивчення (Шах-
багова 1992; Clarke 2008). Однак австралійські вчені XXI століття одностай-
но визнають, що етнокультурна та регіональна варіативність у майбутньому 
збільшиться в ході більш глибоких досліджень цієї царини (Cassidy 2004).

Мета дослідження полягає у виявленні сучасних тенденцій в мовленні 
австралійців на рівні сегментних характеристик.

АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ  СУЧАСНОГО  МОВОЗНАВСТВА



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (43) –  2019

174

Основним завданням проведення аудиторського та інструментального 
(спектрального) видів аналізу є визначення змін у вимові коротких і довгих 
монофтонгів.

Інструментально-фонетичне дослідження сегментних особливостей 
мовлення сучасних австралійців здійснювалось на підставі комплексної 
методики, яка включала аудиторський і комп’ютерний (спектральний) види 
аналізу з подальшою обробкою отриманих результатів.

Аудиторський аналіз здійснювався трьома фонетичними експертами, 
які мали великий досвід аудіювання і є викладачами кафедри теоретичної 
і прикладної фонетики англійської мови Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова.

Результати та обговорення 
AusЕ реалізується у вигляді трьох типів вимови (Орлов 1978; Mitchell, 

Delbridge  1965), які дають можливість австралійцям лінгвістичного вибору 
відповідно до вимог ситуації:

Cultivated AusЕ (CАus) – це нормований тип вимови, який притаман-
ний дуже невеликому відсотку населення Австралії. Він ближче всього до 
британського стандарту, і тому його називають «Near-RP». 

Broad AusЕ (Braus) – просторічна вимова, результат злиття та еволюції 
просторіччя, діалектів, жаргонів, якими говорили перші білі поселенці 
Австралії.

General AusЕ (GenАus) – загальний австралійський тип вимови, 
середній між просторічною вимовою та нормованою; не має різко вираже-
них рис. GenАus говорить більша частина населення, переважно в містах. 
Цей тип можна почути по радіо, телебаченню, у кіно, театрах, у виступах 
політиків, у повсякденному житті, а також і в сільській місцевості, оскільки її 
мешканці мають доступ до  ЗМІ. 

В Австралії офіційною нормою є CАus, однак в усній комунікації, по-
чинаючи з 80-х років XX століття, стандартним типом вимови – Standard 
Australian English – визнається саме GenАus (Cox , Palethorpe 2007). Це 
пояснюється наступним: 1) в 50-і роки XX сторіччя престиж RP почав різко 
падати. Відповідно, австралійці стали менше говорити  CАus, оскільки вона 
асоціюється із британською колоніальною традицією; 2) молодь ( як ініціатор 
соціальних, у тому числі мовних змін) відмовилася від використання BrАus 
у своєму мовленні, тим самим маркіруючи свою відмінність від тих, хто го-
ворить Ethnic Broad. Просторічний тип ідентифікується зі старим міфом про 
те, що справжній австралієць живе ближче до природи, а Австралія – це 
країна відкритого простору, незважаючи на те, що є найурбанізованішою 
країною світу. Цей процес відбувається в рамках мовної варіативності.

Основні типи вимови AusЕ рівномірно поширені всією територією 
країни. Вони не мають певної географічної локалізації. У них немає чітко 
виділених культурних розмежувань між верствами населення. Ці типи ви-
мови можна спостерігати в межах одного міста або навіть однієї сім’ї (Шах-
багова 1992). Зазначимо, що на варіативність у вимові більше впливають  
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освітній і соціальний фактори (http://en.wikipedia).
 Багато австралійців володіють усіма трьома типами вимови. Носії CАus 

і GenАus можуть, певною мірою, перемикатися на BrАus, коли це потрібно. 
А. Делбрідж і Дж. Бернард [8] відзначають, що австралійці віддають перева-
гу BrАus, коли ситуація спілкування більш вільна, менш офіційна, і навпаки, 
CАus використовується в більш офіційно-діловій обстановці. 

У вимові голосних у GenAus спостерігається тенденція до більш закри-
тих,    вузьких   і    більш    передніх    звуків,    а    також    відзначається 
дифтонгізація монофтонгів  і монофтонгізація  дифтонгів порівняно з 
британською англійською (ВЕ) (Костромина 2015).

Наведемо приклади деяких відмінностей між британськими і 
австралійськими голосними.

Відмінності між англійським і австралійським  [ɪ] легко ідентифікуються 
при вимові слова pity в RP і AusE. У мовленні англійця чуємо широке, 
відсунуте назад [ɪ] у першому складі і ще більш широкий різновид [ɪ] у дру-
гому. При вимові цього звука австралійцем чуємо характерне вузьке  [ɪ]  у 
першому складі і ще більш закритий різновид у другому [i]. У BrAus харак-
терне вживання подовженого варіанта [ɪ] – [ɪ’], особливо в односкладних 
наголошених словах: My Aunt was sick [mɒɪ ‘Ant wəz’sɪk].

Австралійський варіант  фонеми [ε] більш вузький. Наявна тенденція до 
появи глайда: AusE very [‘vεərɪ] vs RP [‘verɪ].

Ще однією особливістю австралійської англійської є назалізація. 
Назалізації зазнають голосні низького підйому по сусідству з носовим при-
голосним. Наприклад: Martin [‘mAtən], might [mAɪt].

Відзначається також тенденція до подовження [Æ] та [ε]  в усіх типах ви-
мови або його дифтонгізація в [εə]. Зараз в AusE можна почути [Æ] замість 
[А] у словах dance, advance, chance, answer.

Короткі монофтонги переднього ряду [Æ], [ε] та [ɪ] вимовляються  на 
більш високому підйомі  в Мельбурні, особливо  у швидкому размовному 
мовленні.

Фонеми [з], [ə] мають особливості в AusE.
Центральні голосні [з] та [ə] в АusЕ вужчі за відповідні голосні в ВЕ.
Голосні [ɔ] та [ɒ] більш закриті і просунуті вперед порівняно зі своїми 

корелятами в ВЕ. Іноді в GenAus / BrAus можлива поява пазвука [ə]: на-
приклад,  forty four [‘fɔti ‘fɔə]. Д. Кларк (Соколова , Гинтовт, Тихонова 2006) 
зазначає, що іноді цей звук можна прийняти за справжній дифтонг [ɔə].

Голосні [u] та [ʊ] в цілому відповідають своїм британським кореля-
там. У розмовному мовленні, особливо в просторічній вимові, можлива їх 
делабіалізація [ʊ]: book [bək], look [lək]. У GenAus [u] може мати вигляд [əʊ]: 
rule [rəʊl], two [təʊ]. У Сіднеї [ʊ] – голосний більш високого підйому, ніж в 
інших містах,  [u] у словах pool, school – голосний центрального ряду з он-
глайдом [ju], в Аделаїді – це голосний заднього ряду (Bradley 1989).

На першому етапі пропонованого дослідження аудиторам було запро-
поновано прослухати записи з мовлення австралійців, представників різних 
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гендерних груп і встановити особливості їхньої вимови.
Аудиторами було зафіксовано, що дифтонги [ɔʊ], [εɪ], [ɑʊ] у таких словах 

як so, down, around, marking, home вимовляються як [sɔ], [dɑ:n], [ə’rɑ:nd], 
[mekiŋ], [hom].

Дифтонг [еɪ] вимовляється як [ɑɪ] у словах day, wake, away. Голосний [ӕ] 
у словах organic, than, that вимовляється як [ɑ]. Ця особливість обумовлена 
впливом американського варіанта на мовлення австралійців.

Аудиторами також було зареєстровано заміну голосного [ʌ] у словах 
love, budget, about, much на голосний [ʊ] – [luv], [buʤət], [ə’bʊt], [muʧ].

Особливістю, яка характерна для австралійського типу вимови і яка 
теж є впливом американського типу вимови, є заміна довгих голосних на 
короткі, тобто взагалі відсутні довгі голосні, а монофтонги заднього ряду 
низького підйому замінюються монофтонгами середнього ряду. 

Ця особливість була відмічена ще в роботах О. В. Мурай (2005), М. В. 
Безбородової (2013) при дослідженні молодіжного мовлення. Ця тенденція 
простежується в мовленні австралійців і свідчить про те, що монофтонги 
заднього ряду втрачають свою задню позицію у фонетичному просторі і 
тяжіють до середини фонетичного простору.

Щодо голосних, то аудиторами було підмічено, що їх тривалість зале-
жить від позиції у слові. Аудитори відзначили, що пари слів hard [hɑ:d], had 
[hɑd] вони змогли розрізнити тільки за тривалістю голосного.

Наступним етапом дослідження став спектральний аналіз, який більш 
детально представив інформацію про особливості довгих і коротких 
монофтонгів у мовленні сучасних австралійців.

У результаті проведеного дослідження простежується тенденція до 
зменшення тривалості довгого монофтонга залежно від ступеня підйому 
язика. Короткі англійські монофтонги [е], [ɪ] та [ə] продемонстрували низькі 
значення F1 (594 Гц; 541 Гц; 454 Гц), а показники відкритого монофтонга [а] 
– F (639 Гц), тривалість якого дорівнює (t = 119 мс).

Аналіз гендерного фактору впливу на вимовляння коротких монофтонгів 
засвідчив, що в мовленні жінок короткі монофтонги звучать довше, ніж у 
чоловічому мовленні (t = 104 мс і t = 82 мс відповідно).

Дослідження тривалості коротких монофтонгів у мовленні сучасних 
австралійців дозволило припустити, що лабіалізація (тобто округлен-
ня губ) обумовлює збільшення тривалості голосного. Якщо порівняти 
короткий лабіалізований монофтонг [ʊ]  з нелабілізованим коротким 
[ɪ], то виявляється, що тривалість [ʊ]  перевищує на 24 мс тривалість [ɪ]                                                            
(t = 112 мс; t = 88 мс).

Результати інструментального аналізу тривалості показують, що ген-
дерна належність мовців впливає на тривалість коротких монофтонгів                     
(рис. 1).
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Рис. 1. Середні значення тривалості  коротких монофтонгів (мс). 
Гендерна диференціація

Отже, тривалість монофтонга [ɪ] є приблизно однаковою в мовленні 
чоловіків і жінок Австралії. Тривалість монофтонга [ʊ]  перевищена в жіночому 
мовленні, трохи зменшується тривалість [ə] в чоловічому мовленні.

Монофтонг [ɑ:] вимовляється з однаковою тривалістю в мовленні 
чоловіків і жінок, різниця становить всього 5 мс.

Таблиця 1.
Середні показники монофтонгів (мс). Гендерна варіативність

Як бачимо з таблиці, найбільша тривалість монофтонгів представлена 
в мовленні жінок і лише тривалість довгого монофтонга [u:] майже однакова 
в чоловічому і жіночому мовленні і складає 3 мс.

Висновки
У процесі проведеного аналізу в підсистемі довгих і коротких го-

лосних було виявлено, що тривалість закритих голосних є меншою за 
тривалість відкритих голосних. У підсистемі довгих монофтонгів відкриті й 
напіввідкриті голосні [ɑ:], [ɜ:], [ɔ:] перевищують закриті монофтонги [ɪ:] та 
[u:] за тривалістю. Найбільша тривалість монофтонга [ɑ:] пояснюється фак-
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том його більш відкритого положення в царині фонетичного простору. У 
дослідженні доведено вплив гендерного фактору на тривалість вимовлян-
ня голосних в мовленні сучасних австралійців. Зазначимо, що тривалість 
голосних у жіночому мовленні є більшою за їхню тривалість в чоловічому 
мовленні. Це підтверджує наявне в соціолінгвістиці твердження про більшу 
нормативність жіночого мовлення в порівнянні з чоловічим. 
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Статтю присвячено вивченню мелодійних та частотних характеристик мовлення 
жителів Ланкаширу. Ланкаширський діалект є негомогенним діалектом англійської мови, 
адже включає в себе значну кількість різних субдіалектів. Ланкаширський діалект має 
тривалу історію та вирізняється особливостями вокалізму та консонантизму, які про-
являються у монофтонгізації дифтонгів, подовженні монофтонгів, елізії, фрикативізації 
та глоталізації приголосних. Дослідження проводилось із урахуванням гендерного та 
вікового факторів. Інформантів було поділено на 2 гендерні та 2 вікові групи, а саме: 25–
40 років і старші за 40 років. Методом перцептивного аналізу досліджено такі мелодійні 
особливості мовлення, як рух у передтермінальній та ядровій частинах синтагми, а також 
номенклатура і частотність вживання шкал та термінальних тонів. Інструментальний 
аналіз уможливив визначення таких параметрів, як максимальні (Fmax), мінімальні (Fmin) зна-
чення ЧОТ синтагми, а також діапазон ЧОТ (FΔ) шкал та ядрових тонів. Встановлено, що 
просодичними маркерами ланкаширського діалекту є спадні, рівні та ковзні шкали, а та-
кож спадні і рівні термінальні тони. До гендерних особливостей мовлення можна віднести 
розширення діапазону ЧОТ у шкалі та термінальному тоні, більшу кількість складних і 
складених термінальних тонів у жіночому мовленні.
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Статья посвящена изучению мелодических и частотных характеристик речи жите-
лей Ланкашира. Ланкаширский диалект является негомогенным диалектом английского 
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языка, так как включает в себя значительное количество различных субдиалектов. Лан-
каширский диалект имеет длительную историю и отличается особенностями вокализ-
ма и консонантизма, которые проявляются в монофтонгизации дифтонгов, удлинении 
монофтонгов, элизии, фрикативизации и глоттализации согласных. Исследование про-
водилось с учетом гендерного и возрастного факторов. Информанты были разделены 
на 2 гендерные и 2 возрастные группы, а именно: 25–40 лет и старше 40 лет. Методом 
перцептивного анализа исследованы такие мелодичные особенности речи, как движение 
в предтерминальной и ядерной частях синтагмы, а также номенклатура и частотность 
употребления шкал и терминальных тонов. Инструментальный анализ включал в себя 
исследование максимальных (Fmax) и минимальных (Fmin) значений ЧОТ синтагмы, а также 
диапазона ЧОТ (FΔ) шкал и ядерных тонов. Установлено, что просодическими маркерами 
ланкаширского диалекта являются нисходящие, ровные и скользящие шкалы, а также 
нисходящие и ровные терминальные тоны. К гендерным особенностям речи можно от-
нести расширение диапазона ЧОТ в шкале и терминальном тоне, большее количество 
сложных и составных терминальных тонов в женской речи.

Ключевые слова: перцептивный анализ, инструментальный анализ, частотные 
характеристики, диалект, терминальный тон, шкала.
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The article is devoted to the study of melodic and pitch peculiarities of the speech of the 
residents of Lancashire. The Lancashire dialect is an inhomogeneous dialect of English, since 
it includes a significant number of different subdialects. The Lancashire dialect has a long 
history and is distinguished by the features of vocalism and consonantism which are manifested 
in the monophthongization of diphthongs, the lengthening of monophthongs, the glottalization 
of consonants, elision and fricativeness. Gender and age factors are taken into account. The 
informants are divided into 2 gender and 2 age groups, namely: 25 – 40 years old and over 40 years 
old. Using the method of perceptual analysis, such melodic features of speech, as the movement 
in the preterminal and nuclear parts of a syntagma, as well as the nomenclature and frequency of 
the usage of scales and terminal tones, are investigated. Instrumental analysis includes the study 
of the maximum (Fmax) and minimum (Fmin) values   of the frequency, as well as the frequency range 
(FΔ) of scales and nuclear tones. It is stated that the prosodic markers of the Lancashire dialect are 
descending, level and sliding scales, as well as descending and level terminal tones. The gender 
features of speech include the widening of the frequency range in scales and terminal tones, a 
greater number of complex and compound terminal tones in the female speech.

Key words: perceptual analysis, instrumental analysis, pitch characteristics, dialect, terminal 
tone, scale.

Вступ
Характер розвитку сучасного соціуму та невпинний процес глобалізації 

потребує підвищеної уваги до вивчення регіонального мовлення.
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Попри активний  розвиток  соціолінгвістичного  напрямку, діалекто-
логічних та фонетичних студій, мовлення мешканців окремих регіонів 
Великої Британії залишається  недостатньо  вивченим.

Класифікація діалектів у сучасній Великій Британії має складну 
багатосхідчасту систему.  Хиткі й розпливчасті межі вживання діалектів, що 
утворюють мовний континуум, не збігаються з кордонами графств, а в ме-
жах одного графства можуть виділятися кілька діалектних областей чи зон.  
Саме тому для зручності опису й аналізу сучасних діалектних підсистем 
дослідники-діалектологи проводять умовні межі в місцях найбільш різкого 
розмежування діалектних рис і ознак (Trudgill 1999, 6 – 7).

Британський лінгвіст П. Традгіл (Trudgill 1999) зазначає, що ланкаширсь-
кий діалект (Lanky) належить до групи північних діалектів англійської мови, 
а саме – до групи діалектів центрального Ланкаширу (Central Lanchashire).

Історично в Ланкаширі склалися два великих діалекти, що належали 
до двох груп англійських діалектів: діалект Західного Мідленду на півдні і 
південно-західний діалект, яким говорили в північній частині графства. Спо-
чатку межа  між частинами графства, де розмовляли цими двома діалектами, 
практично збігалася з кордоном між Мерсією та Нортумбрією. Південний 
діалект формувався під впливом агломерацій Ліверпуля і Манчестера, а 
діалект, яким спілкуються в Furness (Фернес), Barrow (Барроу) і Ulverston 
(Ульверстон), має багато спільного з Cumbrian (камбрійским діалектом). 
Наразі відбувається зміщення кордону між діалектами на північ. Крім того, 
ланкаширський діалект варіюється в межах території одного графства з 
просуванням умовних кордонів в сторону сусідніх графств. Він включає в 
себе значну кількість різних субдіалектів, що співіснують на території між 
річкою Мерсі  і долиною річки Лун (Trudgill 2000).

У вітчизняних та закордонних наукових розвідках ланкаширсь-
кий діалект є детально описаним на сегментному (Beal 2004; Beal 2008; 
Chambers 1998; Kul 2017; Watson 2006) та граматичному (Dembry 2011) 
рівнях, досліджено історичні та соціокультурні особливості ареалу його роз-
повсюдження (Freethy 2002; Wales 2009). Утім,  вивчення просодичних осо-
бливостей діалекту потребує більшої уваги.

На сегментному рівні діалект характеризується певними особливостя-
ми вокалізму: 

1) вимовлянням широкого монофтонгу переднього ряду [æ] як довгого 
монофтонгу  [a:]; 

2) монофтонгізацією дифтонгів [ͻʊ] та [aɪ], а також заміною їх у мовленні 
довгими монофтонгами [ɔ:] та [і:];

3) заміною монофтонгу середнього ряду низького підйому вузького 
різновиду [ᴧ] на короткий монофтонг [ʊ];

4) подовженням монофтонгу [ʊ] у словах типу book, look, took та ін. 
(Wells 1982).

До особливостей консонантизму належать:
1) редукція означеного артикля the до глухого апікально-альвеолярного 

[t] або глотального змичного [ʔ], що є характерною рисою більшості північних 
діалектів Англії, наприклад, йоркширського діалекту;
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2) елізія приголосних [t] та [d];
3) ротичніть, що є особливістю діалектів графства Ланкашир, хоча, на 

думку Дж. Уелса, мовлення жителів великих урбаністичних центрів є неро-
тичним (Kul 2017);

4) фрикативізація та глоталізація;
5) /l/ вокалізація (Kul 2017).
Об’єктом статті є мовлення мешканців графства Ланкашир на півночі 

Англії.
Предметом статті є просодичні мелодійні та частотні особливості мов-

лення мешканців Ланкаширу.
Метою роботи є визначення просодичних особливостей мовлення 

жителів Ланкаширу з урахуванням їх гендерної та вікової належності.
Відповідно до мети у процесі дослідження було вирішено такі завдан-

ня: 1) встановлено номенклатуру основних шкал та термінальних тонів 
у мовленні жителів Ланкаширу; 2) проаналізовано частотні особливості у 
фразах та окремих синтагмах; 3) визначено спільні та відмінні просодичні 
особливості мовлення у межах досліджуваних гендерних та вікових груп.

Матеріалом дослідження слугували аудіозаписи спонтанного мовлен-
ня 8 мешканців Ланкаширу (записи International Dialects of English Archive та 
Millennium Memory Bank).  Загальна тривалість аудіозаписів склала 32 хви-
лини. Загальна кількість реалізацій у корпусі дослідження – 8 фрагментів 
текстів запису.  Загальна тривалість звучання аудіоматеріалу – 58 хвилин.

Дослідження проводилось у два етапи: 1) перцептивний аналіз 
мовленнєвих відрізків; 2) інструментальний аналіз з використанням про-
грамного пакета  PRAAT 6.1.05 (Boersma 2019).

Результати та обговорення
Просодія у нашому дослідженні, у слід за британським соціолінгвістом 

Д. Крісталом (Crystal 2011), розглядається як сукупність таких параметрів:  
рух висоти основного тону, діапазон висоти тону, паузація, гучність, темп та 
ритмічність мовлення.

Основною одиницею виступає тональна група або синтагма, під якою, у 
слід за А. М. Антиповою, розуміємо фонетичну єдність, що виражає єдине 
смислове ціле в процесі мовлення-думки.  У межах синтагми виділяють такі 
тональні одиниці: передтакт, такт, шкала, ядерний (термінальний) та зая-
дровий тони (Антипова 1979: 26).

 Перцептивний аналіз мовлення жителів Ланкаширу уможливив виз-
начення руху основного тону передтермінальної частини синтагми та ядро-
вого тону.

Методом інструментального аналізу послідовно за допомогою про-
грамного пакета PRAAT 6.1.05 визначались такі параметри: максимальні 
та мінімальні значення ЧОТ (в Гц) у шкалі і ядровому тоні та максимальний 
діапазон ЧОТ (в Гц).

Дослідження проводилось із урахуванням гендерного та вікового 
факторів. Інформантів було поділено на 2 гендерні та 2 вікові групи, а саме: 
25–40 років та старші за 40 років.

Результати дослідження основних типів шкал представлено у таблиці 1. 
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Таблиця 1
Частотність уживання основних типів шкал у мовленні 

мешканців Ланкаширу 

За результатами дослідження руху основного тону у передтермінальній 
частині синтагми виявлено, що найбільш рекурентними у мовленні 
мешканців Ланкаширу обох вікових груп є спадні та рівні шкали. Спадні 
шкали превалюють у мовленні жіночої групи інформантів (41 % – у групі 
«25–40 років» та 45 % – у групі «старші за 40 років»), тоді як рівні шкали – у 
мовленні чоловічої групи інформантів (24 % – у групі «25–40 років» та 26 % 
– у групі «старші за 40 років»). Скандентна та ковзна шкала превалюють у 
жіночому мовленні в обох вікових групах. Висхідна шкала є більш частот-
ною в чоловічому мовленні у групі «25–40 років» та у жіночому мовленні у 
групі «старші за 40 років».

Розглядаючи особливості вживання термінальних тонів з урахуванням 
гендерної та вікової належності мешканців Ланкаширу (табл. 2), слід заува-
жити, що в жіночому мовленні превалюють спадні термінальні тони (38% – у 
групі «25–40 років» та 55 % – у групі «старші за 40 років»).

Таблиця 2
Частотність уживання основних видів термінальних тонів 

у мовленні мешканців Ланкаширу 

Термінальні тони: 
С − спадний; В − висхідний; Р − рівний;  СВ − спадно-висхідний; ВС − 

висхідно-спадний.

Рівний термінальний тон маркує мовлення представників чоловічої гру-
пи інформантів в обох вікових групах.  Наявність великої кількості рівних 
шкал та термінальних тонів у мовленні носіїв ланкаширського діалекту 
підтверджує загально англійську тенденцію вирівнювання мелодійного кон-
туру в діалектному мовленні (Шевченко  1990: 39). Висхідний термінальний 
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тон є частотнішим у жіночому мовленні у віковій групі «25–40 років» та у 
чоловічому мовленні у віковій групі «старші за 40 років». Менший відсоток 
мають складні термінальні тони. Слід зауважити, що жіноче мовлення є 
більш емоційно забарвленим, про що свідчить вищий відсоток використан-
ня складних термінальних тонів.  Наймеш вживаними у мовленні мешканців 
Ланкаширу є складені термінальні тони.

За результатами дослідження (табл. 3) гендерної та вікової специфіки 
діапазону ЧОТ у двох позиціях контуру, а саме у шкалі (FΔ шкали) та у 
термінальному тоні (FΔ терм. тону), найширший діапазон ЧОТ є характерним 
для мовлення жіночої групи інформантів вікової групи «25–40 років» (FΔ шка-

ли = 137 Гц та FΔ терм.тону  = 128 Гц), тоді як найвужчі показники маркують мов-
лення чоловіків старших за 40 років (FΔ шкали = 67 Гц та FΔ терм.тону = 74 Гц). 
Лише в мовленні однієї групи інформантів, а саме у жінок 25–40 років ча-
стотний діапазон шкали перевищує частотний діапазон термінального тону. 

Таблиця 3
Гендерна та вікова специфіка діапазону ЧОТ 

у мовленні мешканців Ланкаширу 

Проілюструємо вищезазначені особливості інтонограмами фраз із спон-
танного мовлення мешканців Ланкаширу (рис. 1 – рис. 3).

На рис. 1 представлено інтонограму фрази, вилученої із монологу 
інженера з містечка Уіган:

I’m the second son of a typical working-class family mostly made up of 
colliery workers.

Рис. 1.  Інтонограма вищенаведеної фрази
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Вилучена фраза складається з двох синтагм. Для обох характер-
ним є спадний рух шкали. Першу синтагму оформлено спадно-висхідним 
термінальними тоном, а другу – спадним. У першій синтагмі FΔ шкали  складає 
75 Гц, а FΔ терм. тону становить 40 Гц. У другій синтагмі FΔ шкали  складає 55 Гц, а 
FΔ терм. тону становить 42 Гц. 

Нижче наведено інтонограму уривку, вилученого з мовлення жінки-
терапевта з Ланкаширу (рис. 2, рис. 3):

In later years I found that when, when I was mixing with people from these 
places when I talked about a barmcake, they would they would be talking about 
a muffin or an oven bottom. And a barmcake to me was, um, something similar 
to a burger bun, made out of  dough, quite a light, light kind of dough…

Рис. 2.  Інтонограма вищенаведеної фрази

Рис. 3.  Інтонограма вищенаведеної фрази

У порівнянні з чоловічим мовленням, наведений уривок жіночого мов-
лення реалізовано у ширшому діапазоні як шкали, так і ядрового тону. На 
рис. 2, рис. 3 унаочнено приклад використання ковзних шкал у поєднанні 
з високим спадним та спадно-висхідним термінальними тонами. Середній 
діапазон ЧОТ синтагм, представлених на рис. 2, рис. 3, варіюється у межах 
120 – 143 Гц, що свідчить про підвищену емоційність мовлення інформанта.
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Висновки
Підсумовуючи досліджене, доходимо висновку, що просодичне оформ-

лення мовлення жителів Ланкаширу характеризується превалюванням 
спадних, рівних та ковзних шкал, а також спадних та рівних термінальних 
тонів.  До гендерних особливостей мовлення можна віднести розширення 
діапазону ЧОТ у шкалі та термінальному тоні, більшу кількість складних та 
складених термінальних тонів у жіночому мовленні. Мовлення інформантів 
старшої вікової групи марковано більшою кількістю спадних та рівних 
шкал, спадних термінальних тонів, вужчим діапазоном ЧОТ як шкал, так і 
термінальних тонів.

Перспективним вважаємо вивчення кореляції темпоральних характе-
ристик та особливостей інтенсивності із частотними параметрами мовлен-
ня жителів Ланкаширу.
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Дана стаття присвячена дослідженню харчового коду у англійських, грецьких 

та українських фразеологізмах крізь призму лінгвокультурології. Інтерес сучасної 
української лінгвістики до вивчення проблем взаємодії мови, культури та свідомості в 
життєдіяльності суспільства пояснює актуальність вибору теми статті. Актуальність 
теми дослідження також визначається еволюцією лінгвокультурології як самостійної 
наукової парадигми соціогуманітарного знання. Матеріалом дослідження  слугували 835 
англійських фразеологічних одиниць з харчовим компонентом, 340 грецьких фразеологізмів 
з харчовим компонентом та 487 українських  фразеологічних одиниць з харчовим ком-
понентом. Головна мета дослідження полягає в описі та  порівнянні національно-
культурної специфіки харчового коду у англійській, грецькій та українській фразеологіях 
у лінгвокультурологічному аспекті. Поставлена мета унеобхіднила вирішення низки за-
вдань. Було сформульовано  визначення понять «фразеологізм», «лінгвокультурологія»,  
«лінгвокультурний код», «їжа», «їда»; описано фрагменти англійської, української та 
грецької фразеологічної картини світу на прикладі фразеологічних одиниць з харчовим 
компонентом; визначено найчастотніші харчові компоненти в англійській, грецькій та 
українській фразеологіях, класифіковано досліджений матеріал за лексичними групами на 
позначення харчових компонентів фразеологізмів; подано  лінгвокультурологічний комен-
тар до кожної з лексичних груп та порівняльну характеристику харчових компонентів 
у фразеологічних одиницях англійської, грецької та української мов.  Результатом 
дослідження є висновок про те, що фразеологізми з харчовими компонентами дійсно 
відбивають особливості національної кухні та культури, базові харчові компоненти у 
англійській, українській та грецькій мовах у цілому співпадають, отже,  лінгвокультурний 
світогляд народів, незважаючи на природну та зрозумілу наявність певних розбіжностей, 
має спільні риси та цінності.

  Ключові слова: їжа, їда,  лінгвокультура,  лінгвокультурологія, лінгвокультурний 
код,  лінгвокультурологічний коментар, харчовий код, фразеологізм.
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 Данная статья посвящена исследованию пищевого кода, отображённого в ан-
глийских, греческих, украинских фразеологизмах,  сквозь призму лингвокультурологии. 
Интерес современной украинской  лингвистики к изучению проблем взаимодействия 
языка, культуры и сознания в жизнедеятельности общества объясняет актуальность 
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представленной статьи. Материал исследования составляют 835 английских фразе-
ологических  единиц с пищевым компонентом, 340 греческих  фразеологизмов с пище-
вым компонентом и 487 украинских  фразеологических единиц с пищевым компонентом.    
Главная цель исследования состоит в описании  и сравнении   национально-культурной 
специфики пищевого кода в  английской, греческой и украинской фразеологиях в линг-
вокультурологическом аспекте. Поставленная цель определила выполненные в процес-
се написания статьи  задачи. Были сформулированы определения понятий-терминов: 
«фразеологизм», «лингвокультурология», «лингвокультурный код», «питание», «еда»; 
описаны фрагменты английской, украинской и греческой фразеологических картин  мира 
на примере фразеологических  единиц  с пищевым компонентом; определены самые ча-
стотные  пищевые компоненты в английской, греческой и украинской фразеологиях, 
классифицирован  по  лексическим групам исследуемый материал; предложены  лингво-
культурологические комментарии к каждой из выделенных лексических груп и сравни-
тельная характеристика пищевых компонентов   фразеологических     единиц англий-
ского, греческого и украинского языков.  Результатом исследования является вывод о 
том, что фразеологизмы с пищевым  компонентом действительно воплощают и ото-
бражают особенности национальной кухни и  культуры,  базовые пищевые  компоненты  
в  английской, украинской и греческой фразеологиях в целом совпадают ,  следовательно,  
лингвокультурные пищевые коды данных  этнокультур, несмотря  на закономерное на-
личие определенных расхождений, имеют общие черты и ценности.

Ключевые слова: еда, лингвокультура,  лингвокультурология, лингвокультурный 
код, лингвокультурологический  комментарий, питание, пищевой код, фразеологизм.
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The article focuses on the study of phraseological units with food component in the context of 
linguo-culturology. The final aim of the work is to describe and compare the linguistic, cultural and 
national peculiarities of food component in English, Greek and Ukrainian phraseological units thus 
revealing linguocultural food code of each linguo-culture. The objective determined  the tasks of 
the research: to define the terms “phraseological unit”, “linguo-cultural code”, “linguo-culturology”, 
“food”, “nutrition”; to describe the fragments of English, Greek and Ukrainian linguistic world 
image through the phraseological units with food component; to single out the most frequent food 
components in English, Greek and Ukrainian phraseology and to define their connotative and 
semantic meaning; to divide the investigated material into groups according to the names and 
semantics of food components; to give linguo-cultural description of each of the abovementioned 
groups. Research has been done on the basis of the English and Ukrainian Phraseological Dictionary 
by K. Barantsev, Shortened Greek and Russian Phraseological Dictionary by O.V. Patrunova and 
Phraseological Dictionary of Ukrainian Language. The volume of the investigated material is 835 
English phraseological units, 340 Greek phraseological units and 487 Ukrainian phraseological 
units obtained by consecutive selection. Our study relies substantially on the application of 
linguistic descriptive methodology and devices. The paper singles out the most frequent lexical 
groups : food, actions of cooking, feeding and eating, bakery, kitchen utensils, physical properties 
of food, drinks, cooking techniques, et cetera, with food prevailing (40,8% in English, 33% in Greek 
and 34,7% in Ukrainian). The most frequent food components are to eat (5,8%), τρώω (to eat) 
(17,6%)  and їсти (8,9%), which proves that basic frequent food components in the researched 
languages mostly coincide.

Key words: food, food code, lingoucultural code, linguocultural description, linguo-culture, 
linguo-culturology, nutrition, phraseologism.
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Вступ
Сфера людського життя, пов’язана з їдою, є складною та різноманітною. 

Свою потребу у виживанні, основану на необхідності вживання їжі, людина 
втілює у харчові образи, при цьому кодуючи їх. Створений таким чином хар-
човий код безпосередньо пов’язаний з мовою та культурою. Особливості 
національної культури проявляються на усіх рівнях мови, проте переважно 
на лексичному. І оскільки фразеологізми як самобутнє мовне явище слугу-
ють своєрідним джерелом знань про культуру народу, звернення в рамках 
даної статті до вивчення взаємозв’язку між їдою як лексичним полем та 
лінгвокультурою на основі фразеологічного фонду мови вважаємо актуаль-
ним та науково обгрунтованим. 

 Актуальність дослідження полягає у тому, що їда залишається го-
ловним ідентифікатором у культурі, оскільки не лише являє собою такий 
широкий та показовий пласт культури, як кулінарія, а і виступає базовим 
фактором для виживання людини, а отже, завжди буде грати важливу 
роль у людському житті. Крім того, фразеологічний фонд мови дає змогу 
ефективно досліджувати англійську, грецьку та українську культуру з точки 
зору лінгвокультурології, порівнювати між собою як безпосередньо мови, 
так і культури народів.  Актуальність теми дослідження також визначається 
розширенням кола наукових інтересів українських учених до вивчен-
ня проблем взаємодії мови, культури та свідомості, а також еволюцією 
лінгвокультурології як самостійної наукової парадигми соціогуманітарного 
знання. Сьогодні як ніколи важливою виявляється потреба в аналізі базо-
вих складників лінгвокультурних спільнот, взаємопереплетених у сучасно-
му динамічному лінгвокультурному просторі. Дослідження харчового коду у 
англійських, грецьких та українських фразеологізмах є проблемою новою і 
не опрацьованою ні в теоретико-методологічному, ні в прикладному аспек-
тах, що увиразнює актуальність проблематики дослідження.

Об’єктом дослідження є харчовий код, що досліджується у 
фразеологізмах крізь призму лінгвокультурології. Предметом дослідження  
слугують англійські, грецькі та українські фразеологізми з харчовим компо-
нентом.

Матеріалом дослідження слугували 835 фразеологічних одиниць з хар-
човим компонентом з Англо-українського фразеологічного словника К. Т. 
Баранцева, до складу якого входить близько 30 000 фразеологічних виразів, 
340 фразеологізмів з харчовим компонентом з Короткого новогрецько-
російського фразеологічного словника О.В. Патрунової, 487 фразеологічних 
одиниць з харчовим компонентом з Фразеологічного словника української 
мови, укладеного В.М. Білоноженко.

Метою роботи є опис та порівняння національно-культурної специфіки 
харчового коду у англійській, грецькій та українській фразеологіях крізь 
призму лінгвокультурології. Досягнення поставленої мети стало можливим 
унаслідок вирішення таких завдань: сформулювати робочі визначення по-
нять «фразеологізм», «лінгвокультурологія»,  «лінгвокультурний код», «їжа», 
«їда»;описати фрагменти англійської, української та грецької фразеологічної 
картини світу на прикладі фразеологічних одиниць з харчовим компонен-
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том; визначити найчастотніші харчові компоненти в англійській, грецькій 
та українській фразеологіях; класифікувати досліджений матеріал за лек-
сичними групами на позначення харчових компонентів фразеологізмів; 
дати лінгвокультурологічний коментар до кожної з лексичних груп та 
порівняльну характеристику харчових компонентів у фразеологічних оди-
ницях англійської, грецької та української мов.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше було си-
стематизовано знання про їду та харчовий компонент у лінгвокультурній 
фразеології: виділено лексичні групи та семантичне значення харчових 
компонентів у складі фразеологізмів, виокремлено найчастотніші харчові 
компоненти у складі англійських, грецьких та українських фразеологізмів, ви-
конано структуровану та поетапну порівняльну характеристику англійських, 
грецьких та українських фразеологізмів з харчовим компонентом.

Результати та обговорення
Лінгвокультурологія як наука бере свій початок у ХХ-ХХІ століттях, у той 

самий час, коли у гуманітарних науках з’явився новий орієнтир на деталь-
не та комплексне дослідження взаємозв’язку мови, культури та людської 
свідомості. Основу нового лінгвокультурологічного напрямку складали 
наукові праці порівняльно-історичного мовознавства (Ф. Буслаєв, І. Гердер, 
Я. Грімм та ін.), гіпотеза лінгвістичної відносності Е. Сепіра та Б. Уорфа, 
ідеї психологічного напрямку лінгвістики, які підтримували Г. Пауль, А. По-
тебня та ін., антропологічні та культурологічні дослідження тощо. Але саме 
завдяки науковим працям фразеологічної школи В.Н. Телії, а також працям 
В.В. Воробйова, В.А. Маслової з’явився термін «лінгвокультурологія», що 
позначав новий напрямок у лінгвістиці, який  у 90-ті роки ХХ століття став 
самостійним науковим напрямком  

Сьогодні, у XXI столітті, лінгвокультурологія виступає як  галузь мовоз-
навства інтеграційного характеру, що знаходиться у фінальній стадії само-
визначення як самостійна лінгвістична дисципліна та  вивчає мову як фено-
мен культури та культуру як феномен, що здебільшого створюється мовою, 
у їх тісному взаємозв’язку з індивідуальною та колективною свідомістю. 
Об’єктом лінгвокультурології є мова як феномен культури в паритетно-
му цілісному взаємозв’язку їх та зі свідомістю. Предметом даної науки є 
мовні та дискурсивні  одиниці, що містять «культурно-значиму інформацію»                  
(В. Маслова, О. Селіванова), в тому числі і фразеологічний фонд мови. 
Причому, за твердженням В.М.Телії, фразеологічний склад мови грає осо-
бливу роль при трансляції культурно-національної свідомості народу і його 
ідентифікації оскільки у образному змістові його одиниць відбито культурно-
національний світогляд (Телія 1996:231). 

Розглядаючи фразеологічні одиниці крізь призму лінгвокультурології, 
М.Л. Ковшова також називає фразеологізм особливим знаком мови та 
стверджує, що у його семантику входить і  культурна семантика, або культур-
на конотація, що створюється відношенням фразеологізму до предметної 
сфери культури. Тобто фразеологізм виконує як мовну, так і культур-
ну функції, не лише передаючи інформацію, а і транслюючи стереотипні 
уявлення певної культури (Ковшова 2012:69). Фразеологізми виникають у 
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національних мовах,  ґрунтуючись на такому своєрідному уявленні світу, 
яке відображає історичний та духовний досвід мовного колективу. Цей 
досвід прямо пов’язаний з культурними традиціями народу, оскільки суб’єкт 
номінації та  мовної діяльності завжди є суб’єктом національної культу-
ри (Телія 1996: 214). 

Дослідження фразеології у аспекті лінгвокультурології сьогодні 
зорієнтовано на розкриття особливостей відображення елементів культу-
ри у фразеологізмах, виявлення способів кодування культурної інформації 
у семантиці фразеологізмів та власне розкодування цієї інформації че-
рез співвіднесення з кодами культури (Чибор 2016: 5). В зв’язку з цим в 
дослідженнях фразеології лінгвокультурологічного напрямку вчені все 
частіше звертаються до поняття «лінгвокультурний код», розглядаючи його 
як перш за все систему символів, об’єднаних тематичною спільністю, що 
мають єдину образну основу, виконують знакову функцію і є закріпленими 
за мовними десигнаторами, об’єднаними в лексико-фразеологічне поле 
(Кірєєва 2008: 3).

Зазвичай виокремлюються такі базові лінгвокультурні коди відповідно 
до кодів культури: антропний, соматичний, просторовий, часовий, природ-
ний, предметний, духовний, харчовий, кольоровий та зооморфний (див., на-
приклад: Гавриловіч 2012: 23). Протягом минулого десятиліття дослідники 
О.М. Березович та С.М. Толстая запропонували до термінологічного обігу 
поняття «субстанційні та концептуальні» коди культури. Найбільш повну 
та систематизовану, на нашу думку, класифікацію подає Л.В. Савченко у 
своїй монографії, присвяченій етнокодам у фразеології: субстанціональні 
(антропний, соматичний, зооморфний, фітоморфний, предметний, при-
родний), концептуальні (спатіальний, темпоральний, геометричний, ко-
лоративний, квантитативний, мороріальний, каузативний, аксіологічний, 
кваліфікативний) і вербальний (Савченко 2013: 92–93,125). Субстанційні 
коди культури  виокремлюються на основі спільності плану виражен-
ня – матеріальної природи знаків, які складають код, концептуальні – на 
основі смислової спільності елементів (концептів, ідей, мотивів), які можуть 
співвідноситися з різними матеріальними втіленнями смислу (рослинний, 
тваринний, харчовий тощо). Будь-який концептуальний код одночасно може 
втілюватися в кількох субстанційних кодах. Таким чином, на думку Н.А. 
Устинової, первинні елементи харчової традиції, отримавши вторинне зна-
чення, створюють харчовий (кулінарний, гастрономічний, глютонічний) код 
культури, що відноситься до концептуальних кодів, оскільки репрезентується 
через речовий та мовний рівні (Устінова 2010: 28).

Отже, аналіз семантики фразеологізмів у зазначеному напрямку  дав 
змогу виявити особливості реалізації харчового коду культури в англійській, 
грецькій та українській загальномовних образних системах і, таким чином, 
розглянути взаємодію одного з тематичних культурних кодів, заснованих на 
харчовій традиції (змістовна сторона культурного кодування), з мовним об-
разним вербальним кодом (знакова форма культурного кодування).

Перед тим, як описати результати нашого дослідження, відмітимо ще 
один важливий теоретичний базис, який стосується визначення терміна 
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«фразеологізм». Не зважаючи на поширене використання у лінгвістичній 
літературі поняття «фразеологізм», питання визначення, систематизації 
та типології фразеологізмів залишаються переважно дискусійними. Так, 
аналізуючи розмаїття визначень фразеологізму, А.І. Федоров та М.В. Жуй-
кова розподіляють їх на дві основні точки зору. Першу з них висвітлюють у 
своїх працях О.О. Реформатський, О.І. Єфімов та інші лінгвісти, які відносять 
до фразеології будь-яке стійке сполучення слів, в тому числі прислів’я, при-
казки, афоризми, акцентуючи увагу на відтворюваності фразеологізму. Дру-
га точка зору викладена головним чином у працях академіка В.В. Виногра-
дова, який вважав головною ознакою фразеологізму саме фразеологічну 
семантику, тобто неможливість представити план змісту фразеологічної 
одиниці як комбінацію планів змісту її складників. Пізніше цю думку розви-
нули Б.О. Ларін, О.В.Федоров, Ж.В. Краснобаєва-Чорна та інші. 

Проаналізувавши та типізувавши визначення поняття «фразеологізм» 
у лінгвістиці, пропонуємо  узагальнююче визначення українського науков-
ця  Віктора Дмитровича Ужченка, оскільки воно синтезує в собі основні 
ознаки фразеологізмів.  Отже, фразеологізми – це «надслівні, семантич-
но цілісні, відносно стійкі (з допустом варіантності), відтворювані й пере-
важно експресивні одиниці, які виконують характеризуючо-номінативну 
функцію» (Ужченко 2005:9).

При виконанні дослідження також вважаємо необхідним зробити ко-
роткий екскурс у загальні характеристики національних кухонь. Відомо, 
що Англія не відрізняється вишуканістю в області кулінарії – там високо 
цінується проста та ситна кухня. Недарма Сомерсет Моем стверджував, що 
у Англії можна добре харчуватися, якщо снідати три рази на день. Дійсно, 
справжній англійський сніданок являє собою бенкет з бекону, яєць, ковбаси, 
смажених помідорів, грибів та квасолі. У свою чергу саме ростбіф, бара-
нину або свинину з овочами та картоплею, а також тушковані боби і то-
сти вважають «справжньою їжею» (Майол, Милстед 2001:39-40). Джеймс 
О’Дріскол також стверджує, що британці їдять доволі багато смаженої їжі, а 
окрім перелічених вище популярних продуктів, називає також молоко, мас-
ло, чай (O’Driscoll 2009: 58).

Українська кухня також має свої особливості. Власне українська кух-
ня сформувалася доволі пізно – в основному до середини XVIII ст., що 
пояснюється тривалим і складним процесом становлення української нації. 
Українська кухня увібрала у себе традиції деяких народів, самобутньо 
видозмінивши їх. З тюркської кухні було запозичено обсмажування овочів у 
олії, а страва турецької кухні дюш-вара перетворилася на українські варе-
ники. У ХІ-ХІІ ст. з Азії почали завозити гречку. Своєрідність української кухні 
виражається, по-перше, у використанні таких продуктів як свинина, сало, 
буряк, пшеничне борошно, по-друге – у таких особливостях технології при-
готування їжі, як комбінована теплова обробка великої кількості компонентів 
страви на фоні одного визначального, яскравим прикладом чого є борщ. 
Українській кухні властиво використання яєць, національними стравами 
є вироби з простого бездріжджового тіста: вареники, галушки, гречаники. 
Важливу роль відведено овочам (морква, гарбуз, картопля, помідори), а та-
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кож бобовим: бобам, сочевиці і особливо квасолі. Помідори та соняшникова 
олія мали особливий вплив на меню українців. З прянощів чи приправ пере-
важно використовують цибулю, часник, кріп, перець, оцет. З фруктів та ягід 
національними можна вважати сливу, грушу, вишню, з яких роблять узвар 
(Альхабаш 2013:3-7).

Греція має давню кулінарну традицію, що сягає 4000 років. Національна 
кухня належить до середземноморської кухні, однієї з найбагатших та здо-
рових кухонь світу, що базується на оливковій олії, свіжих овочах, хлібі та 
злакових, сирах та великому розмаїтті приправ. Грецький клімат створює 
ідеальні умови для розведення овець та кіз (Schinkel 2013: 38). Крім того, 
кухня Іонійських островів включає велику кількість риби та морепродуктів 
(Кулинарные шедевры мира. Греческая кухня 2013:8). Автори енциклопедії 
називають основними продуктами грецької кухні наступні: лимон, оливкова 
олія, оливки, маслини, орегано, помідори, виноград та виноградне листя, 
баклажани, цибуля, яйця, оцет, баранина, огірки. На формування грецької 
кухні великий вплив мали два фактори: дотримання традицій християнства 
та турецька експансія впродовж декількох століть. Завдяки християнській 
кулінарній традиції у Греції невід’ємною частиною свят є приготування 
пирогів, особливо з вмістом меду та горіхів. Турецька експансія вплинула на 
грецький світогляд загалом: незважаючи на деякі спільні риси національних 
кухонь, греки не визнають вплив Турції на їх національну кухню: навіть каву 
по-турецьки вони називають кавою по-грецьки (Там само: 8- 12). 

Отже, у нашому дослідженні було перш за все розглянуто 
лінгвокультурологічні особливості харчових компонентів фразеологізмів. 
Передусім вважаємо необхідним пояснити, що включають у себе поняття 
«їда» та «їжа». Тлумачний словник української мови А.О. Івченка пропонує 
наступні визначення: «Їда – процес споживання їжі … Їжа – продукти хар-
чування (у готовому до споживання вигляді)» (Івченко 2002:168). Сфера 
людського життя, що пов’язана з їжею та харчуванням, дуже різноманітна 
та складна. Такою ж неоднорідною та складною є її відбиття у свідомості 
людини. Проте усе, що пов’язано з їдою, їжею та харчуванням, можна 
об’єднати у лексичне поле «їда» та розділити на велику кількість одиниць 
різних рівнів – лексичних груп, у числі яких можна назвати їжу та все, що 
безпосередньо пов’язане з нею. Спробуємо виділити основні з них та пере-
рахувати ті харчові образи, що є найбільш представленими. 

Спираючись на класифікацію М.Л. Ковшової (Ковшова 2012), ми 
виділили основні лексичні групи «харчових» слів, що беруть участь у 
формуванні фразеологізмів: види їжі, дії з готування, годування і поїдання 
їжі, випічка, посуд, фізичні якості та категоріальні ознаки їжі, напої, фізичні 
процеси приготування їжі та інше. З них найбільш представленою групою є 
види їжі, обсяг якої складає 40,8% від загальної суми в англійській, 34,7% 
від загальної суми в українській та 33% від загальної суми у грецькій мовах.

1. До найбільш представлених видів їжі у англійській фразеології 
відносимо такі компоненти, як egg (37), fish (28), salt (28), meat (23), 
cheese (22), butter (19), apple (17), nut (17), corn (12), food (8), mustard (8), 
cream (4). Розглянемо лінгвокультурологічні особливості одного з трьох 
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найчастотніших у першій групі компоненту egg (яйце). Кількісні показни-
ки нашого дослідження доводять думку деякіх антропологів , що яйця в 
англійській кулінарії є базовим компонентом. До ХХ ст. вони були найситнішою 
та найдоступнішою їжею серед простолюду (O’Driscoll 2009: 184). Сам об-
раз при цьому характеризується як щось незначне (To take eggs for money 
– підманутися, бути обманутим, знести образу), навіть банальне, та яке 
втім все ще має цінність: Better an egg in peace than an ox in war – Краще 
придбати щось мирним шляхом, ніж багато війною. Компонент egg також 
може позначати якесь заняття, особливо у контексті втручання адресата 
висловлення у справи адресанта:Go and teach your grandmother to suck 
eggs – повчи свого діда лисого; Have eggs on the spit – бути зайнятим, за-
йматися ділом. Таке  позначення є наближеним до семантики компоненту 
яйце в українській мові: носитися як курка з яйцем, як квочка на яйцях.

Розглянемо лінгвокультурні особливості другого за частотою у першій 
групі компоненту fish (риба). Відштовхуючись від того, що пиво є по-
пулярним напоєм у Британії ще з Середньовіччя, можна стверджувати, 
що риба та м’ясо, як закуски, що підходять до смаку пива, є популярни-
ми продуктами у раціоні британців (Нікішкова 2017:85-86), а отже, з ними 
пов’язана велика кількість фразеологізмів . Іншим фактором частотності є 
той факт, що океан та море, які омивають острів, пропонують величезний 
вибір риби. Отже, меню та повсякденність британців була тісно пов’язана 
з рибальством. Риба була доступна навіть біднякам (Английская кух-
ня 1996: 8). Звичність, повсякденність такого продукту відображається в 
англійських фразеологізмах, де риба часто є метафоричним уособленням 
справи: Another kettle of fish – зовсім інша справа. Фразеологізм з біблійною 
етимологією loaves and fishes – земні блага відображає те, що риба та хліб 
мають однакову цінність. Це підводить нас до другої важливої характери-
стики риби як частини раціону англійців – вона набула особливого значення 
у часи Християнства. Протягом посту риба ставала на заміну м’ясу – одно-
го з основних продуктів англійської кухні (Mason 2004: 10). Взаємозв’язок 
цих двох продуктів знайшов відображення у прислів’ї don’t make fish of 
one and flesh of another – стався до всіх справедливо. Подібність цих двох 
компонентів відбито і в українському фразеологізмі ні риба, ні м’ясо – без-
вольна, безхарактерна людина. 

Риба була індикатором належності людини до певної релігії, а отже, вра-
ховуючи релігійно-політичні міжусобиці в Британії, риба була ще й мірилом 
благонадійності. Так, за часів королеви Єлизавети постів додержували 
лише католики, причому їх вважали за людей політично неблагонадійних. 
Протестанти ж на доказ відданості своїй державі перестали їсти рибу у пісні 
дні. Ця традиція перейшла у фольклор, закарбувавшись у фразеологізмі to 
eat no fish, що означає «не додержувати постів, не бути католиком, бути 
благонадійним».  У англійській фразеології часто звертається увага на 
специфічність розглянутого продукту, часто з негативною конотацією:fishy 
story – казка про білого бичка. Риба може уособлювати людину з негативни-
ми якостями:Cold fish – нахаба; odd fish – дивак, чудакувата, чудна людина. 
Особлива увага приділяється й рибному запаху:Best fish smell when they are 
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three days old – гості і риба через три дні псуються;Fish begin to stink at 
the head – риба починає з голови псуватися. Такий акцент тісно пов’язаний 
з побутом бідняків. Один з німецьких мандрівників писав: «оселедець їдять 
економно, лише натираючи відварені картопляні бульби оселедцем для за-
паху. Над обіднім столом зазвичай висить оселедець або мішечок з сіллю 
просто у якості символу» (Английская кухня 1996: 8).

Греція також є рибною країною. Через те, що Греція має узбережжя, яке 
займає одинадцяте місце у світі за довжиною, та може похвалитися близько 
1400 островами, страви з риби у цій країні дуже розповсюджені (Schinkel 
2013: 38). Ще у кулінарній книзі Мітайкоса, датованої V ст. до н.е., міститься 
велика кількість рецептів з риби. Тож розмаїття рибних страв та невід’ємність 
риби від меню грека знайшло своє відображення у фразеології: Βρωμάν 
τα ψάρια στην αγορά (тхне на ринку риба) – на рынке полно рыбы. Про-
те мандрівниця Ізабель Армстронг у мемуарах 1893 року згадує, що на 
столах греків не було багато риби (Кулинарные шедевры мира. Греческая 
кухня 2013: 218). Крім того, греки як ортодоксальний народ дотримували-
ся релігійних звичаїв, отже, через пости вживали рибу доволі рідко (Dalby 
A., Dalby R. 2017:224). Тому можемо стверджувати, що у давнину риба 
(ψάρι) була цінним продуктом, за своєю цінністю еквівалентним м’ясу у 
англомовній картині світу, що відобразилося на грецькій фразеології, де 
риба виступає символом успіху, якого, втім, може бути важко досягти: Πιάνω 
μεγάλο ψάρι (витягнути велику рибу) – иметь большой успех, добиться 
большой удачи.

В українській фразеології позитивна конотація фразеологізмів з компо-
нентом риба, можливо, пов’язана з тим, що саме рибна юшка була дуже 
популярною серед козаків. Її варили в мідних казанах і розливали по «ва-
ганкам», невеликим дерев’яним коритам  (Альхабаш 2013:13): Як риба з 
водою;І риби наловити, і ніг не змочити.

Що стосується компоненту salt (сіль), то вже за фразеологізмом above 
the salt – (сидіти) на чільному, почесному місці за столом (буквально 
«над сіллю»), можемо зробити висновок, що у харчуванні англійського на-
роду сіль грала велику роль, що відобразилося як на житті загалом, так 
і у фразеології. Сіль в англійських фразеологізмах є символом розуму, 
кмітливості, здорового глузду: To be worth one’s salt – бути здібним, корис-
ним, виправдати себе; добре працювати.

В українській культурі цінність солі відображена у поєднанні з культур-
ним кодом хлібу. Про значення хліба та солі у традиціях українців мова піде 
у пункті, що стосується лексичної групи «випічка». Оскільки сіль широко ви-
користовувалася у народній медицині та у якості оберегу, у фразеологічній 
свідомості українців відображено магічні властивості солі: сіль тобі в оці; сіль 
тобі на язик; як сіль в оці; як сіль у воді (зникнути). Крім того, в українській 
фразеології відбито негативну конотацію солі як чогось пригнічуючого. Це 
може бути пов’язано як із солоністю сліз (сіль в очах), пекучості солі при 
контакті зі ураженою шкірою (насипати на хвіст солі, сипати сіль на рану), 
більш яскравим (позитивна конотація фразеологізму) або пересоленим (не-
гативна конотація) смаком, що виникає при додаванні солі до їжі (додати 
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солі, але відважити солі, пуд солі з’їсти). Останній варіант мотивованості 
паремій яскраво підкреслює приказка «Недосол на столі, пересол на 
голові» – пересолена страва вважалася більш невдалою, ніж недосолена.

У грецькій фразеології компонент αλάτι (сіль) може виступати певного 
роду мірилом у чомусь: дружбі (φάγαμε μαζί ψωμί κι αλάτι (ми з ним разом 
хліб з сіллю їли), людських якостях (δεν φοβάται ο παστουρμάς τ’ αλάτι (він 
не боїться бастурми з сіллю) – он прошёл огонь, воду и медные трубы). 
Таке семантичне значення, на нашу думку, пояснюється тим, що продукти, 
консервовані в солі, можуть довше зберігатися, сіль сповільнює розвиток 
бактерій у їжі та подовшує її термін придатності. У фразеології така здатність 
солі переосмислилася, і ситуація, яку описує фразеологізм з даним компо-
нентом, набула значення чогось, що вже пройшло перевірку. Відомо також, 
що з вищезгаданої причини греки консервували у солі рибу для продажу 
(Кулинарные шедевры мира. Греческая кухня 2013 :18). 

Представленими складниками у фразеологізмах з харчовим компо-
нентом є meat (м’ясо) та mustard (гірчиця). До «м’ясних» компонентів 
зараховуємо meat, beef, mutton, bacon. У проаналізованих нами англійських 
фразеологізмах у більшості випадків ці образи символізують щастя, успіх, 
щось необхідне або доцільне. Пов’язуємо це  з тим, що вже в кінці ХІІІ ст. 
м’ясо почало асоціюватися з фізичною силою, згодом ставши невід’ємною 
складовою раціону аристократів (Mason 2004:10). Тож м’ясо у англійській 
культурі не є їжею простого народу – бідні селяни не споживали його : Carry 
meat in one’s mouth – бути джерелом прибутку; Cry roast meat – розказа-
ти всім про своє щастя;Bring home the bacon – досягти великих успіхів. 
В українській фразеології та культурі більш популярним продуктом тварин-
ного походження є сало. Фразеологічні одиниці з компонентом сало мають 
позитивну конотацію, вказуючи на щось приємне та бажане (як кіт на сало; 
як салом мастити; як салом по губах).

Що стосується гірчиці, то компонент mustard у англійських 
фразеологізмах  застосовується по відношенню до чогось доречного або 
до кмітливої людини, яка знає свою справу:Be all to the mustard – бути 
важливою персоною, «цяцею». Абсолютно протилежне відображення 
знаходить гірчиця у свідомості українського народу. Українці перш за все 
звертають увагу на гіркоту цього продукту, що, як наслідок, відбивається 
у фразеологічних одиницях з негативною конотацією:Пахне гірчицею;Гірш 
гіркої гірчиці.

Образ, виражений англійською лексемою cheese (сир) часто 
зустрічається у фразеологізмах, що позначають бідність (bread-and-cheese 
marriage – одруження з бідняком). Це пов’язано з тим, що сир раніше ви-
готовляли майже у кожній оселі по всій Англії. Сир був типовою їжею 
фермерів, шахтарів, солдат та будівельників упродовж декількох століть 
(Smith 2006:60). В українській культурі, навпаки, фразеологізми з компонен-
том сир (як сир у маслі жити) містять у семантиці символічний смисл до-
статку. Низка прислів’їв, у яких фігурують компоненти cheese та chalk, вка-
зують на наявність або відсутність вміння оцінювати те, що відбувається:Be 
able to tell cheese from chalk – дещо тямити;Chalk for cheese – дуже низька 
ціна за гарну річ.
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Наступним образним компонентом є слово butter (масло). Як в 
англійських, так і в українських фразеологізмах цей образ має позитивну 
конотацію та асоціюється з добробутом, розкішшю: Butter one’s bread on 
both sides – дозволяти собі надмірні розкоші;

Have one’s bread buttered for life – жити в достатку. Купатися як сир у 
маслі; Як маслом по душі.

Ідентичну семантику в українській мові має компонент мед. Він та-
кож символізує щось бажане, приємне (медові дні; липнути як бджоли до 
меду), і, так само, як і компонент butter у англійській мові, у негативному 
значенні слово «мед» вказує на надмірність, надмірні розкоші:Як мед, то 
й ложкою;Передавати куті меду. Як і в українській фразеології, харчовий 
компонент μέλι (мед) означає щось приємне, бажане, або, подібно до семан-
тики компоненту sweet, люб’язність чи улесливість залежно від семантики. 
Цей компонент у фразеології грецької мови часто зустрічається з компонен-
тами γάλα (молоко) та καρύδι (горіх):Περνώ καρύδι και μέλι (проводити час 
за горіхами та медом – жить как у Христа за пазухой). Поєднання меду 
та горіхів є типовим для грецьких святкових десертів, таких, наприклад, як 
різдвяне печиво меломакарона (Кулинарные шедевры мира. Греческая кух-
ня 2013:12). Сам мед ще з часів Давньої Греції вважався священним про-
дуктом та використовувався не лише як їжа та жертва богам, а й медичний 
та косметичний засіб (Schinkel  2013:39).

Розглянемо лінгвокультурологічні особливості символьного компоненту 
apple (яблуко). Серед видів їжі він недарма є одним з найпредставленіших: 
відомо, що існує більше трьох тисяч сортів англійських яблук, а у 1990 році 
у Великобританії засновано День яблука, що свідчить про те, що Англія 
– яблучний край (Quick 2013:219). Оскільки нами було проаналізовано дві 
третини фразеологізмів з харчовим компонентом, представлених у словни-
ку К.Т. Баранцева, підтвердження цій тезі у проаналізованому проміжку не 
знаходимо, що уможливлює подальші дослідження стосовно даного аспек-
ту. У шести випадках цей образ бере свій початок з Біблії та міфології і у 
п’яти випадках, усі з яких відносяться до фразеологізмів з міфологічною та 
біблійною етимологією, має негативну конотацію:Apple of discord – яблуко 
розбрату]; Apple of Sodom –оманливий успіх. Для української та грецької 
культур яблуко не є характерним культурним кодом, оскільки кількість 
фразеологізмів з цим компонентом зовсім невелика.

2. Наступною за обсягом групою є група харчових компонентів на позна-
чення дій з годування, готування та поїдання їжі. В англійській фразеології 
велика кількість фразеологізмів, харчовий компонент яких позначає дії з 
поїдання їжі, позначають дії, що стосуються процесу мислення:To be eaten 
up with – аж палати (із заздрощів, цікавості тощо);To bite into something – 
зарубати щось собі на носі;Swallow an insult – проковтнути, стерпіти об-
разу. В українських фразеологізмах дія поїдання пов’язана з переживанням 
певного досвіду, частіше негативного, що підтверджує думку дослідників 
щодо метафоричного зв’язка на сомато-вегетативному рівні при поїданні їжі 
та переживаннями, коли людина використовує для опису свого життєвого 
досвіду метафору поїдання (За сім верст киселю їсти; їсти біду; наїстися 
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дрижаків; їсти мордачі; серце їсти; сором їсть очі). У грецькій фразеології 
переживання негативного досвіду теж превалює у семантичному полі ком-
поненту τρώω (їсти). Велика частина грецьких фразеологізмів з цим ком-
понентом має значення «бути побитим, покараним»:Τρώω τις φάπες (скуш-
тувати ляпасів) – быть за дело избитым.

Суттєва різниця між англійським та українським світоглядом 
простежується у харчових компонентах to feed та годувати. Якщо в 
англійській лінгвокультурі дієслово to feed показує наповнення людини 
певними емоціями (to feed one’s vanity – тішити чиєсь самолюбство), то 
в українській фразеології майже всі фразеологізми з компонентом году-
вати мають значення «бити кого небудь»:Годувати буханцями;Годувати 
лящами;Нагодувати цибулькою.

У англійській мові також широко представлені фразеологізми з компо-
нентом drink: To drink hob a nob – цокатися;To drink one’s fill – напитися 
донесхочу;To drink till all is blue – допитися до білої гарячки, до «зеленого 
змія». Так само, як у англійській, в українській мові існує велика кількість 
фразеологізмів, пов’язаних зі вживанням алкоголю, що вказує на схильність 
до вживання алкоголю обома народами: з кругу спитися; пити без проси-
пу; пити запоєм; пити мирову. Проте, не зважаючи на розповсюдженість 
культури пиття серед обох народів, необхідно зазначити різне ставлення 
до кількості випитого. Наприклад, англійський фразеологізм to drink as a 
lord посилає на звичай випити як можна більше алкогольного напою, що 
побутував серед аристократів  наприкінці ХVIII – на початку ХІХ ст., а отже, 
звичка багато пити могла асоціюватися із вищим класом суспільства. У 
той самий час в українській пареміології існує приказка Чоловік – не сви-
ня: більше відра не вип’є, яка вказує на те, що схильність до надмірного 
пиття засуджувалася народом. Це судження підтверджує і широкий спектр 
фразеологізмів, що описують наслідки алкогольного сп’яніння (допитися 
до білої гарячки; допитися до зеленого (блакитного) змія; допитися до 
собачого паліччя). Але англійська мова більш багата на фразеологізми, 
пов’язані з культурою вживання алкогольних напоїв загалом.

3. Не лише серед випічки, наступної за обсягом групи, але й серед усіх 
образів, найчастотнішим є харчовий компонент bread.  Як зазначається, 
хліб – це «вид їжі, що тяжко добувається; ця ознака була переосмислена у 
категоріях цінності, що зробила хліб найбільш шанованим видом їжі» (Ков-
шова 2012: 271). Підтвердження цьому знаходимо у таких фразеологізмах 
як as I live by bread – слово честі, клянусь життям; daily bread – насущ-
ний хліб у англійській мові. Так само і в українських фразеологізмах відбито 
цінність цього продукту, пов’язана з тяжким трудом його добування. Праця 
та хліб тісно пов’язані в українській фразеології: великий хліб, відбивати 
хліб, легкий хліб, тяжкий хліб, недосипати ночей та недоїдати хліба.  У 
свідомості українців на хліб заслуговують ті, хто тяжко для цього працює, 
ледарювання засуджується, а жебрацтва соромляться: хліб переводи-
ти, жити на чужих хлібах, недаром хліб їсти. Важливим для українців є 
поєднання двох продуктів: хліба і солі. Зустрічати хлібом-сіллю дорогих го-
стей – звичай, що символізує добрі наміри, має глибоке коріння та дійшов 
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до нашого часу. З цією традицією пов’язана низка фразеологізмів та при-
казок: хліб та сіль, водити хліб-сіль, хліб-сіль забувати. Функція формули 
«хліб-сіль» постає не лише у якості запрошення, обряду включення, метою 
якого є убезпечити «свій» світ від «чужинця», зробивши його «своїм», але і у 
якості побажання благ  (Капелюшник  2011:29). В образі хліба (ψωμί, άρτος) 
в грецькій лінгвокультурі втілилися уявлення про життєво необхідні речі, їжу 
та рівень достатку загалом, часто він є еталоном найнеобхіднішого: Αυτί η 
δουλειά έχει ψωμί (ця робота має хліб) – это хлебная должность;Κάλλιο 
ψωμί και στ` άχερα παρά ψάρι και στη θάλασσα (краще хліб, та на сіні, ніж 
риба, та у морі) – лучше мало, да тихо, чем много, да лихо. Ідентичну 
семантику має цей компонент і в українській та англійській лінгвокультурі: 
bread and butter –насущний хліб; bread and circuses – хліба і видовищ; butter 
one’s bread on both sides – дозволяти собі надмірні розкоші.

Проте серед випічки не лише хліб шанується англійцями. Більшість 
англійців не вважатиме прийом їжі завершеним без пудингу (Майол, 
2001: 40), що підтверджує частотність представлення цього компоненту 
у нашому дослідженні. Компонент pudding (пудинг) позначає нагороду, 
ціннішу за слова подяки, або результат праці (втім не завжди задовольня-
ючий): Praise is not pudding – соловей піснями не ситий;Scornful dogs eat 
dirty puddings – прийде коза до воза. Цей компонент, крім вищесказаного, є 
основоположним для компонентів butter та egg як власне інгредієнтів пу-
дингу. «Сільські мешканці втрачали старі навички, переїжджаючи до міст; 
через бідність їм доводилося віддавати перевагу радше маргарину, аніж 
маслу, та кукурудзяному крохмалю замість яєць» (Smith 2006:205]. З цього 
уривку можемо зробити висновок про цінність масла та яєць як продуктів 
на столах англійців, що пояснює і позитивну конотацію двох компонентів. 
Втім, мається на увазі як пудинг у його класичному розумінні, так і пироги 
з різноманітними начинками. Фразеологізми з харчовим компонентом cake 
дають підстави зробити припущення про те, що англійці приділяли увагу 
смаковим якостям пирога (пиріг з ніжною начинкою є «янгольським», але 
пиріг, що складається переважно з тіста, оцінюється як невдалий):

Angel cake – торт з кремом з кокосових горіхів;Bad custom is like a 
good cake, better broken than kept – бійся поганої звички, як ворога;Cake is 
dough – надії не здійснилися.

Показовими є також фразеологізми з компонентом pie (пиріг). У 
англійській та українській культурах простежується зв’язок цього обра-
зу з якоюсь справою: Cut a pie – втручатися у щось;Finger in the pie – 
причетність до якоїсь справи. Метафоричність цих образів зумовлена уяв-
ленням про готування пирога як достатньо тривалий, але звичний, повсяк-
денний процес, що характерно для будь-якої справи загалом.

4. З проаналізованих нами харчових компонентів на позначення посу-
ду у англійській мові представленим є компонент cup (чашка). В основно-
му у фразеологізмах він позначає певний стан людини, а у біблеїзмах, що 
є еквівалентними для англійської та української фразеології, є символом 
долі: Be a cup too low – бути не в своїй тарілці;Bitter cup – гірка чаша, чаша 
страждань [етим. бібл.];Cup was full – чаша переповнилася, щастя було 
безмежним [етим. бібл.].
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5. До компонентів, що позначають фізичні якості та категоріальні 
ознаки їжі, відносяться компоненти hot, cold, sweet, bitter, sour. О.О. 
Селіванова стверджує, що серед українських фразем сфера смакових 
відчуттів є найбільш представленою, причому оцінна опозиція позитивного 
пов’язана з солодким, а негативного – з гірким, кислим, солоним (Селіванова 
2012:189):Солодити душу;Гірка година; Аж молоко кисне;Кисла міна. 
Фразеологізми з компонентами приємного смаку можуть також позначати 
нещирість, улесливість (Там само:189): Обливати солодким медом;Цукор 
медович.  Відмітимо, що у  багатьох випадках розуміння харчового коду та-
кого типу в українській мові співпадає з їх розумінням  в англійській мові. 
Наприклад, під час дослідження компоненту bitter нами не було виявле-
но позитивної конотації цієї лексеми взагалі:Bitter as wormwood – гіркий 
як полин;Bitter pill – гірка пілюля, образа, приниження, з яким треба 
змиритися;Bitter tears – гіркі сльози;Bitter truth – гірка правда. У англійській 
та грецькій фразеології «солодкість» також вказує на улесливість або 
нещирість у негативному контексті (weet as honey and bitter as gall – на язиці 
мед, а на серці отрута; sweet nothings – компліменти, лестощі; κάνω τα 
γλυκά μάτια (робити солодкі очі) – строить глазки; το γλυκό στόμα (солод-
кий рот) - сладкоречивый человек).

6. Наступною за обсягом групою є напої. Серед напоїв як харчових 
компонентів у складі фразеологічних зворотів фігурують переважно спиртні 
напої. Серед англійських образів спиртних напоїв найчастіше зустрічаються 
ale, wine, cider, серед українських, звичайно, горілка. Причому тут бачимо 
суттєву різницю в сприйнятті народами образів: якщо у англійців спиртні напої 
асоціюються з веселощами, то в українців горілка у фразеологізмах фігурує 
в яскраво негативній конотації:Adam’s ale – жарт. вода;All ale and skittles 
– безперервні розваги, безтурботне, дозвільне життя;Cakes and ale – 
веселе життя;В горілці киснути;Заливати лихо горілкою;Затоплювати 
розум у горілці.

Греція здавна вважається країною виноробства. Грецька міфологія 
навіть відома тим, що має бога виноробства та плодючості, Діоніса, а з 
вином у греків пов’язано безліч традицій. Греки додавали до вина мед, 
прянощі, оливкову олію. Вино (κρασί) зберігали у шкіряних бурдюках, де 
воно після випаровування води згущувалося до консистенції меду. При 
вживанні таке вино доводилося розбавляти водою. Такий метод винороб-
ства відобразився у фразеології: вода тут метафорично показує або «роз-
бавлення», заспокоєння накалу емоцій, або «втручання» у чужі справи:Βάζω 
νερό στο κρασί (доливати воду у вино) – охладить свой пыл;Σε ξενό κρασί, 
νερό μη βάζεις (у чуже вино воду не доливай) – не суй свой нос куда не сле-
дует.

У грецькій фразеології, як і в англійській та українській, вода (water, νερό) 
є образом базового компоненту; у англійській та українській фразеології 
навіть надто доступного, щоб увібрати в себе ознаки «привілейованості» 
символу:Bread and water – хліб і вода (малопоживна їжа);Πίνω πηγαδίσιο 
νερό (пити криничну воду) – довольствоваться малым. Однак грецька 
мова пропонує ще й таку семантику компоненту νερό, яка позначає щось, 
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чого небагато та що необхідно цінувати. Можливо, це пов’язано зі спекот-
ним кліматом країни, який і сприяв надаванню більшої цінності воді як засо-
бу життя та відповідно як символу:Διψά η αυλί σου για νερό και συ το ρίχνεις 
έξω (твій двір від спраги потерпає, а ти воду на вулицю виливаєш) – чего 
немножко, того не мечи в окошко. Крім того, грецький фразеологізм на по-
значення жіночої вроди σαν το κρύο νερό (як холодна вода) перегукується 
з українським фразеологізмом кров з молоком та англійським milk and 
roses. Не лише в українській мові, а і у решті досліджуваних мов компо-
нент молоко (milk, γάλα) взагалі часто посилається на юність та засвоєння 
нового:Milk for babes – щось легке для розуміння;Suck in with one’s mother’s 
milk, – всмоктати з молоком матері;Το στόμα του μυρίζει ακόμα γάλα (у ньо-
го рот ще пахне молоком) – у него ещё молоко на губах не обсохло. В 
грецькій фразеології компонент γάλα, особливо в поєднанні з компонентом 
μέλι (мед) символізує ще й успіх:Όλα πάνε μέλι-γάλα (усе йде як мед з моло-
ком) – всё идёт как по маслу.

7. Серед фізичних процесів під час приготування їжі найбільш 
представленими у англійській фразеології  є компонент boil та компонен-
ти, що позначають процес термічної обробки продуктів roast, bake. У ряді 
випадків вони позначають ставлення до погодних умов:To be roasted alive 
– знемагати від спеки, «жаритися»;Baking weather – спека, дуже жарка 
погода. Частотність лексеми boil підтверджує кулінарну традицію англійців 
варити овочі тривалий час, доки вони не втратять смак, колір та тексту-
ру. Власне, вода з варених овочей цінується більше, ніж самі овочі (Quick 
2013:225). В силу зовнішніх характеристик, таких як змішаність інгредієнтів, 
в’язкість, відсутність форми, образ вареної їжі часто пов’язаний з негатив-
ною конотацією, оскільки «їжа позбавляється смаку, так само як і щось, чого 
стосується фразеологізм, втрачає свої чіткі, яскраві характеристики» (Ка-
пелюшник  2011:47):Boiled eye – невиразний, застиглий погляд;Feel like a 
boiled rag, to – почуватися слабким, кволим;Варитися у власному соку.

В українській фразеології компонент варити часто пов’язаний із 
доріканнями, певною провокацією стосовно людини, яка починає відчувати 
яскраві неприємні емоції, подібно до того, як скипає бульон при варінні 
овочів, або ж потраплянні людини у скрутну ситуацію, так само як овочі по-
падають у киплячу воду при варінні:Без вогню варити когось;Виварювати 
воду з когось;Заварити кашу;Поваритися в котлі. У грецькій фразеології 
компонент βράζω (варити, кипіти) за семантикою позначає динамічний 
перебіг подій, переживання певної ситуації:Βράζω στο ζουμί μου (варитися 
у своєму бульйоні) – переживать про себя;Σ` ένα καζάνι βράζουμε (в одному 
казані варимося) – варимся в одном котле. Компонент βράζω зустрічається 
й у фразеологізмах з різко негативною конотацією (να σε βράσω! (щоб ти 
зварився) – да сгори ты совсем!).

Таким чином, проаналізувавши кожну з виділених нами лексичних груп 
на позначення харчових компонентів та надавши лінгвокультурологічні 
коментарі до них, можемо підбити підсумок у вигляді таблиць, що включа-
ють в себе дані про лексичні групи харчових компонентів та найчастотніші 
харчові компоненти у фразеологізмах досліджуваних мов. 
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Таблиця 1
Лексичні групи на позначення харчових компонентів у англійських 

фразеологізмах
                                                                                                                                    

                                  

                                                                                                   Таблиця   2
Лексичні групи на позначення харчових компонентів в українських 

фразеологізмах
                                                  

Таблиця 3
Лексичні групи на позначення харчових компонентів у грецьких 

фразеологізмах
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Висновки
Опрацювавши вибірку маємо наступні висновки. Найбільш частот-

ним харчовим компонентом серед досліджуваних нами англійських 
фразеологізмів є дієслово to eat, що становить 5,8 відсотків. Наступними 
за частотою є лексеми bread (4%), egg (3,6%), sweet (3,1%), fish (2,7%), 
salt (2,7%), meat (2,2%), cheese (2,1%), pot (2,1%), to drink (2%), water (1,9%), 
butter (1,8%), cup (1,7%), milk (1,7%), pie (1,7%), apple (1,6%), hot (1,6%), 
nut (1,6%). Серед українських фразеологізмів найчастотнішим харчовим 
компонентом є також  дієслово їсти, що становить 8,9 відсотки. Наступ-
ними за частотою є  хліб (6,27%), вода (6,1%), мед (4,1%), сіль (2,8%), мо-
локо (2,47%), годувати (2,3%), риба (2,3%), пити (2,15%), мак (1,98%), 
каша (1,8%), кипіти (1,8%), перець (1,8%), горіх (1,65%), сало (1,65%).  
Серед грецьких фразеологізмів найчастотнішим харчовим компонентом 
є дієслово τρώω (їсти), що становить 17,6 відсотків. Наступними за ча-
стотою є  ψωμί, άρτος (хліб) (5,6%), νερό (вода) (3,4%), ψάρι (риба) (3,2%), 
μέλι (мед) (2,8%), πίνω (пити) (2,5%), αυγό (яйце) (2,1%), γάλα (моло-
ко) (2,1%), γλυκός (солодкий) (1,9%), καρύδι (горіх) (1,9%), αλάτι, άλας 
(сіль) (1,9%), λάδι (олія) (1,7%), βράζω (варити) (1,7%), μεθύσι (сп’яніння) 
(1,5%), πίτα (пиріг) (1,5%). Їх частотність так чи інакше є мотивованою та 
пояснюється у лінгвокультурологічних коментарях.

Загалом при аналізі перших 18 харчових компонентів з найчастотніших 
у англійській мові та перших 15 в українській та грецькій мовах виявлено 8 
харчових компонентів, що мають приблизно однаковий рівень частотності 
у досліджуваних мовах. Це такі компоненти, як to eat (їсти, τρώω), bread 
(хліб, ψωμί / άρτος), fish (риба, ψάρι), salt (сіль, αλάτι / άλας), to drink 
(пити, πίνω), water (вода, νερό), milk (молоко, γάλα), nut (горіх, καρύδι). 
Деякі найчастотніші компоненти співпадають лише у двох мовах; це такі як 
egg (αυγό), sweet (γλυκός), pie (πίτα) та мед (μέλι), кипіти (βράζω). Частотність 
інших харчових компонентів суттєво відрізняється, особливо це стосується 
таких компонентів, як meat, cheese, pot, butter, cup, apple, hot, годувати, 
мак, каша, перець, сало, λάδι (олія), μεθύσι (сп’яніння). У даних випадках 
ми можемо розглядати ці харчові компоненти, особливо ті, що належать до 
видів їжі як компоненти культурно-специфічних фразеологізмів, характер-
них для мови певної національності. 

У фразеологізмах досліджуваних мов найчастотнішим є компонент to 
eat, їсти, τρώω. Проте семантика та конотативність цього харчового компо-
ненту у народів відрізняється. Якщо у англійській фразеології відношення 
позитивної конотації до негативної приблизно співпадає, то в українській 
та грецькій превалює негативна конотація. Дещо відрізняється семантика 
харчових компонентів у мовах, проте у трьох випадках значення «пере-
живати, здобувати досвід» займає значну частину семантичного ряду. У 
досліджуваних лінгвокультурах хліб, другий за частотністю компонент, є 
символом добробуту, їжі загалом, проте в українській фразеології лексема 
хліб тісно пов’язана з працею. Досліджувані лінгвокультури представлені 
широким різноманіттям епітетів та порівнянь, пов’язаних зі ступенем 
сп’яніння та процесом вживання алкоголю, з чого можна судити про те, що 
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це було характерно для повсякденного життя народів. Попри те, що ком-
понент apple у досліджених нами англійських фразеологізмах переважно 
відбиває негативне значення, хоча Англія є яблучною країною, вважаємо, 
що це пов’язано з великою кількістю біблеїзмів з цією лексемою, що не дає 
у повній мірі оцінити особливості суто англійських фразеологізмів з цим 
компонентом. 

Підтвердженням тези про схильність англійської кухні до ситних страв 
є частотність компонентів butter, meat (в усіх проявах), cream, salt, mustard, 
які переважно використовуються у фразеологізмах з позитивним значен-
ням. Так само теза про схильність англійської кухні до переварення овочів 
підкреслюється частотністю компоненту boil, у якого, втім, переважає нега-
тивна оцінка. Пояснюємо це смаковими враженнями, отриманими від спо-
живання даних продуктів. Слід також зазначити, що харчові компоненти у 
складі фразеологізмів описують власне харчову тему, характеризують люди-
ну зовні, внутрішньо, описують її діяльність та поведінку, описують ситуацію 
або позначають неістоту. При цьому найчастіше лексеми, пов’язані з їдою 
характеризують саме діяльність людини. 

В цілому найчастотніші образи на позначення видів їжі у фразеологізмах 
співпадають з переліченими у працях з країнознавства, що дає нам 
підстави вважати, що фразеологізми з харчовими компонентами дійсно 
відбивають особливості національної кухні та культури. Вищерозгля-
нутий та проаналізований матеріал також показав, що базові компо-
ненти у англійській, українській та грецькій мовах співпадають, отже,  
лінгвокультурний світогляд народів, незважаючи на природну та зрозумілу 
наявність певних розбіжностей, має спільні риси та цінності.
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Стаття присвячена розглядові особливостей вербалізації англомовного концеп-
ту HAIR.  Мета роботи полягає у розгляді структури англомовного концепту  HAIR 
як фрагмента англомовної картини світу. Досліджуваний англомовний концепт HAIR 
є фрагментом концептуальної картини світу, що відбивається у мовній картині світу, 
а саме в трьох її фрагментах, вербалізованих конституентами лексико-семантичних 
груп, виокремлених за соматичною ознакою: head hair, facial hair, body hair. Проведений 
аналіз показав, що структура aнглoмoвнoгo кoнцeпту HAIR в нaївній кaртині світу є 
трьoхкoмпoнeнтним утвoрeнням, щo склaдaється з ядрa, приядeрнoї зoни тa пeрифeрії. 
Дo ядрa віднoсяться тaкі кoнцeптуaльні oзнaки як тілeсність тa стaть. Дo приядeрнoї 
зoни нaлeжaть oб’єктивні тa oбрaзнo-aсoціaтивні кoнцeптуaльні oзнaки, a сaмe: вік, 
тoнкість, зaхист, крaсa, силa / успішність, цінність. Пeрифeрія кoнцeпту склaдaється 
із сoціaльнo-ідeнтифікуючих функцій – прoфeсійнoї, рeлігійнoї тa сoціaльнo-групoвoї. Дo 
ядрa кoнцeпту HAIR в прoфeсійній кaртині світу віднoсяться тaкі кoнцeптуaльні oзнaки 
як тілeсність, стaть, структурa тa рoзвитoк. Дo приядeрнoї зoни нaлeжaть oб’єктивні 
кoнцeптуaльні oзнaки, a сaмe: здoрoв’я, вік, зaхист. Пeрифeрія кoнцeпту склaдaється із 
прoфeсійнoї, рeлігійнoї тa сoціaльнo-групoвoї сoціaльнo-ідeнтифікуючих функцій. Перспек-
тиви подальших досліджень вбачаємо у розгляді виокремлених аспектів вербалізації на 
матеріалі англомовного художнього мовлення.

Ключові слова: концепт, лексико-семантична група, hair, концептуальна ознака.
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Микава Н.М.

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

Статья посвящена рассмотрению особенностей вербализации англоязычного 
концепта HAIR. Цель работы заключается в рассмотрении структуры англоязычного 
концепта HAIR как фрагмента англоязычной картины мира. Исследуемый англоязыч-
ный концепт HAIR является фрагментом концептуальной картины мира, который 
отражается в языковой картине мира, а именно в трех ее фрагментах, вербализо-
ванных конституентами лексико-семантических групп, выделенных по соматической 
признаку: head hair, facial hair, body hair. Проведенный анализ показал, что структура 
aнглoязычного кoнцeпта HAIR в нaивной кaртине мира является трёхкoмпoнeнтным об-
разованием, которое состоит из ядрa, приядeрнoй зoны и пeрифeрии. К ядру относятся 
тaкие кoнцeптуaльные признаки как телесность и пол. К приядeрнoй зoне относятся 
oбъективные и oбрaзнo-aссoциaтивные кoнцeптуaльные признаки, a именно: возраст, 
тoнкость, зaщита, крaсота, силa / успешность, ценность. Пeрифeрия кoнцeпта со-
стоит из сoциaльнo-идeнтифицирующих функций - прoфeссиональной, рeлигиозной и 
сoциaльнo-группoвoй. К ядру кoнцeпта HAIR в прoфeссиональной кaртине мира отно-
сятся тaкие кoнцeптуaльные признаки как телесность, пол, структурa и развитие. К 
приядeрнoй зoне относятся oбъективные концептуальные признаки, a именно: здoрoвье, 
возраст, защита. Пeрифeрия кoнцeпта состоит из прoфeссиональной, рeлигиозной и 
сoциaльнo-группoвoй  сoциaльнo-идeнтифицирующих функций. Перспективы дальней-
ших исследований видим в рассмотрении выделенных аспектов вербализации на мате-
риале англоязычной художественной речи.

Ключевые слова: концепт, лексико-семантическая группа, hair, концептуальный 
признак.
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STRUCTURE OF THE ENGLISH CONCEPT HAIR 
Mikava N.

candidate of philological sciences, associate professor,
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The article is devoted to the consideration of the features of the verbalization of the English 
concept HAIR. The purpose of the work is to examine the structure of the English concept HAIR as 
a fragment of the English-language picture of the world. The English concept HAIR is a fragment of 
the conceptual picture of the world, which is reflected in the language picture of the world, namely 
in its three fragments, verbalized by the constituents of the lexical-semantic groups, distinguished 
according to the somatic feature: head hair, facial hair, body hair. The analysis showed that the 
structure of the English concept HAIR in the naive picture of the world is a three-component 
formation, which consists of a core, a nuclear zone and a periphery. The core includes such 
conceptual features as somatic and gender. The nuclear zone includes objective and various 
associative conceptual features, namely: age, thinness, protection, beauty, strength / success, 
value. The periphery of the concept consists of socially-identifying functions - professional, 
religious and social-group. The core of the concept HAIR in the professional picture of the world 
includes such conceptual features as somatic, gender, structure and development. The nuclear 
zone includes objective conceptual features, namely: health, age, protection. The periphery of 
the concept consists of professional, religious, and social-group social-identifying functions.
The prospects for further research are seen in the consideration of the mentioned aspects of 
verbalization on the material of English artistic speech.

Key words: concept, lexical semantic group, hair, conceptual feature.

Вступ
Однією із характерних рис сучасного мовознавства є загальна антропо-

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

Мета статті полягає у розглядові структури англомовного концепту  
HAIR як фрагмента англомовної картини світу.

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

Результати та обговорення
У дoсліджeнні ми дoтримуємoсь принципів сeмaнтикo-кoгнітивнoгo 

підхoду дo aнaлізу кoнцeпту HAIR. Дoсить чaстo в сeмaнтикo-кoгнітивних 
лінгвістичних дoсліджeннях кoнцeпт oтримує пoльoвий oпис. 

У структурі кoнцeпту при тaкoму підхoді відбивaється смислoвa ієрaрхія 
йoгo кoнституeнтів. Дoслідники виділяють ядрo   і пeрифeрію. Сeмaнтичні 
oзнaки, щo стaнoвлять зміст кoжнoгo з кoмпoнeнтів пoля кoнцeпту, 
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рoзмeжoвуються зa критeріями чaстoтнoсті, oбoв’язкoвoсті, eкспліцитнo / 
імпліцитнoсті і ін. 

Ядрo кoнцeптуaльнoгo пoля склaдaють oб’єктивні сeмaнтичні oзнaки, 
тoбтo ті eлeмeнти змісту бaзoвих рeпрeзeнтaнтів, які зaкріплeні в тлумaчних 
слoвникaх і нeсуть в сoбі мoжливoсті для пoдaльшoгo кoнцeптуaльнoгo 
рoзвитку, крім тoгo, ті смислoві прирoщeння, які відoбрaжaють мeнтaльні 
стeрeoтипи нaції, нaрoду, a тaкoж сeмaнтичні oзнaки, які нeoднoрaзoвo 
прeдстaвлeні в літeрaтурнoму тeксті, oтжe, вирaжaють худoжнє бaчeння 
світу. Пeрифeрію кoнцeптуaльнoгo пoля фoрмують суб’єктивні сeмaнтичні 
oзнaки, щo виникли в прoцeсі кoнцeптуaлізaції і пoв’язaні з oб’єктивними 
сeмaнтичними oзнaкaми aсoціaтивнo.

Інoді в структурі кoнцeпту виoкрeмлюють три склaдoвих: ядрo   (oснoвнe 
пoняття, кoгнітивнo-прoпoзиційнa структурa вaжливoгo кoнцeпту), приядeрнa 
зoнa (інші лeксичні рeпрeзeнтaції вaжливoгo кoнцeпту, йoгo синoніми і т.д.) 
і пeрифeрія (aсoціaтивнo-oбрaзні рeпрeзeнтaції). Ядрo і приядeрнa зoнa 
пeрeвaжнo рeпрeзeнтують унівeрсaльні і зaгaльнoнaціoнaльні знaння, 
a пeрифeрія – індивідуaльні. Віддaлeність від ядрa, як спрaвeдливo 
підкрeслюють дoслідники, нe є пoкaзникoм нeдoстaтньoї вaжливoсті 
пeрифeрійних кoмпoнeнтів кoнцeпту, суб’єктивних прирoщeних знaчeнь.

Структуру aнглoмoвнoгo кoнцeпту HAIR, з oгляду нa вищeзaзнaчeні 
мoдeлі, прeдстaвляємo як трьoхкoмпoнeнтнe утвoрeння, щo склaдaється 
з ядрa, приядeрнoї зoни тa пeрифeрії. Як пoкaзaв прoвeдeний aнaліз 
мoвнoгo тa мoвлeннєвoгo втілeнь aнглoмoвнoгo кoнцeпту HAIR, у нaївній 
тa прoфeсійній кaртинaх світу дeщo різняться йoгo кoнцeптуaльні oзнaки. 
Тoму рoзглянeмo oкрeмo тa пoрівняймo структуру дoсліджувaнoгo кoнцeпту 
в йoгo нaївнoму тa прoфeсійнoму вaріaнтaх.

Дo ядeрнoї зoни віднoсимo тaкі нoмінaтивні oдиниці, які eксплікують 
нaступні oзнaки вoлoсся: як йoгo тілeсність (сoмaтичну принaлeжність) тa 
гeндeрну мaркoвaність. Кoнцeптуaльнa oзнaкa – тілeсність – зaфіксoвaнa 
у слoвникoвих дeфініціях нoмінaції hair – growing fom the skin of humans; 
сaмe вoнa зaкріплeнa у внутрішній фoрмі цієї нoмінaтивнoї oдиниці; крім 
цьoгo, вoнa знaхoдить свoє відoбрaжeння і у слoвникoвих дeфініціях всіх 
кoнституeнтів трьoх ЛСГ head hair, facial hair, body hair, які вeрбaлізують 
дoсліджувaний кoнцeпт. Кoнцeптуaльнa oзнaкa стaть тaкoж зaфіксoвaнa 
тлумaчними слoвникaми у дeфініціях зaчісoк тa інших типів вoлoсся, 
хaрaктeрних для жінoк тa чoлoвіків.

Дo приядeрнoї зoни віднoсимo дeкількa кoнцeптуaльних oзнaк, які є як 
oб’єктивними, тaк і oбрaзнo-aсoціaтивними: 

- тoнкість вoлoсся – oб’єктивнa oзнaкa, щo вeрбaлізується, зoкрeмa, 
тaкими фрaзeoлoгізмaми: by a hair, within a hair, to a hair, even the very hairs 
on your head are all numbered;

- вік – тaкoж oбєктивнa oзнaкa, зумoвлeнa біoлoгічними влaстивoстями 
вoлoсся втрaчaти кoлір із вікoм людини; вeрбaлізується, зoкрeмa, тaкими 
лeксичними oдиницями: old moustache, white hair and beard;

- зaхист – ця oб’єктивнa oзнaкa – зaхиснa прирoдня функція вoлoсся 
– трaнсфoрмувaлaся в oбрaзнo-aсoціaтивну тa вeрбaлізується нaступними 
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мoвлeннєвими кoнтeкстaми: only covered in her long hair; locks instead of 
gauntlets;

-  крaсa – aсoціaтивнo-oбрaзнa кoнцeптуaльнa oзнaкa, якa грунтується 
як нa зoрoвoму aнaлізaтoрі – oцінкa кoльoру вooсся тa фoрми зaчіски, тaк і нa 
дoтикoві, щo вeрбaлізується, зoкрeмa, тaкими мoвлeннєвими кoнтeкстaми 
як beautiful golden hair, dark silken hair, look good. Відзнaчaємo aрхeтипний 
oбрaз білявoї жінки тa чoлoвікa як eтaлoну крaси в aнглoмoвнoму сoціумі;

- силa / успішність – міфoлoгічнe уявлeння прo вoлoсся як 
вмістилищe нaдзвичaйнoї сили людини (біблeйний мoтив прo Сaмсoнa) 
трaнсфoрмувaлaсь у сучaснoму сoціумі в кoнцeптуaльну oзнaку успішнoсті 
людини зa умoви гaрнoгo дoглянутoгo вoлoсся. Глянцeві журнaли, числeннa 
рeклaмa зaсoбів дoгляду зa вoлoссям мaніфeстують культ гaрнoгo вoлoсся 
як симвoлу успішнoсті нa приклaді відoмих тa успішних aктoрів, співaків 
тoщo: your hair will make everybody jealous;

- цінність вoлoсся – щe oднa oбрaзнo-aсoціaтивнa кoнцeптуaльнa 
oзнaкa, щo вeрбaлізується біблeїзмoм even the very hairs on your head are 
all numbered тa мoвлeннєвими кoнтeкстaми, нaприклaд, they took a mighty 
pride in her hair.

Дo пeрифeрії aнaлізoвaнoгo кoнцeпту віднoсимo рoзглянуті вищe 
сoціaльнo-ідeнтифікуючі функції, a сaмe: прoфeсійну, рeлігійну тa сoціaльнo-
групoву.

Дo ядeрнoї зoни кoнцeпту HAIR у прoфeсійній кaртині світу, як і в 
нaївнoму вaріaнті, віднoсимo тaкі oб’єктивні oзнaки вoлoсся, як йoгo 
тілeсність тa гeндeрну мaркoвaність. Кoнцeптуaльнa oзнaкa – тілeсність 
– зaфіксoвaнa в eнциклoпeдичних дeфініціях нoмінaції hair – growing fom 
the epіdermis of a mammal; вoнa знaхoдить свoє відoбрaжeння і у дeфініціях 
всіх кoнституeнтів трьoх ЛСГ head hair, facial hair, body hair, які вeрбaлізують 
дoсліджувaний кoнцeпт. Кoнцeптуaльнa oзнaкa стaть тaкoж зaфіксoвaнa 
eнциклoпeдичними слoвникaми у дeфініціях зaчісoк тa інших типів вoлoсся, 
хaрaктeрних для жінoк тa чoлoвіків. Щe oднa ядeрнa кoнцeптуaльнa oзнaкa 
– структурa – є хaрaктeрнoю лишe для прoфeсійнoгo бaчeння цьoгo 
кoнцeпту тa знaхoдить свoє відoбрaжeння у зaзнaчeнні структури вoлoсини 
мeдичними дoвідникaми (hair shaft, cuticle, cortex, papilla). Кoнцeптуaльнa 
oзнaкa рoзвитoк тaкoж виoкрeмлюється лишe в прoфeсійній кaртині світу 
тa вeрбaлізується, зoкрeмa, нaступним чинoм: “the life cycle of a hair consists 
of three phases called anagen, catagen and telogen; lanugo, vellus hair, terminal 
hair”.

Дo приядeрнoї зoни віднoсимo дeкількa кoнцeптуaльних oзнaк, які, нa 
відміну від нaївнoї кaртини світу, є oб’єктивними, a сaмe:

- здoрoв’я – як мeдичні дoвідники, тaк і eнциклoпeдії пeрукaрськoгo 
мистeцтвa зoсeрeджують увaгу нa здoрoвoму вигляді вoлoсся як eтaлoннoму: 
“healthy hair indicates health and youth” тa вкaзують нa мeтoди лікувaння 
різнoмaнітних хвoрoб вoлoсся, нaприклaд: lazer treatment of hirsutism. Ця 
oзнaкa тaкoж вeрбaлізується рeклaмoю різнoмaнітних зaсoбів пo дoгляду зa 
вoлoссям у глянцeвих журнaлaх;  

- вік – тaкoж oб’єктивнa oзнaкa, зумoвлeнa біoлoгічними влaстивoстями 
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вoлoсся втрaчaти кoлір із вікoм людини; вeрбaлізується, зoкрeмa, тaкими 
лeксичними oдиницями: white hair is a sign of age. У тoй жe чaс нaявність 
вoлoсся нa oбличчі юнaкa (бoрoдa тa вусa) є знaкoм йoгo стaтeвoї зрілoсті: 
facial hair is a sign of puberty;

- зaхист – ця oб’єктивнa oзнaкa – зaхиснa прирoдня функція вoлoсся 
– вeрбaлізується у спeціaлізoвaних eнциклoпeдіях нaступним чинoм: “head 
hair serves as primary sources of head insulation and cooling as well as protection 
from ultra-violet radiation exposure; body hair keeps the internal temperature 
regulated; eyebrows and eyelashes protect eyes from dirt and sweat”.

Дo пeрифeрії aнaлізoвaнoгo кoнцeпту, як і в нaївній кaртині світу, 
віднoсимo прoфeсійну, рeлігійну тa сoціaльнo-групoву ідeнтифікуючі функції. 

Висновки
Проведений аналіз показав, що структура aнглoмoвнoгo кoнцeпту HAIR 

в нaївній кaртині світу є трьoхкoмпoнeнтним утвoрeнням, щo склaдaється з 
ядрa, приядeрнoї зoни тa пeрифeрії. Дo ядрa віднoсяться тaкі кoнцeптуaльні 
oзнaки як тілeсність тa стaть. Дo приядeрнoї зoни нaлeжaть oбєктивні тa 
oбрaзнo-aсoціaтивні кoнцeптуaльні oзнaки, a сaмe: вік, тoнкість, зaхист, 
крaсa, силa / успішність, цінність. Пeрифeрія кoнцeпту склaдaється із 
сoціaльнo-ідeнтифікуючих функцій – прoфeсійнoї, рeлігійнoї тa сoціaльнo-
групoвoї. Дo ядрa кoнцeпту HAIR в прoфeсійній кaртині світу віднoсяться 
тaкі кoнцeптуaльні oзнaки як тілeсність, стaть, структурa тa рoзвитoк. Дo 
приядeрнoї зoни нaлeжaть oбєктивні кoнцeптуaльні oзнaки, a сaмe: здoрoв’я, 
вік, зaхист. Пeрифeрія кoнцeпту склaдaється із прoфeсійнoї, рeлігійнoї тa 
сoціaльнo-групoвoї сoціaльнo-ідeнтифікуючих функцій.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розгляді виокремлених 
аспектів вербалізації на матеріалі англомовного художнього мовлення.
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Статья раскрывает процесс развития и становления наиболее распространённых 

методов топонимических исследований - этимологического, исторического и формант-
ного методов, а также применение полученных результатов в англоязычной лексикогра-
фической практике. В традиционной лингвистике при изучении топонимов приме-
няется несколько основных методов - этимологический, исторический, формант-
ный, типологический. Два из них, которые можно считать взаимодополняющими, 
- этимологический и исторический - позволяют проследить генезис топонимов, 
выявить связь между топонимами и другими слоями лексики. Исторический, кроме 
того, дает возможность собрать информацию о культурно-историческом фоне, 
стоящем за топонимической лексикой. Формантный метод направлен на изучение 
топонимов как элементов лексической системы, характеризующихся определенной 
структурой, составные части которой отличаются рядом специфических черт. 
Этимологический и исторический методы изучения топонимов сохраняют свою 
актуальность, что объясняется не только их значимостью для лингвистических 
исследований, но и в меньшей степени тем, что получаемый в ходе этих видов 
анализа топонимов материал важен для других отраслей науки, таких как история, 
этнография и география, культурология.Тесно связан с этимологическим и исто-
рическим поиском и формантный метод, суть которого заключается в вычленении 
в топонимических названиях повторяющихся элементов топооснов и топоформан-
тов (префиксальных и суффиксальных), восстановление внутренней формы кото-
рых расскрывает их исконную семантику.Наглядно показывает потенциал фор-
мантного метода и работа В.Н. Топорова и О.Н. Трубачева, в которой проводится 
лингвистический анализ всей гидронимии Верхнего Поднепровья. Расклассифициро-
вав весь материал по формантам, авторы работы получили возможность узнать о 
времени образования названия, нанести полученные данные на карту, а также про-
вести этимологический анализ названий, который также даёт возможность опре-
делить язык-источник топоформанта и его семантику. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что используемые в лингви-
стике методы изучения топонимической лексики, особенно в своей совокупности, дают 
достаточно полную информацию как об этимологии данного разряда лексики, так и о 
структуре и семантике.

Ключевые слова: топоним, этимология, лексикография, методы лингвистического 
исследования, лексикографическая практика.
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Стаття розкриває процес розвитку та становлення найбільш важливих методів 
топонімічних досліджень - етимологічного, історичного та формантного методів, а та-
кож використання отриманих результатів в англомовній лексикографічній практиці.
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У традиційній лінгвістиці при вивченні топонімів застосовується кілька основних 
методів - етимологічний, історичний, формантний, типологічний. Два з них, які можна 
вважати взаємодоповнюючими, - етимологічний і історичний - дозволяють простежи-
ти генезис топонімів, виявити зв’язок між топонімами та іншими верствами лексики. 
Історичний, крім того, дає можливість зібрати інформацію про культурно-історичне 
тло, що стоїть за топонімічної лексикою. Формантний метод направлений на вивчення 
топонімів як елементів лексичної системи, що характеризуються певною структурою, 
складові частини якої відрізняються рядом специфічних рис. Етимологічний та історичний 
методи вивчення топонімів зберігають свою актуальність, що пояснюється не тільки їх 
значимістю для лінгвістичних досліджень, а й, в меншій мірі, тим, що отримується в ході 
цих видів аналізу топонімів матеріал важливий для інших галузей науки, таких як історія, 
етнографія і географія, культурологія. Тісно пов’язаний з етимологічним і історичним 
пошуком і формантний метод, суть якого полягає у виокремленні в топонімічних назвах 
повторюваних елементів топооснов і топоформант (префіксальних і суфіксальних), 
відновлення внутрішньої форми яких розкриває їх споконвічну семантику. Наочно показує 
потенціал формантного методу і робота В.Н. Топорова і О.Н. Трубачова, в якій прово-
диться лінгвістичний аналіз всієї гідронімії Верхнього Подніпров’я. Прокласифікувавши 
весь матеріал по формантам, автори роботи отримали можливість дізнатися про час 
утворення назви, нанести отримані дані на карту, а також провести етимологічний 
аналіз назв, який також дає можливість визначити мову-джерело топоформант і його 
семантику. Таким чином, проведене дослідження показало, що використані в лінгвістиці 
методи вивчення топонімічної лексики, особливо в своїй сукупності, дають досить повну 
інформацію як про етимологію даного розряду лексики, так і про структуру та семантику.

Ключові слова: топонім, етимологізування, лесикографічна практика, методи 
лінгвістичного дослідження, лексикографічна практика.
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Muzia Е.М.

candidate of philological sciences, associate professor, 
Melitopol Bohdan Khmelnytsky State Pedagogical University

Methods of the toponyms research - etymological, historical and formant - are analyzed 
diachronically and synchronically with the main emphasis on English tradition both linguistic and 
lexicographic. Ttraditional linguistics has several basic methods which are used in the study of 
toponyms: etymological, historical, formant, typological. Two of them, which can be considered as 
complementary, are etymological and historical, allow us to trace the genesis of toponyms, to identify 
the connection between toponyms and other layers of vocabulary. Historical method, in addition, 
provides an opportunity to gather information about the cultural and historical background behind 
the toponymic vocabulary. Format method is directed at the study of toponyms as elements of the 
lexical system, characterized by a certain structure, which constituent parts are differentiated by a 
number of specific features. Typological method serves as a means of studying for the toponyms 
complexity as a structured system. Etymological and historical methods for the study of place 
names remain relevant, which are explained not only by their importance for linguistic studies, 
but also by their relevance to other fields of science, such as history, ethnography, geography 
and cultural studies. The conducted research showed that the methods used in linguistics for 
toponymic vocabulary, especially in their complexity, give sufficiently complete information about 
the etymology of this lexicon category, including the structure and semantics. Thus, the study 
showed that the methods used in linguistics for studying toponymic vocabulary, especially in their 
totality, provided fairly complete information both about the etymology of this vocabulary category, 
and about structure and semantics.

Key words: toponym, etymology, lexicography, methods of linguistic study, lexicographic 
practice.

Введение
Целью данной статьи является изучение процесса развития и станов-

ления наиболее распространенных методов топонимических исследова-
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ний. Объектом исследования является этимологический, исторический и 
формантный метод, предметом же является применение полученных ре-
зультатов в лексикографической практике.

Анализ методов описания топонимов в английских толковых словарях 
показал, что составители словарей зачастую пренебрегают данными линг-
вистических исследований, что и является актуальностью данного иссле-
дования.

В традиционной лингвистике при изучении топонимов применяется не-
сколько основных методов - этимологический, исторический, формантный, 
типологический. Два из них, которые можно считать взаимодополняющими, 
- этимологический и исторический - позволяют проследить генезис топо-
нимов, выявить связь между топонимами и другими слоями лексики  (Кар-
пенко 1970: 25, 26). Исторический, кроме того, дает возможность собрать 
информацию о культурно-историческом фоне, стоящем за топонимической 
лексикой. Формантный метод направлен на изучение топонимов как эле-
ментов лексической системы, характеризующихся определенной структу-
рой, составные части которой отличаются рядом специфических черт. Ти-
пологический метод служит средством изучения совокупности топонимов 
как структурированной системы.

Результаты и обсуждение
Исследование этимологии топонимов на протяжении длительного вре-

мени было основным инструментом их анализа на материале различных 
языков и в рамках разных школ. Интерес к данному вопросу формировался 
как в научной среде, так и у широкой общественности. Нельзя не согла-
ситься с английским исследователем 19-го в., когда он пишет: «.. as words 
are the common counters, or coins rather, with which we mark out points in all 
the business and sport of life, any man whose curiosity has not been blunted 
with familiarity will naturally find a pleasure in understanding what the image 
and superscription on these markers mean; and amongst words there are none 
that so powerfully stimulate the curiosity as the names ofpersons and places...» 
(Blackie 1895).

Этот интерес нашел проявление и в лингвистических исследованиях, 
и в лексикографической практике. Примерами могут служить работы В.К. 
Тредиаковского (Булич 1904), Я.К. Грота (Грот 1876), А. Ф.Орлова (Орлов  
1907) в отечественной лингвистике, С. Блэки (Blackie 1895), Т. Гибсона и 
Ч. Блека (Gibson 1840), Ф. Картер (Carter, Floreen Ellen 1984), Р. Дугласа 
(Douglas 1922) в английском языкознании. Следует, однако, учитывать, что 
ранние работы в данной области нередко грешат произвольностью в вы-
боре этимонов. Так, Тредиаковский, по наблюдениям С.К. Булича, этимоло-
гизирует на основании фонетической близости слов, например, Британия 
от Пристании (здесь пристали кельты), Италия от Удалий (удалена от се-
вера) (Булич 1904: 206-207). Нередко в качестве отправной точки служил 
и анализ корневых морфем в родственных языках. В англистике в основе 
ошибочной этимологии нередко лежало сходство латинских и германских 
корней, мнимое подобие топонимов или их элементов словам современно-
го исследователям языка.
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В действительности же исконные значения топонимов практически не-
возможно разглядеть в современных формах, поскольку, образно говоря, 
топонимические названия - это лингвистические окаменелости. Несмотря 
на то, что изначально они были живыми единицами речи, созданными на 
основе ассоциаций с внешним обликом объектов, их расположением, ис-
пользованием для определенных целей или принадлежности какому-то кон-
кретному лицу, в ходе времени в большинстве названий ассоциации были 
утрачены. Вместе с тем, некоторые топонимы изменились незначительно, и 
значения вполне мотивированы для современного носителя языка. Приме-
рами могут служить такие английские топонимы как Claybrooke, Horseheath, 
Marshwood, Nettlebed, Oxford, Saltmarshe, Standford и Woodbridge. В боль-
шинстве случаев, однако, полагаться в этимологизировании на современ-
ную форму слова нельзя. Так, топоним Easter восходит не к христианскому 
празднику, а к более раннему слову в значении the sheep-fold, Slaughter 
- это не кровопролитие, a ‘the muddy place’, Swine - не представи животного 
мира, a ‘the creek or channel’, a Wool - не шерсть, a ‘the spring or springs’.

В целом ряде случаев этимологии строились на основе устной тра-
диции. Так, например, название столицы Великобритании Лондона                                  
[<?L. Londinium] часто интерпретировалось как место, принадлежащее че-
ловеку по имени Londinos - предполагаемое кельтское имя собственное, 
обозначающее the wild one. Очевидно, что в определенной мере такое эти-
мологизирование близко народной этимологии.

Вполне закономерно, что с развитием языкознания в целом и сравни-
тельно-исторического метода; в частности, формируется и строго научный 
подход к этимологии, в том числе и к этимологии топонимов (Білецька 1966: 
9). При том, что для поисков происхождения топонимов актуальны такие 
методы этимологической науки как тщательное изучение ранней орфо-
графии в свете диалектного развития звукового строя яз сопоставление 
изучаемого слова со сходными или идентичными именами в данном или 
родственных языках и т.п., особое значение именно для топонимики имеет 
изучение географических и исторических фактов (Мурзаев 1974: 24-25,31). 
Ярким подтверждением этому может служить история названия канадского 
города Китченер (Kitchener, Ontario), возникшего как поселение в 1799 г. и 
получившего название Sand Hill из-за песчанных дюн, обнаруженных там. 
Вскоре, однако, оно было переименовано в Ebytown в честь первого канад-
ского епископа-менонита Бенджамина Эби (Benjamin Eby). В 1841 г. здесь 
была открыта почта, и поселок получил название Берлин. Однако анти-не-
мецкие настроения во время первой мировой войны привели к тому, что в 
1916 г. муниципалитет принимает решение о переименовании города Кит-
ченер в честь лорда Китчинера - британского фельдмаршала, погибшего в 
начале войны (Gibson 1840, Douglas 1922). Как видим, проследить историю 
имени данного города возможно только благодаря использованию истори-
ческих документов.

Актуальны для этимологии топонимов и методы, основанные на прин-
ципах фонетических соответствий, выработанные компаративистами и 
значительно ограничившие произвольность в топонимических этимологиях 
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(Карпенко 1970: 25-26).
Как и при этимологических разысканиях в других слоях лексики, к топо-

нимам необходимо применять комплексный подход, то есть использовать 
все теоретически возможные методы. Так, при применении словообразова-
тельного метода, который некоторые исследователи [(Иллич-Свитыч 1962 
:216, Кравчук 1962: 218) считают основой этимологизирования топонимов, 
нельзя ограничиваться анализом отдельных единиц, но следует непремен-
но учитывать парадигматические связи как в рамках определенного вида 
топонимов (например, гидронимов), так и с топонимами других видов, рас-
положенными в анализируемом ареале, а также с нетопонимической лек-
сикой в целом.

Исследование этимологии топонимов проводится кроме того и в рам-
ках деятельности многочисленных правительственных и неправитель-
ственных организаций (например, Committee for Geographic Names in 
Australia, Canadian Permanent Committee on Geographical Names (CPCGN), 
Geographical Names Board of  Canada (GNBC), the United States Board on 
Geographic Names, the New Zealand Geographic Board Nga Pou  Taunaha 
о Aotearoa,), и в университетских центрах. Одним из проектов такого рода 
является The Survey of English Place-Names, целью которого является ис-
следование происхождения и развития топонимов  Англии, проводимое на 
основе анализа орфографии письменных источников, начиная с 1400 г.

Очень важной для изучения происхождения английских топони-
мов является деятельность The Еnglish Place-Name Society (University of 
Nottingham), основанного в 1923 г. Результатом работы этого общества яв-
ляются 80 томов публикаций, в которых содержится информация о значе-
ниях и происхождении топонимических названий, исторической, археоло-
гической и географической значимости каждого из описываемых объектов.

Очевидно, что этимологический и исторический методы изучения топо-
нимов сохраняют свою актуальность, что объясняется не только их значи-
мостью для лингвистических исследований, но и в меньшей степени тем, 
что получаемый в ходе этих видов анализа топонимов материал важен для 
других отраслей науки, таких как история, этнография и география, культу-
рология.

Тесно связан с этимологическим и историческим поиском и формант-
ный метод, суть которого заключается в вычленении в топонимических на-
званиях повторяющихся элементов - топооснов и топоформантов (префик-
сальных и суффиксальных), восстановление внутренней формы которых 
расскрывает их исконную семантику.

Примером является анализ топонимических названий Лондона, имею-
щих в своей структуре топоформант - ton. Список этих топонимов насчиты-
вает 32 единицы. Анализ их этимологий позволяет установить временные 
рамки использования данного топоформанта в образовании названий то-
понимов, в частности, то, что данный топоформант начинает формировать 
топонимические названия Лондона с древне-английского периода, особен-
но активно используется в 11 веке и сохраняет свою актуальность в данном 
качестве до начала 16 века (см. Таблицу 1).
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Таблица 1 
Динамика использования топоформанта - ton.

Из данных Таблицы 1 видно, что наибольшее количество топонимов с 
данным формантом (53 %) образовано в 11 веке, на ранних этапах разви-
тия английского языка таких топонимов 6 (~ 19%), а в 1 2 -  16 века - 9 (28 %).

Анализ значений топонимов в сопоставлении с историческими данны-
ми позволяет проследить изменения семантики топоформанта - ton, кото-
рые отражены в Таблице 2.

Дата первой регистрации в
письменных источниках

Топоним Значение топонима

831 Harlington Hygered's estate

838 Kingston King’s estate on the Thames

900 Crofton Farm near a hill

967 Merton Farm by a pool

969 Teddington Tide end town

973 Keston Cyssi’s boundary stone

1000 Islington Gisla’s hill

1032 Orpington Orped’s estate

1050 Leyton Farm on the river Lea

1050 Paddington Padda’s estate

1086 Brixton Beorhtsige’s stone

1086 Carshalton Farm by the spring where cress

1086 Chessington Cissa’s hill

1086 Edmonton Eadhelm’s farm

1086 Haggerston Haergod’s boundary stone

1086 Hampton Farm in the river bend

1086 Hoxton Hoc’s farm

1086 Kennington Cena’s farm

1086 Kensington Cynesige’s estate

1086 Kenton Farm on the River Kenn

1086 Stoke Newington New farm by the tree stumps

1086 Sutton Southern farm

1086 Wallington Village of the Britons

1125 Heston Farm among the brushwood

1179 Surbiton Southern grange

1200 Newington New farm

1205 Norbiton Northern outlying farm

1240 Goddington Goda’s estate

1294 Dalston Deorlaf s farm

1332 Roehampton Home farm where the rooks gather

1343 Homerton Hunburh’s farm

1511 Thornton Heath Heath by a farm with thorn trees
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Таблица 2
Трансформация значения топоформанта –

ton в истории английского языка

Сопоставление данных из Таблиц 1 и 2 дает сведения об активности 
каждого из значений топоформанта - ton. Так, наиболее активно он приме-
няется в значении farm (18 топонимов) и estate (6), в остальных значениях 
он использует спорадически: stone (3), hill (2), village и grange (1).

Приведенный пример наглядно демонстрирует потенциал формант-
ного метода, который не только приводит к пониманию значение топони-
ма, но и позволяет проследить изменение его семантики во времени.

Наглядно показывает потенциал формантного метода и работа В.Н. 
Топорова и О.Н. Трубачева (Топоров, Трубачев 1969), в которой проводит-
ся лингвистический анализ всей гидронимии Верхнего Поднепровья. Рас-
классифицировав весь материал по формантам, авторы работы получили 
возможность узнать о времени образования названия, нанести полученные 
данные на карту, а также провести этимологический анализ названий, ко-
торый также даёт возможность определить язык-источник топоформанта и 
его семантику. (Топоров, Трубачев 1969:28).

Выводы
Таким образом, проведенное исследование показало, что используе-

мые в лингвистике методы изучения топонимической лексики, особенно в 
своей совокупности, дают достаточно полную информацию как об этимоло-
гии данного разряда лексики, так и о структуре и семантике.
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У статті розглядаються лексичні, фонетичні, фразеологічні та граматичні ка-
ламбури казки «Аліса в країні чудес» як складові відтворення задуму автора твору, а та-
кож проводиться аналіз перекладів із повною або частковою втратою змісту. Робота 
базується на дослідженні повторних перекладів канонічного твору, зроблених вже в но-
вому тисячолітті: «Аліса в країні чудес», переклад О. Корецької та С. Суліми (Корецька, 
Суліма 2007); «Аліса в дивокраї», переклад В. Наріжної (Наріжна 2008); «Аліса в країні див», 
переклад В. Панченка (Панченко 2019). Вивчаються обрані стратегії перекладу для повно-
го або часткового відтворення задуму автора для подальшої реалізації у перекладацькій 
діяльності. Визначення етапів стратегії перекладу необхідно як для розуміння тексту 
в цілому, так і на рівні розуміння складових компонентів тексту. Етапність роботи із 
текстом розподілено на: підготовчу роботу з текстом, переклад із усіма складовими 
аналітичного розбору тексту та кінцеву, оціночно-редагувальну. Для теоретично-
го осмислення терміну «стратегія перекладу» пропонується брати до уваги аналіз 
різножанрових перекладів, що в подальшому дозволить використати дані дослідження 
для підготовки фахівців-перекладачів. Від обраної стратегії в подальшому буде залежати 
якість та еквівалентність перекладу. 

Ключові слова: лексичний каламбур, фонетичний каламбур, фразеологічний та гра-
матичний каламбури, стратегія перекладу.

СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ 
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В статье рассматриваются лексические, фонетические, фразеологические и грам-
матические каламбуры сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» как составля-
ющие воплощения замысла автора, а также анализируются переводы, где полностью 
или частично был утрачен смысл. Всего было проанализировано три перевода канони-
ческого произведения, выполненные уже в нашем тысячелетии. Это переводы сделан-
ные О. Корецкой и С. Сулимой (2007, «Аліса в країні чудес»), В. Нарижной (2008, «Аліса 
в дивокраї») и В. Панченко (2019, «Аліса в країні див»). В статье изучаются некоторые 
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стратегии, которые могут быть применены для полного и частичного воплощения ав-
торского замысла с целью их последующего использования в практике перевода. Опре-
деление этапов переводческой стратегии важно для более полного понимания как всего 
текста, так и его смысловых компонентов. Были выделены следующие этапы работы 
с текстом: подготовительный, детальный анализ всего текста и его содержательных 
компонентов, и заключительный, на котором текст оценивается и редактируется. Для 
теоретического осмысления термина «стратегия перевода» предлагается учитывать 
анализ переводов разных жанров, что в дальнейшем позволит использовать полученные 
данные при обучении профессиональных переводчиков. Выбранная же стратегия в даль-
нейшем определит качество и эквивалентность перевода. 

Ключевые слова: лексический каламбур, фонетический каламбур, фразеологиче-
ский и грамматический каламбуры, стратегия перевода.
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The article deals with lexical, phonetic, phraseological and grammatical puns in the novel 
Alice’s Adventures in Wonderland, as components to realize the author’s conception, and also 
analyzes some translations in which the content was partially of fully lost. The article studies 
several translations of the canonical novel, presented already this millennium: the translations 
by O. Koretska and S. Sulima (2007, «Аліса в країні чудес»), by V. Narizhna (2008, «Аліса 
в дивокраї») and by V. Panchenko (2019, «Аліса в країні див»). The article touches some 
translation strategies for full and partial realization of the author’s conception, which can be further 
implemented in translation practices. Stages in the translation strategy should be determined 
for a deeper understanding of the whole text, as well as its content-related components. The 
following stages in the text analysis are distinguished: preparatory, detailed analytical study into 
the translated text, and final stage, at which the text is evaluated and edited. The analysis into 
translations of different genres is proposed for a comprehensive theoretical approach to the term 
‘translation strategy’; the findings can further be considered in training professional translators. 
The strategy chosen will influence the quality and equivalence of translation. 

Key words: lexical pun, phonetic pun, phraseological and grammatical puns, translation 
strategies.

Вступ
На даному етапі становлення української школи перекладу виникає 

нагальна потреба досліджень технології перекладу дитячої художньої 
літератури. У розвиненому суспільстві перекладна художня література 
є масовим явищем, як заповідав Т. Г. Шевченко: «І чужому научайтесь, 
й свого не цурайтесь». Формування естетико-культурного смаку дитини 
відбувається шляхом вибору художньої літератури, написаної як рідною 
мовою, так і на базі перекладених творів. Стилістично значущі елементи 
викарбовуються у пам’яті дитини, що згодом впливає на гармонійний роз-
виток мовлення і мислення та збагачення самої мовленнєвої культури. Ви-
конання високохудожніх перекладів, насамперед, базується на розумінні 
задуму автора та цільової аудиторії реципієнта перекладу. Такий переклад 

АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ  СУЧАСНОГО  МОВОЗНАВСТВА



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (43) –  2019

224

передбачає якісність та чіткість формулювань, водночас іноді неможли-
во прийти до однозначності вирішення такої проблеми, особливо коли ми 
маємо справу зі складним твором. 

Твір Льюїса Керрола є одним із найкращих прикладів, який може легко 
зруйнувати реноме перекладача, або, навпаки, звеличити його перекла-
дацьке творіння. Автор від природи був наділений талантом логічного мис-
лення, що і слугувало написанню твору, який не перестає викликати інтерес 
широкої аудиторії: від читачів до лінгвістів-дослідників, що вже говорити 
про практикуючих перекладачів і художників, які прагнуть донести красу 
цього твору до українського читача. Майстер каламбуру Л. Керрол усклад-
нив роботу перекладача тим, що передати задум автора (неперевершену 
гру слів) та знайти відповідні еквіваленти у мові реципієнта без деталь-
ного стилістичного, граматичного, лінгвістичного та екстралінгвістичного 
аналізу неможливо. Досліджуваний твір збагачений культурою країни ав-
тора, «специфічною формою бачення людиною навколишнього світу» (Ан-
тонова 2010: 7), насичений психологічними портретами англійців, а також 
змальовує систему цінностей, притаманних саме даній культурі, яка мало 
відома читачам-реципієнтам молодшого віку. Природне чуття та праг-
матичне знання мови в даному випадку не є вичерпним для виконання 
еквівалентного перекладу даного твору. Вітчизняні дослідження особливо-
стей перекладу каламбуру в дитячій художній літературі є недостатніми, що 
зумовлює актуальність даної роботи.

Об’єктом дослідження є фразеологізми та лексичні каламбури тво-
ру «Аліса в країні чудес» як складові відтворення задуму автора твору, 
а також аналіз прикладів повної втрати змісту каламбуру. Предметом є 
аналіз каламбурів: лексичних, фонетичних, фразеологічних та граматич-
них. Метою є опис вдалих стратегій перекладу для повного або частково-
го відтворення задуму автора для подальшої реалізації у перекладацькій 
діяльності. Методи дослідження поєднують елементи лінгвістичного та 
психолінгвістичного аналізів текстів мови оригіналу та мови реципієнта. 
Для визначення відмінностей та трансформації від твору оригіналу до пе-
рекладеного тексту використовується метод компонентного аналізу слова, 
фразеологізму та тексту в цілому.

Результати та обговорення
Охопити весь насичений інформативний комплекс аналізованого тексту 

твору Л. Керрола неможливо з багатьох об’єктивних причин лінгвістичного 
та культурологічного характеру. В ході роботи над перекладом пере-
кладач самостійно обирає стратегію, яка відповідно до його власного 
розуміння буде ближча до «формалістичного буквалізму» або «вільного 
сенсуалізму» (терміни введені П. М. Топером) (Топер 2000: 214). А. Д. Швей-
цер, говорячи про «загальну стратегію перекладу», визначив, що на першо-
му, підготовчому етапі перекладач обирає напрямок вільного чи дослівного 
варіанта передачі твору оригіналу (Швейцер 1988: 24). 

На думку К. І. Леонтьєвої, це «…не тільки різні техніки перекладу, 
але й принципово різні стратегії інтерпретації з точки зору сприйняття 
співвідношення змісту і форми» (Леонтьєва 1997:103). 
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Прихильники буквального і вільного перекладу отримали різні оцінки 
та тлумачення в самій теорії перекладу. Серед відомих прихильників 
буквалізму були, наприклад, В. Я. Брюсов, М. Л. Лозинський, В. В. Набо-
ков, тоді як до вільного перекладу схилялись В. А. Жуковський, М. Ю. Лер-
монтов, Б. Л. Пастернак. Якщо узагальнено сформулювати відмінність між 
концепціями буквального і вільного перекладу, то в одних зберігається фор-
ма і культура оригіналу, а інші орієнтовані на загальний зміст та адаптацію 
до культури мови реципієнта. Прагнення максимально точно відтворити 
усі елементи твору можуть звести роботу перекладача такого стилістично 
складного твору як «Аліса в країні чудес» нанівець через відмінність мовних 
та культурних систем. Тоді як вільний переклад відкриває нові перспекти-
ви передачі тексту, за умови більш вільного підбору мовних еквівалентів 
задля збереження задуму автора. Однак остання стратегія доступна тільки 
досвідченим перекладачам, які вільно володіють методами стилістичного, 
морфологічного, фразеологічного та інших видів аналізу. Також від творця 
перекладу очікується знання культури мови оригіналу, а в нашому випадку 
– історії та традицій. 

Сучасні теоретики перекладу дотримуються двох полярних думок, які 
свідчать, що саме поняття «стратегія перекладу» не має офіційного виз-
нання у перекладознавстві. Серед противників становлення даного терміну 
можна назвати А. Г. Вітренко, яка у своїй роботі «Про стратегії перекладу» 
показала варіативність назв даного терміну (Вітренко 2008), але нашу увагу 
привернуло те, що теоретики перекладу вже починають включати даний 
термін до робочих програм, залікових питань тощо. Це поки що свідчить 
лише про одне: як і сам переклад існував довго без теоретичного осмис-
лення, так і даний термін почав своє існування без визначення в рамках 
терміносистеми, як вимагає структурований науковий підхід.

На думку Комісарова, даний термін не має чітких рамок і є доволі роз-
митий. Вживаючи дане поняття, він не помістив його у свій короткий слов-
ник переліку перекладацьких термінів до навчального посібника «Сучас-
не перекладознавство» (Комісаров 1990). Це і наводить на думку, що над 
змістом визначення терміну «стратегія перекладу» необхідно ще працюва-
ти і визначити емпіричним шляхом етапи, їх складові та послідовність самої 
стратегії перекладу. До уваги слід брати аналіз різножанрових перекладів, 
що в подальшому дозволить використати дані дослідження для підготовки 
фахівців-перекладачів. Від обраної стратегії в подальшому буде залежати 
якість та еквівалентніть перекладу. 

Нам близька когнітивна теорія Е. Лібс, в якій виділяються емоційно-
імпліцитні та когнітивно-експліцитні стратегії.  Когнітивна експлікація зо-
середжена на передачі лінгвістичної матерії концептів на семантичному 
рівні (семантичний буквалізм), тоді як імплікація емоційних відчуттів ро-
бить акцент не на словах, а передає емоційно-естетичний ефект тек-
сту (Liebs1999). У спробі визначити стратегії перекладу І. С. Алєксєєва 
відносить виявлення когнітивної, емоційної та естетичної складової тексту 
до першого, підготовчого етапу роботи над перекладом (Алєксєєва 2004). 
Перекладач, обираючи стратегію перекладу, повинен зосередитись ще до 
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початку роботи з текстом над розумінням вікової аудиторії читача. Серед 
чотирьох складових стратегії перекладу, поданих В. В. Слободніковим, на 
другому місці стоїть визначення мети діяльності (Слободніков 2011). Скеп-
тики даного підходу цілком слушно зауважать, що твір «Аліса в країні чу-
дес» став улюбленим для широкого вікового кола читачів та належить до 
категорії найбільш цитованих книг. Цілковито погоджуюсь із даним суджен-
ням, але так історично склалось, що книга, за задумом автора, писалась 
для дівчинки-підлітка, що згодом скорила серця людей, які є прихильника-
ми майстерності слова, літератури, що несе освітянську місію, адже стільки 
інформації про культуру народу та його реалії, яку ми отримали у легкій, а 
іноді грайливій формі оповідання, важко недооцінити.

Ми дотримуємось визнання трьох етапів стратегії перекладу, що подані 
І. С. Алєксєєвою: підготовчий, аналітичний варіативний пошук та аналіз 
результатів перекладу (Алєксєєва 2004). Хоча даний перелік не є вичерп-
ним і вимагає істотного доповнення, основних постулатів наведеної стратегії 
свідомо чи інтуїтивно дотримується більшість практикуючих перекладачів. 
При здійсненні аналітично-варіативного пошуку еквівалентів лексично-
го, фонетичного, фразеологічного та граматичного каламбурів постає 
питання вибору буквального чи вільного перекладу. У роботі над худож-
ньою літературою, а особливо дитячою, необхідно визначити доцільність 
трансформацій, «вирішуючи при цьому, чим жертвувати» (Грабовський 
2004: 508). Розглядаючи множинність перекладів, О. В. Ребрій слушно 
вказує, що «перекладач привносить у текст перекладу художнього твору 
елементи власного сприйняття джерела» (Ребрій 2009:194).

Ми проаналізували у своїй роботі повторні переклади канонічного твору 
«Аліси в країні чудес», оскільки погоджуємося з думкою О. В. Ребрія, що 
«рецептор цільової культури не є однорідним – ні за своїми характеристика-
ми (освітніми, соціальними, віковими, професійними, гендерними тощо), ні 
за своїми смаками, які можуть змінюватися з часом» (Ребрій 2009:194). Ува-
гу привернули переклади, зроблені вже в новому тисячолітті: «Аліса в країні 
чудес», переклад О. Корецької та С. Суліми (Корецька, Суліма 2007) – далі 
іменуватиметься П1; «Аліса в дивокраї», переклад В. Наріжної (Наріжна 
2008) – далі П2; «Аліса в країні див», переклад В. Панченка (Панченко 
2019) – далі П3. Серед трьох поданих варіантів назв зосередимось на П2. 
Як ми бачимо, авторський оказіоналізм «дивокрай» має конотацію новизни 
(ми використовуємо систему конотацій, введену В. І. Говердовським) (Го-
вердовський 1989), тоді як назва оригіналу не має емоційно-експресивного 
забарвлення. Враховуючи стиль твору, така трансформація є виправданою, 
адже з перших слів реципієнт отримує посил настрою твору. 

Наступний цікавий, на нашу думку, приклад, на який необхідно звернути 
увагу, – це переклад «Oh dear! Oh dear! I shall be late!» Ще на підготовчому 
етапі перекладу розуміння специфіки оточення та виховання Л. Керрола 
вказує на недоцільність вживання слів релігійної тематики у творах автора. 
Тому фразеологізм-аналог не повинен містити такої лексики. Коли пере-
кладач на підготовчому етапі роботи із текстом оригіналу має нагоду оз-
найомитись з особистими роз’ясненнями автора щодо змісту та детально 
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вивчити епоху твору і біографію автора – це тільки покращить якість пе-
рекладу і сприятиме глибшому розумінню твору. У П1 спостерігається не 
еквівалентність перекладу «Ax, Бoже мiй! Я спізнююся нa важливу зyстрiч! 
Як жахливо зaпiзнююся!» 

Один із яскравих прикладів надлишковості засобів, що використані ав-
тором, дублюючи той самий зміст, простежується у реченні: «So she was 
considering in her own mind…». Задля уникнення небажаного буквалізму у 
художньому творі цей плеоназм, можливо, і не варто повторювати у пере-
кладах. П1 «Якраз у цей час, коли вона ніяк не могла зважитися…», П2 
«Тож вона міркувала…», П3 «З нудьги вона почала вже думати…» – усі 
варіанти містять текстову трансформацію, що не змінює задум автора. В 
продовженні аналізованого речення ми бачимо ще один складний для пе-
рекладу момент, який ставить питання буквального чи вільного перекладу 
«(as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid,)…». 
Слово stupid має стилістичні мітки у словниках – принизливий/зневаж-
ливий, розмовний. Більшість перекладачів йдуть шляхом прагматичної 
видозміни оригіналу, щоб досягнути бажаної мети впливу на реципієнта. 
Так, у П1 ми бачимо упущення «…її хилило на сон…», П3 «…розморила 
її!», але у П3 ми бачимо прагматичну адекватність «…чулася сонною та 
нетямущою…». Український аналог «нетямущий» має стилістичні мітки, 
які частково збігаються з конотативним значенням солова stupid – і те, й 
інше має конотацію розмовності, хоча українське слово наділене додатко-
вою конотацією архаїчності, на відміну від англійського. Даний аналіз не 
покликаний визначити якість перекладу, а лише показати недосяжність 
передачі тексту оригіналу при буквальному перекладі, із можливою втратою 
стилістичних міток, якими наділене слово-оригінал, що не означає повної 
втрати змісту повідомлення. Навпаки, виправдані трансформації адапту-
ють твір для реципієнта, особливо для дитячої вікової аудиторії.  

Розглянемо приклад передачі достовірної реалії «ORANGE 
MARMALADE.» Відомо, що дівчинка-прототип головної героїні обожнюва-
ла джем із апельсинів, цей факт потрібно було врахувати перекладачеві 
ще на підготовчому етапі роботи над текстом. Англійське слово orange має 
декілька еквівалентів українською мовою. Перше значення – апельсин – 
іменник, що називає предмет, друге – помаранчевий/оранжевий – прик-
метник, який називає колір. «Джем із помаранчів» у перекладі П2 передає 
не тільки зміст, а й достовірні реалії, тоді як у перекладах П1 «помаран-
чевий джем» та П3 «помаранчеве варення» констатуємо втрату задуму і 
граматичні трансформації, які у реципієнта викликають асоціації кольору. 

Неоднозначним буде добір еквівалента для фонетичного та комічного 
каламбуру. «Do cats eat bats ? Do cats eat bats? and sometimes, Do bats 
eat cats?» По-перше, замінивши всього першу літеру в словах cats і bats, 
Керрол досягнув фонетичного каламбуру і передав таким чином сонливість 
Аліси, а далі, замінюючи слова місцями, досяг змістової комічності каламбу-
ру.  При перекладі необхідно було дотриматися декількох умов: по-перше, 
наявність шиплячих, для передачі сонного стану Аліси; по-друге, щоб слова 
передавали комізм ситуації при заміні слів місцями: «Чи їдять кішки мо-
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шок?  Чи їдять кішки мошок?» Іноді вона збивалася й запитувала: «Чи їдять 
мошки кішок?». Як ми бачимо, в П1 все підібрано бездоганно, але раніше 
такий варіант вже зустрічався, наприклад у російськомовних перекладах. 
У перекладі П2 пропонується «кішки-блішки» – що відтворює і фонетич-
ний, і комічний каламбур. Не менш вдала передача каламбуру у перекладі 
П3 «кошенята-кажанята», але конотативний аналіз показує, що перекла-
дач добирає слова, які викликають додаткові асоціації, а саме конотацію 
меліоративності, яка характерна для дитячої художньої літератури. 

Гра слів на багатозначності словосполучення Great girl по-різному 
подається у перекладах, але аналіз показав, що П1 «велике дівчисько» 
передано із надлишковою конотацією пейоративності через –сько, а сло-
во «велика» не дає додаткових значень, за задумом автора, «шляхетна, 
або хороша»; переклад П2 «доросла дівчинка» є яскравим прикладом 
буквалізму із повною втратою задуму автора; лише П3 «здорове дівчисько» 
передає комунікативний ефект із каламбуром та багатозначністю слова 
«здорове» – як ознака хорошого здоров’я чи «здорове» – як велике, дорос-
ле. Надлишковість пейорації у даному випадку виправдана через цілісність 
змісту висловлювання. 

Ще на підготовчому етапі, а це ми відносимо до складової стратегії пе-
рекладу, необхідно зробити певні висновки. По-перше, чарівність казки   Л. 
Керрола досягається не за рахунок казкових місць, а ми зустрічаємо при-
йом антропоморфності, який необхідно зберегти у виконанні перекладу. У 
П1 ми бачимо відповідність задуму автора: «…тупотіння чиїхось ніг…»,  
«…в одній руці…» , П2 теж використовує для перекладу «…в одній руці…», 
але у тексті П3 «…в одній лапці…» вказує на втрату антропоморфності, 
хоча словосполучення «убраний як дженджик» при надлишковій конотації 
розмовності, архаїчності частково компенсує втрату первинного задуму ав-
тора.   

Усім відомий задум Л. Керрола у створенні авторського фразеологізму 
на основі часто вживаного із заміною двох перших літер «Take care of the 
sense, and the sounds will take care of themselves» поки не скорився перекла-
дачам. У перекладі-кальці у П1 «Подумай про сенс, а слова самі про себе 
подбають» спостерігається спроба гри словами «сенс-слова», хоча ані 
буквальний, ані вільний переклади, наведені в одному реченні, не переда-
ють віртуозності каламбуру Л. Керрола через відсутність у мові реципієнта 
фразеологізму-аналога, проте частково досягається прагматичний ефект.  
У П2 ми спостерігаємо комбінований переклад «Про думку подбав – язик 
сам сказав!», калька у першій половині і заміна значення для передачі 
прагматичного посилу в кінці висловлювання. Оказіонально-ситуативний 
еквівалент подано у П3: «Чи ніс для табакерки, чи табакерка для носа». 
Як бачимо, виклик цього фразеологізму ще потребує вирішення.

Другий етап стратегії перекладу неодмінно має включати лексико-
граматичний та семантико-стилістичний аналіз тексту. До першочер-
гових завдань перекладача можна віднести систематизацію гри слів, а 
саме каламбуру. Також необхідно звернути увагу на омонімію, полісемію, 
парономазію та на буквальне і переносне значення фразеологічних 
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зворотів. До труднощів перекладу належать авторські неологізми (напри-
клад, назви шкільних предметів). Складні твори, а казку «Аліса в країні 
чудес» відносять саме до таких, необхідно аналізувати та в подальшому 
класифікувати на наявність різні типів омонімів для подальшого розкрит-
тя і передачі в перекладі авторської думки. Так, наприклад, власна назва 
«Bill» та «bill» у значенні «рахунок» у назві четвертого розділу не мають на-
лежного відтворення, відповідно до керролівського каламбуру. За задумом 
автора, у назві «The Rabbit Sends in a Little Bill» є два значення: відправити 
Білла та надіслати рахунок. Так, в аналізованій назві четвертого розділу П1 
«Кролик посилає Малятка Білля» бачимо, що автор перекладу зосередив-
ся на передачі тільки власної назви. У перекладах П2 «Кролик засилає в 
димар крихітку Білла» та П3 «…у якому Білий Кролик посилає Білля в дім» 
перекладачі теж передають лише власну назву із втратою авторського ка-
ламбуру. Омонімічність значення слова Bill при перекладі втрачено через 
відсутність аналога у мові реципієнта. 

Ще один яскравий приклад перекладу омофонів (слів, які збігаються 
за звучанням) розглянемо у грі значень слів not і knot. П2 пропонує вда-
лий каламбур часткових омофонів «зли» «вузли» та доповнює їх римова-
ними реченнями: «Не зли мене тут!» і «Вузли у вас тут». П3 пропонує 
каламбур, побудований на омонімах, за рахунок багатозначності слова: 
«зав’язка» – перше значення як складова оповідання та інше значення від 
слова «зав’язувати», наприклад, вузол. У перекладі П1 даний каламбур 
упущено, як і зрештою втрачена форма самого «фігурного» вірша.

Омографи mine як іменник у значенні «шахта» та займенник «мій» у 
трьох аналізованих творах не мають еквівалентного перекладу. Однак 
треба зазначити, що П1 пропонує авторський каламбур, побудований на 
співзвучності слів «мінерал» і «міна». «Здається, гірчиця – це мінерал…. 
Мінерал величезної вибухової сили. Із неї роблять міни».  

Переклад П2 шляхом буквалізму «гірчична копальня» та «мій» втрачає 
гру омографів. Авторський каламбур із втратою омографів «mine» пропонує 
П3: «Ці фламінго кусаються незгірше за гірчицю...у всякої пташки свої за-
машки!» 

Висновки
Базуючись на проведених дослідженнях, ми дійшли висновку, що ста-

новлення «стратегії перекладу» передбачає етапність роботи із текстом: 
підготовча робота з текстом, переклад із усіма складовими аналітичного 
розбору тексту та кінцевий, оціночно-редагувальний. Ці етапи необхідні 
як для розуміння тексту в цілому, так і на рівні розуміння складових 
компонентів тексту. Перспективним є подальше уточнення та визначення 
терміну «стратегії перекладу» для повноправного використання у теорії та 
практиці перекладу.
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Данная статья посвящена рассмотрению особенностей вербализации концепта 
INSANITY в художественном тексте на материале современных романов американских 
и британских писателей. Целью исследования является анализ и классификация лексиче-
ских средств, формирующих речевой портрет сумасшедшего в исследуемых произведе-
ниях. Объектом анализа являются лексемы-вербализаторы концепта INSANITY, а пред-
метом – языковые средства формирования речевого портрета сумасшедшего в художе-
ственных текстах. Концепт в данном исследовании понимается нами как дискретное 
ментальное образование, являющееся базовой единицей ментального кода человека и 
обладающее упорядоченной структурой, представляющее собой результат когнитив-
ной деятельности личности и общества, и несущее комплексную информацию об от-
ражаемом предмете или явлении. Методом сплошной выборки мы выделили текстовые 
фрагменты, содержащие портретные описания персонажей, страдающих психическими 
расстройствами. Выдвинута гипотеза о том, что концептуальные признаки РАЗРУШЕ-
НИЕ, ДЕФОРМАЦИЯ, АФФЕКТИВНОСТЬ, являющиеся ядерными признаками концепта 
INSANITY, вербализуются в исследуемых текстах при создании внешнего образа персо-
нажа. Также было установлено, что оппозиция СВОЙ-ЧУЖОЙ является одним из самых 
важных механизмов, участвующих в концептуализации феномена безумия, на что указы-
вает частотная вербализация признака ЧУЖОЙ концепта  INSANITY  в художественных 
текстах. Изучив совокупность лексических средств, участвующих в создании портрета 
литературного персонажа с психическими отклонениями, мы выделили набор прототи-
пических характеристик речевого портрета безумца. На материале произведений была 
исследована такая разновидность композиционно-речевой формы “диалог”, как речевой 
портрет персонажа-безумца. Полученные характеристики были сгруппированы в следу-
ющие тематические группы: ономатопеические слова с семой “повышение голосового 
диапазона” и слова, маркирующие  манеру речевой деятельности. Все подобные контек-
сты предлагают читателю кванты информации, функционирующие как маркеры психи-
ческого нездоровья персонажа.

 Ключевые слова: концепт, концептуальный признак, концептуализация, верба-
лизация концепта, текстовый концепт, портрет.

МОВЛЕННЄВИЙ ПОРТЕТ БОЖЕВІЛЬНОГО 
У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Поздняков Д.О.
кандидат філологічних наук, доцент,

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Дана стаття присвячена розгляду особливостей вербалізації концепту INSANITY 
в художньому тексті на матеріалі сучасних романів американських і британських 
письменників. Метою дослідження є аналіз і класифікація лексичних засобів, які формують 
образ божевільного в досліджуваних творах. Об’єктом аналізу є лексеми-вербалізатори 
концепту INSANITY, а предметом - мовні засоби формування мовленнєвого портрету 
божевільного в художніх текстах. Концепт в даному дослідженні розуміється нами як 
дискретне ментальне утворення, яке є базовою одиницею ментального коду людини, 
і що володіє упорядкованою структурою, що становить собою результат когнітивної 
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діяльності особистості і суспільства і несе комплексну інформацію про предмет або яви-
ще, що відображується. Методом суцільної вибірки ми виділили текстові фрагменти, що 
містять портретні описи персонажів, які страждають психічними розладами. Висунуто 
гіпотезу про те, що концептуальні ознаки РУЙНУВАННЯ, ДЕФОРМАЦІЯ, АФЕКТИВНІСТЬ, 
що є ядерними ознаками концепту INSANITY, вербалізуються в досліджуваних текстах 
при створенні зовнішнього образу персонажа. Також було встановлено, що опозиція СВІЙ-
ЧУЖИЙ є одним з найважливіших механізмів, який бере участь в концептуалізації фено-
мена божевілля, на що вказує частотна вербалізація ознаки ЧУЖИЙ концепту INSANITY в 
художніх текстах. Вивчивши сукупність лексичних засобів, що беруть участь у створенні 
мовленнєвого портрету літературного персонажа з психічними відхиленнями, ми виділили 
набір прототипічних характеристик зовнішності божевільного. На матеріалі творів було 
досліджено такий різновид композиційно-мовленнєвої форми «діалог», як мовленнєвий 
портрет персонажа-безумця. Отримані характеристики було згруповано в наступні 
тематичні групи: ономатопеїчні слова з семою “підвищення голосового діапазону” та 
слова, що маркують манеру мовленнєвої діяльності. Всі подібні контексти пропонують 
читачеві кванти інформації, що функціонують як маркери психічного нездоров’я персона-
жа.

Ключові слова: концепт, концептуальний ознака, концептуалізація, вербалізація 
концепту, текстовий концепт, портрет.

SPEECH PORTRAIT OF INSANE CHARACTER
 IN LITERARY TEXTS

Pozdniakov D.
candidate of philological sciences, associate professor,

Odesa I.I. Mechnikov national university

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

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

Введение
Данное исследование посвящено анализу и классификации лексиче-

ских средств, формирующих речевой портрет персонажа-безумца в худо-
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жественных произведениях современных британских и американских пи-
сателей. Анализ лексем-вербализаторов концепта INSANITY, создающих 
образы персонажей-безумцев, позволяют выделить целый ряд концепту-
альных признаков. Концепт в данном исследовании понимается как “дис-
кретное ментальное образование, являющееся базовой единицей мен-
тального кода человека и обладающее упорядоченной структурой, пред-
ставляющее собой результат когнитивной деятельности личности и обще-
ства, и несущее комплексную информацию об отражаемом предмете или 
явлении” (Попова, Стернин 2007: 34). Е.С. Кубрякова указывает на такие 
важные характеристики концепта как членимость и особую организацию. 
“Концепты представляют кванты структурированного знания, из которого 
можно извлечь разные признаки, выделить разные его слои и описать как 
структуру” (Кубрякова 2004: 317).

Целью исследования является анализ и классификация лексических 
средств, формирующих речевой портрет в исследуемых произведениях. 
Объектом анализа являются лексемы-вербализаторы концепта INSANITY, 
а предметом – языковые средства формирования образа сумасшедшего в 
художественных текстах.  Актуальность исследования обусловлена инте-
ресом современной когнитивной лингвистики к описанию и моделированию 
ментальных структур, что позволяет понять и изучить специфику нацио-
нальной (англоязычной) картины мира. “Концепт как ментальное образо-
вание в сознании индивида есть выход на концептосферу социума, т.е. на 
культуру” (Карасик 2002: 41). Будучи сформированным индивидуумом  на 
основании полученных  знаний, концепт является  “макромоделью культу-
ры, он порождает культуру и порождается ею”  (Зусман 2001: 97).

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

особенности объекта исследования, нами были использованы следующие 
методы:

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

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

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

Результаты и обсуждение
Отклонения от нормы присущи не только внешности психически не-

здоровых людей (Поздняков 2019). Их речевая деятельность также под-
вергается болезненным изменениям. При анализе описания голоса и речи 
персонажей выделяем характеристики, свидетельствующие о нестабиль-
ности психики говорящего. К ним относятся перепады от яркой акценту-
ированности речевой деятельности до полного ослабления последней, а 
также гротескность речи, наделение голоса персонажа нечеловеческими 
качествами. 

Среди рассматриваемых описаний персонажей в 13 случаях подчерки-
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вается сверхнормативная громкость голоса либо смеха, что указывает на 
неконтролируемый всплеск эмоций у пациента с психическими отклонени-
ями. Разнообразен синонимический ряд номинаций, все из которых явля-
ются ономатопеическими словами с характеристикой “повышение голосо-
вого диапазона”: 

to scream и его производные  – to give a long, loud piercing cry or cries 
expressing extreme emotion or pain, 

to holler – to give a loud shout or cry, 
to  roar – to utter a loud, deep, prolonged sound, typically from anger, pain, 

or excitement, 
groan – a deep inarticulate sound conveying pain, despair, pleasure etc, 
to screech – (of a person or animal) to give a loud, harsh piercing cry, 
howl – a long, doleful cry uttered by an animal such as a dog or wolf, 
to squeak – to make short high-pitched sound or cry, 
to yell – to shout in a loud, sharp way. 
Проведенный дефиниционный анализ позволяет выделить такие ха-

рактерные особенности звуков, производимых в состоянии аффекта: гром-
кость (loud, high-pitched), неприятность для уха слушающих (harsh, piercing, 
sharp), выражение гнева (anger), боли (pain), горести (doleful), отчаяния 
(despair), возбуждение (extreme emotion, excitement). Использование гла-
голов to screech и to howl уподобляет голос психически больного человека  
звукам, издаваемым животными (animal, dog or wolf).

Неконтролируемое поведение человека акцентируется с помощью 
тавтологии: номинация и  квалификация голоса содержит повторяющиеся 
признаки, присутствующие  в семантической структуре обоих рассматри-
ваемых слов. Например, в словосочетании awful sound of squeaking awful 
усиливает негативную характеристику издаваемого визга; в словосочета-
нии groan of rage and anguish (рев, вызванный яростью и муками) постпо-
зитивное определение of rage and anguish дублирует признаки, входящие в 
структуру значения слова groan.

Harding looks around, sees everybody’s watching him, and he does his best 
to laugh. A sound comes out of his mouth like a nail being crowbarred out of 
a plank of green pine; Eee-eee-eee. He can’t stop it. He wrings his hands like 
a fly and clinches his eyes at the awful sound of that squeaking. But he can’t 
stop it. It gets higher and higher until finally, with a suck of breath, he lets his 
face fall into his waiting hands (K.K., p.80).

Издаваемый пациентом ужасный визг сравнивается со звуком гвоздя, 
который ломом вытягивают из древесины, кроме того, подчеркивается его 
неконтролируемое усиление (he can’t stop it, it gets higher and higher).

Психически больной человек теряет способность управлять своим го-
лосом, в частности регулировать громкость речи, поэтому вызывает недо-
вольство со стороны собеседников.

В трех случаях характеристика громкости речи персонажей создается с 
помощью употребления лексемы loud вместе с интенсификаторами: talking 
louder than you’d think he needed; voice loud and full of hell; said more 
loudly than he intended, где интенсификаторы подчеркивают осуждение 



235

повышения голосового диапазона, и неспособность контролировать его. 
Чрезмерную громкость голоса передает словосочетание his voice boomed 
(его голос прогремел).

The patients look at one another’s puzzled faces, then back to the door, 
where his voice is still coming in. Talking louder’n you’d think he needed to…
(K.K., p.15).

Типичную для сумасшедшего манеру речевой деятельности характери-
зуют глаголы: 

to babble – to talk rapidly and continuously in a foolish, excited, or 
incomprehensible way; 

to rant – to speak or shout at length in an angry, impassioned way; 
to rave – to talk incoherently, in an angry uncontrolled way, as if one 

were delirious or mad.
Дефиниционный анализ значений данных лексем выявляет ряд при-

знаков, характерных для речи безумца: быстрота (rapidly), неконтролиру-
емость (continuously, uncontrolled), громкость (shout), бессвязность (foolish, 
incomprehensible, incoherently), повышенная эмоциональность (excited, 
impassioned, angry). Наиболее точным глаголом, описывающим речь                    
безумца, является глагол to rave, что отражено в структуре соответствую-
щего лексического значения (as if one were delirious or mad). Кроме того, его 
производное raving квалифицирует поведение безумца и переводится как 
“сумасшедший”.

Неконтролируемость и повышенная эмоциональность речевого пове-
дения передается также с помощью лексем roar и cuss:

He’s a sinewy, bloodless guy with blond hair and stringy blond eyebrows and 
a long jaw, and he acts tough every so often the way Cheswick used to try to do 
– roar,  rant and cuss out one of the nurses… (K.K., p.224).

Помимо рассмотренных примеров, характерные признаки речи                          
безумца, формируются описательно: voice is speeding up too much (голос 
неконтролируемо ускоряется) и speak incomprehensibly (говорить бессвяз-
но, непонятно).

Другой крайностью в коммуникативном поведении психически больного 
оказывается понижение звукового диапазона. При создании подавленного, 
изнеможденного образа безумца маркируется затруднённость речевой де-
ятельности и тихий, низкий голос. Для этого используются такие глаголы 
как: 

to moan  – to make a low, long sound expressing physical or mental 
suffering; 

to mumble – to say something indistinctly and quietly, making it difficult for 
others to hear; 

to hiss– to whisper something in an urgent or angry way;
 to wheeze – to breathe or utter something with a rasping or whistling noise.  Де-

финиционный анализ лексических значений рассматриваемых глаголов позволяет 
выделить такие признаки, как тихий голос (low, quietly, whisper), физическое и 
душевное страдание (physical or mental suffering), трудность воспроизведения 
звуков (rasping, whistling).

George hung on to the rim of the toilet and moaned (M.H., p.424).
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Close beside her, Miggs’ voice hissed, “I bit my wrist so I can diiiieeeeeeeee – see 
how it bleeds?” (T.H., p.34).

Подобные признаки  реализуются и в словосочетаниях: a strained (produced 
by effort)  voice, laugh (напряженный голос, смех); a broken voice (надорванный 
голос),  to make a small noise (произнести тихий звук), to make a low choking noise 
(стонать от удушья), to say weakly (говорить слабым голосом), a flat affect-free 
voice (абсолютно неэмоциональный тон).

В следующем примере описывается причина надорванного голоса одного из 
психически больных персонажей – припадок буйного помешательства, истери-
ческие крики, в результате чего садится голос.

Finn was sitting at the kitchen table in the basement, shaking wildly. On the 
floor were shards of broken crockery, where he had thrown cups and saucers 
round the room, screaming at his mother, screaming at invisible tormentors in 
his  just-broken voice (S.F., p.396).

Данные слова характеризуют душевные переживания и физическое 
страдание людей с психическими отклонениями.

Третья группа слов, характеризующих особенности голоса и речи                
безумца, используется для создания отпугивающего, гротескного образа, 
не присущего нормальному члену общества.

В четырех случаях голосу приписывается непривычный металличе-
ский, либо неприятно режущий хрип или призвук: a strong angry copper 
tone (злой, медный тон), copper voice (медный голос), metallic rasp, cutting 
rasp (металлический, режущий хрип). 

Неприятное звучание голоса также квалифицируется прилагательным 
ghastly (ужасный, страшный) – causing great horror or fear – a ghastly 
voice.

Over the sucking in the dark, Starling heard Mr. Gumb’s ghastly voice, 
choking: “How…does…it feel…to be… so beautiful?” (T.H., p.397).

В пяти случаях звучание голоса сравнивается со звуками, издаваемы-
ми животными: to make noises like a sleeping seal (издавать звуки, как спя-
щий морской котик), leopard’s cough (рев леопарда), louder than a howler 
monkey (громче, чем обезьяна-ревун), to moo like a cow (мычать как коро-
ва), a mewing noise (мяукающий звук).

Sammie’s voice boomed behind her sudden as a leopard’s cough, louder 
than a howler monkey (T.H., p.172).

Голос безумца не просто сравнивается со звуками, издаваемыми жи-
вотными, но и гиперболически квалифицируется. Подчеркивая громкость 
голоса, автор прибегает к сравнению louder than a howler monkey, так как 
известно, что обезьяна-ревун обладает самым громким голосом из всех су-
ществующих наземных животных. 

В данном примере, равно как и во всех других выше проанализиро-
ванных, наглядно прослеживается вербализация признака чрезмерности, 
эксцесса, являющегося одним из наиболее ярких в структуре концепта 
INSANITY. 

Выводы
В результате проведенного исследования можно прийти к выводу, что 

участок концепта INSANITY, содержащий такие признаки как ИСКАЖЕНИЕ, 
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НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ, ДЕФОРМАЦИЯ  объективируется при опи-
сании речевого портрета персонажей-безумцев. Психическое расстройство 
репрезентируется как физический недуг, лишающий безумца способности 
к нормальному функционированию в обществе и адекватной речевой дея-
тельности, наделённой смыслом.
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Статья посвящена исследованию структуры лексико-семантического поля «же-
стикуляция» на материале толковых словарей английского языка. В работе рассматри-
вается семиотическая проблема соотношения вербального и паравербального кодов че-
ловеческой коммуникации; изучается вербальное означивание кинемы, которая тракту-
ется как протознак; анализируется ядерно-периферийная структура языкового лексико-
семантического поля «жестикуляция». Лексико-семантическое поле характеризуется 
рядом признаков системности как в синхронном плане (семантическая соотноситель-
ность лексем, наличие гипонимов и гиперонимов), так и в диахроническом плане (опре-
деленный набор неоднократно реализованных мотивационных моделей, повторяемость 
словообразовательных моделей, повторяемость производящих этимологических гнезд, 
порождающих лексику поля). Материалом исследования явилась выборка из 5 словарей 
современного английского языка. Все компоненты указанного поля находятся в гипо-ги-
перонимических отношениях с ключевой единицей поля, а именно с номинацией gesture. В 
семантической структуре вербализованной кинемы выделяем три обязательных сигни-
фикативных узла, входящие в означаемое вербализованной кинемы: “что движется”, “как 
движется” и “для чего движется”. Первые два узла отражают формальную составляю-
щую протознака (кинетика жеста), а третий узел отражает смысловую компоненту 
кинемы (значение жеста). Ядерно-периферийное строение лексико-семантического поля 
“жестикуляция” в английском языке подчиняется семантическому принципу гиперо-ги-
понимических отношений между его конституентами. Перспективой дальнейшего ис-
следования является анализ функционирования данного лексико-семантического поля в 
художественном дискурсе.

Ключевые слова: лексико-семантическое поле, кинема, знак, структура. 
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Стаття присвячена дослідженню структури лексико-семантичного поля 
«жестикуляція» на матеріалі тлумачних словників англійської мови. В роботі 
розглядається семіотична проблема співвідношення вербального та паравербального 
кодів людської комунікації; вивчається вербальне означування кінеми, яка трактується 
як протознак; аналізується ядерно-периферійна структура мовного лексико-семантич-
ного поля «жестикуляція». Лексико-семантичне поле характеризується рядом ознак 
системності як в синхронному плані (семантична співвідносність лексем, наявність 
гіпонімів і гіперонімів), так і в діахронічному плані (певний набір неодноразово реалізованих 
мотиваційних моделей, повторюваність словотворчих моделей, повторюваність 
етимологічних гнізд, що породжують лексику поля). Матеріалом дослідження слугувала 
вибірка з 5 словників сучасної англійської мови. Всі компоненти зазначеного поля знахо-
дяться в гіпо-гіперонімічних відносинах з ключовою одиницею поля, а саме з номінацією 
gesture. В семантичній структурі вербалізованої кінеми виділяємо три обов’язковій 
сігніфікативні вузли, що входять до означуваного вербалізованою кінемою: «що 
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рухається», «як рухається» та «для чого рухається». Перші два вузли відображають 
формальну складову протознак (кінетика жесту), а третій вузол відображає смисловий 
компонент кінеми (значення жесту). Ядерно-периферійна структура лексико-семантич-
ного поля «жестикуляція» в англійській мові підпорядковується семантичному принци-
пу гіперо-гіпонімічних відносин між його конституентами. Перспективою подальшого 
дослідження є аналіз функціонування даного лексико-семантичного поля в художньому 
дискурсі.

Ключові слова: лексико-семантичне поле, кінема, знак, структура.

THE STRUCTURE OF THE ENGLISH  LEXICAL SEMANTIC FIELD 
“GESTICULATION” 
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The article is dedicated to the study of the structure of the lexical semantic field “gesticulation” 
in the explanatory dictionaries of the English language. The article deals with semiotic aspect of 
correlation of verbal and paraverbal codes in human communication. Verbalization of a kineme has 
been studied. The lexical-semantic field is characterized by a number of systemic features both 
in the synchronous aspect (the semantic correlation of lexemes, the presence of hyponyms and 
hyperonyms), and in the diachronic aspect (a certain set of repeatedly implemented motivational 
models, repeatability of word-formation models, repeatability of producing etymological nests 
generating field vocabulary). The research material was a selection of 5 dictionaries of modern 
English. All components of the specified field are in hypo-hyperonymic relationships with the key 
unit of the field, namely with the nomination gesture. Kineme is treated as a proto-sign, which 
semantic structure comprises three obligatory semantic knots, i. e. “what is moving”, “how it is 
moving”, “what for it is moving”. Lexicographically registered verbal kinemes constitute language 
lexico-semantic field “gesticulation”. The first two knots reflect the formal component of the 
protosign (gesture kinetics), and the third knot reflects the semantic component of the kineme 
(meaning of the gesture). Nuclear-peripheral structure of the field in the language subordinates 
to the semantic principle of hyper-hyponymical relations among its constituents. The prospect 
of further research is the analysis of the functioning of this lexical semantic field in the artistic 
discourse.

Key words: lexico-semantic field., kineme, sign, structure. 

Введение
В современной лингвистике одним из самых распространённых подхо-

дов к изучению лексики является метод полевого моделирования. Полевая 
теория свидетельствует о системной организации всей лексической систе-
мы. Поскольку семантическое поле образуется множеством значений, ко-
торые имеют хотя бы один общий семантический компонент, то из любого 
семантического поля, через более или менее длинную цепочку посредству-
ющих звеньев, можно попасть в любое другое поле. Семантическое про-
странство языка оказывается непрерывным. Семантические поля образуют 
незамкнутые и многократно пересекающиеся семантические группировки, 
любые две из которых связаны, как и отражаемый ими мир вещей, процес-
сов и идей, непрерывной цепью посредствующих семантических звеньев, 
независимо от того, насколько далеко друг от друга стоят в семантическом 
пространстве языка эти группировки (Кобозева 1991). Лексико-семантиче-
ское поле характеризуется рядом признаков системности как в синхронном 
плане (семантическая соотносительность лексем, «делящих» поле между 
собою, наличие гипонимов и гиперонимов), так и в генетическо-диахрони-
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ческом плане (определенный набор неоднократно реализованных моти-
вационных моделей, повторяемость словообразовательных моделей, по-
вторяемость производящих этимологических гнезд, порождающих лексику 
поля).

Цель данного исследования – анализ лексико-семантического поля 
«жестикуляция» в английском языке с позиций вербального семиозиса.

Результаты и обсуждение
Человеческая цивилизация невозможна без знаков и знаковых систем, 

человеческий разум неотделим от функционирования знаков. Восприятие 
окружающего мира, когнитивная обработка сенсорной информации, фик-
сация её и передача другому человеку для дальнейшей совместной де-
ятельности – всё это невозможно без применения знаков человеческой 
коммуникации. Взаимодействие членов социума предполагает информа-
ционный обмен, постоянно происходящий между ними, задействующий 
различные каналы связи и различные коды, в том числе вербальный и па-
равербальный. «Вербальный и невербальный знаковые коды предстают, 
хотя и отдельными, но во многих отношениях неразделимыми, интеграль-
ными частями одной коммуникативной интерактивной системы» (Крейдлин 
2002: 69). В данном случае Г. Крейдлин говорит о «спаянности речевого и 
неречевого кодов в реальном устном общении» (там же). 

Данная статья посвящена изучению структуры лексико-семантическо-
го поля «жестикуляция», которое складывается из совокупности языковых 
вербализованных кинем (ЯВК), т. е. лексикографически зафиксированных 
слов и словосочетаний, называющих жесты человека, т. е. кинемы. Кине-
ма трактуется нами как знаковая сущность, в которой форма (т. е. поза 
или телодвижение) репрезентирует содержание (эмоцию, волеизъявление, 
указание и т. п.). Материалом исследования явилась выборка из 5 слова-
рей современного английского языка. Обработка первичной картотеки объ-
емом около 500 карточек позволила выделить 235 ЯВК, которые образуют 
лексико-семантическое поле (ЛСП) «жестикуляция» в современном ан-
глийском языке.

Все компоненты указанного поля находятся в гипо-гиперонимических 
отношениях с ключевой единицей поля, а именно с ЯВК gesture. Сопостав-
ляя различные словарные дефиниции слова gesture, выделяем в его лек-
сической семантике следующий обязательный набор сем: 

(1) тело человека + (2) движение/положение (тела) + (3) коммуника-
тивная функция (движения). См., например, дефиниции, в которых, по воз-
можности, вычленяем отдельные семы, заключая их описания в фигурные 
скобки, в круглых скобках указываем их цифровую маркировку: Gesture – 
(2) {a motion} + (1) {of the limbs or body} + (3) {made to express thought or 
to emphasize speech} (А. Н.); Gesture – (2) {a motion} + (1) {of the ← body 
or limbs}+ (3) {used to express emotion or to illustrate or enforce smth. that is 
said} (C. E. D.); Gesture – (2) {the use of movement} + (1) {of the body, esp. the 
hands} + (3) {to express a certain meaning} (L. D. E. L.)

В памяти носителей языка сигнификативное значение слова gesture 
сопряжено со звуковой/графической формой  /gesture, которая хо-
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листически, недискретно обозначает все компоненты значения. Приведем 
здесь слова И. М. Кобозевой о том, что «значение» трактуется как закре-
пленное за данной единицей языка относительно стабильное во времени 
и инварантное содержание, знание которого входит в знание языка» (Кобо-
зева 1991: 185).

При этом сами компоненты значения, сигнификативные узлы «что, 
как и для чего движется» представлены в самом обобщенном, рамочном 
формате «что движется» - тело адресанта или часть тела, «как движется» 
- особым образом (без уточнения пластики жеста), «для чего движется» - 
чтобы передать информацию, эмоцию, волеизъявление адресанта.

Проделанный анализ показывает, что среди ВК английского языка вы-
деляется некоторая группа лексических единиц, имеющих самую обобщен-
ную номинацию кинемы: to gesture, to gesticulate, to motion, to sign, to signal. 

to gesticulate = make expressive gesture as in speaking or instead of 
speaking;

to signal = to communicate with signals → a signal = a gesture that serves 
as means of communication;

to motion = to make significant gestures.
Сема «телодвижение» в еще более расплывчатой трактовке (относи-

тельно компонентов «что и как движется») входит в семантическую струк-
туру ЯВК to sign:

to sign = to try to tell smb or ask them to do smth by using signs and 
movements.

Как видим из дефиниции, сема «телодвижение» эксплицирована как 
«движение вообще» (movements), её семантическое сужение, специфика-
ция (движение → телодвижение) происходит в результате сопряженности 
с остальными компонентами лексико-семантической структуры данного 
слова. Движение, выполняемое как знак адресату что-то сделать, трак-
туется как коммуникативное, а значит стоящее в одном ряду с другими ком-
муникативными движениями (жестикулировать, сигнализировать и т.п.), т.е. 
изменять положение тела в пространстве для того, чтобы передать некото-
рую информацию другому человеку.

Неопределенность, широкозначность таких глаголов помещает их в 
ядерную часть ЛСП «жестикуляция», где они гиперонимично обозначают 
кинетические способы общения. По мере удаления от ядра поля языко-
вые ВК гипонимически сужают свое значение, добавляя в своей семантике 
информацию о каждом облигаторном сигнификативном компоненте: «что, 
как и для чего движется».

Медиальная зона языкового поля «жестикуляция» охватывает ЯВК, 
уточняющие пластику номинируемого жеста, часть тела, совершающего 
знаковое движение, иллокутивную цель вербализуемой кинемы. Специфи-
кация, гипонимическое уточнение каждого из сигнификативных компонен-
тов осуществляется за счёт появления дополнительных сем в структуре 
лексического значения ЯВК, что манифестируется в ее словарной дефи-
ниции, и иногда за счет появления дополнительных слов в номинирующей 
цепочке. 

АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ  СУЧАСНОГО  МОВОЗНАВСТВА



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (43) –  2019

242

По мере ослабления или исчезновения облигаторных семантических 
компонентов из структуры номинативной единицы подобная ЯВК сдвигает-
ся в сторону периферии ЛСП «жестикуляция», оказываясь в зоне влияния 
сопредельных полей «физическое действие», «движение», «эмоции» и т. п. 
Например, to hurray является вербализованной кинемой в случае, когда ре-
ализует значение to applaud [аплодировать], однако это же слово входит в 
поле «эмоции» в случае, когда обозначает to cheer by shouting “hurray” [при-
ветствовать криками «ура»]. Словосочетание to drop one’s handkerchief 
(to smb) функционирует как ЯВК, обозначая кинему [бросить платок как 
сигнал к действию], входя в этом случае в ЛСП «жестикуляция». Однако, 
имея значение уронить платок, словосочетание to drop one’s handkerchief 
оказывается членом сопредельного поля «физическое действие». Человек 
может потирать руки от удовольствия, в предвкушении чего-то приятного, 
и тогда to rub one’s hands – это вербализация знакового жеста, кинемы. 
Однако то же телодвижение может быть физическим действием: человек 
потирает руки, щеки, нос, чтобы согреться, соответствующая вербальная 
номинация выходит за пределы ЛСП «жестикуляция» в той трактовке, ко-
торую мы ему приписываем.

Итак, гиперо-гипонимическая связь конституентов ЛСП «жестикуля-
ция» объединяет все ЯВК в единое множество, организованное по ядерно-
периферийному принципу.

Гипонимичность компонентов ЛСП «жестикуляция» проявляется в 
уточнении, спецификации какого-либо компонента сигнификативной струк-
туры. При этом форма ЯВК-гипонима (по отношению к ЯВК-гиперониму 
gesture) может либо оставаться холистической, однословной, (см. пример 
1), либо дробиться на двух-, трех- и более компонентные словосочетания, 
дискретно номинирующие различные составляющие сигнификата (см. при-
мер 2, дискретность формы показываем вертикальными разделительными 
рисками).  

1) to curtsy – to make a gesture of respect or reverence bending the knees 
with one foot forward and lowering the body;

2) to bow| one’s head| in shame → to bow = to bend (head, knee, body) 
in order to express greeting, courtesy, submission or veneration + one’s head 
= the top part of the human body + (in) shame = a painful emotion aroused by 
recognition that one has failed to act, behave or think in accordance with the 
standards which one accepts as good. 

Как показывает анализ лексикографических источников, словесная 
презентация одной и той же кинемы может варьироваться по степени свер-
нутости/развернутости экспликации отдельных компонентов сигнификата. 
Предельно свернутым вариантом является однословная номинация, охва-
тывающая все три обязательных семы «что», «как» и «для чего движет-
ся»:

to shrug = {to raise and then lower} {your shoulders} {in order to show that 
you do not know smth or do not care}. 

Парадигматическая избыточность языка как системы проявляется в 
параллельном существовании нескольких версий одной и той же ЯВК, в 
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которых номинативная цепочка разворачивается до двух, реже трех зве-
ньев. Значение добавочного номинативного звена, как правило, полностью 
дублирует одну из сем однословной ЯВК, например: to shrug и to shrug| 
one’s shoulders. Семантика слова shoulders вписана в семантику слова 
shrug. Языковая вербализованная кинема to bend означает «{to incline}, 
{the body}, {to bow}, {in submission}». Параллельно зарегистрирована ЯВК 
to bend| one’s body, в которой слово body оказывается семантически из-
быточным. 

Здесь уже речь идет о синтагматической избыточности, имеющей ме-
сто в пределах единой номинативной единицы. Приведем в этой связи вы-
сказывание М. В. Никитина: «Само понятие избыточности предполагает ин-
формативное дублирование содержания в разных частях одного сообще-
ния… Информативно избыточно любое слово… если оно идет в речи вслед 
за другим и дублирует информацию этого последнего» (Никитин 1996: 127-
128).  

В некоторых случаях однословная ЯВК имеет несколько разных парал-
лельных двусловных версий, в которых дублируются, выпячиваются (за 
счет отдельной вербализации) разные семы однословной словарной еди-
ницы. Например, кроме ЯВК to stamp = {to strike} {the foot} {forcibly on the 
ground} существуют еще две словарные версии этой же кинемы to stamp| 
one’s foot и to stamp| the ground. Двусоставность этих ЯВК есть результат 
раздельного ословливания смысловых компонентов, входящих в холистич-
ную ЯВК to stamp в свернутом виде.

Зарегистрированы и случаи трехсловных версий, функционирующих 
параллельно с однословной ЯВК. 

(1-словная) to drum = {to beat} {rapidly} or {thump} {as on a table, the floor}, 
{to summon}, 

(2-словная) to drum| one’s fingers,
(3-словная) to drum| the table| with one’s fingers. 
Анализируя отобранный лексикографический материал, видим, что 

каждая вторая однословная ЯВК английского языка дублируется более 
развернутой версией, образуя пару (цепочку) абсолютных синонимов и 
увеличивая плотность заполнения лексико-семантического поля «жестику-
ляция». 

Частеречная дифференциация вербализованных кинем не подверга-
лась специальному изучению. Подавляющее большинство рассматривае-
мых в работе ЯВК зарегистрированы в выборке в виде глаголов или гла-
гольных словосочетаний. Во-первых, такова лексикографическая тради-
ция, а, во-вторых, глагольная форма точнее передает динамику жестового 
телодвижения, т. е. точнее выражает сигнификат ВК. Кроме того, большин-
ство кинем в английском языке могут быть означены как глагольной, так и 
именной номинацией. Отсутствие разветвленной системы флексий делает 
англоязычные глагольные и именные ВК межчастеречными синонимами. 
См., например, to nod – a nod, to snap – a snap, to gesture – a gesture. На-
личие однокоренных глагольно-именных пар невелико: словари фиксиру-
ют, к примеру, to greet – a greeting; to bless – a blessing; to shake hands – a 
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handshake. В случае, когда говорящему необходимо акцентировать статич-
ность и затушевать процессуальность описываемого жеста, он прибегает к 
такой неличной форме глагола как герундий, которая, однако, традиционно 
в словарях не фиксируется. 

Выводы
Таким образом, в семантической структуре вербализованной кинемы 

выделяем три обязательных сигнификативных узла, входящие в означае-
мое вербализованной кинемы: “что движется”, “как движется” и “для чего 
движется”. Первые два узла отражают формальную составляющую про-
тознака (кинетика жеста), а третий узел отражает смысловую компоненту 
кинемы (значение жеста). Ядерно-периферийное строение ЛСП “жестику-
ляция” в английском языке подчиняется семантическому принципу гиперо-
гипонимических отношений между его конституентами.

Перспективой дальнейшего исследования является анализ функциони-
рования данного ЛСП в художественном дискурсе.
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ва визначає внутрішню форму слова ключовим репрезентантом концепту. Асоціативна 
складова формулює домінантні асоціативні відносини (тематичні, парадигматичні, 
синтагматичні), в які вступають мовні репрезентанти концепту. Понятійна складова 
концепту визначається лексичним значенням лексем-репрезентантів. Образна складо-
ва концепту може включати в себе яскраво-чуттєве представлення (перцептивний об-
раз), а також поєднання концептуальних метафор, що об’єктивують концепт у мові. 
Згідно із наведеним вище визначенням асоціативної складової концепту, виокремлюємо 
номінативні одиниці, які є семантично спорідненими із ключовою одиницею genius, а саме: 
brainiac, Einstein, mastermind, brain, intellect, thinker, whiz, wiz, wizard. Компонентний аналіз 
показав, що вказані синонімічні номінативні одиниці мають одну спільну ознаку – високий 
рівень інтелекту та, як правило, входять до розмовного прошарку англійської мови. Про-
ведений аналіз мовленнєвого втілення уможливив виокремлення таких концептуальних 
асоціативних ознак: страждання через нерозуміння оточуючих, мстивість.

Ключові слова: концепт, асоціативні ознаки, genius.

АССОЦИАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО КОНЦЕПТА 
GENIUS 

Строченко Л.В.
кандидат филологических наук, доцент,

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

Статья посвящена исследованию особенностей вербализации концепта GENIUS в 
английском языке, а именно – рассмотрению его ассоциативных признаков. Изучение кон-
цепта через язык является наиболее надежным способом лингвистического анализа, по-
зволяющим определить концептуальные признаки и разработать структуру концепта. 
Любой анализ концепта начинается с выявления языковых единиц, которые представля-
ют соответствующий концепт, интерпретации их словарных и речевых контекстов. 
Структура лингвокультурного концепта включает в себя образную, ассоциативную, по-
нятийную и этимологическую составляющие. Этимологическая составляющая опреде-
ляет внутреннюю форму слова ключевым представителем концепта. Ассоциативная 
составляющая определяет доминантные ассоциативные отношения (тематические, 
парадигматические, синтагматические), в которые вступают языковые репрезентан-
ты концепта. Понятийная составляющая концепта определяется лексическим значени-
ем лексем-репрезентантов. Образная составляющая концепта может включать в себя 
ярко-чувственное представление (перцептивный образ), а также сочетание концеп-
туальных метафор, объективирующих концепт в языке. Согласно приведенному выше 
определению ассоциативной составляющей концепта, выделяем номинативные едини-
цы, семантически родственные с ключевой единицей genius, а именно: brainiac, Einstein, 
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mastermind, brain, intellect, thinker, whiz, wiz, wizard. Компонентный анализ показал, что 
указанные синонимичные номинативные единицы имеют один общий признак - высокий 
уровень интеллекта и, как правило, входят в разговорный слой английского языка. Про-
веденный анализ речевого воплощения позволил выделить такие концептуальные ассо-
циативные признаки: страдания из-за непонимания окружающих, мстительность.

Ключевые слова: концепт, ассоциативные признаки, genius.

ASSOCIATIVE FEATURES OF THE ENGLISH 
CONCEPT GENIUS

Strochenko L.
candidate of philological sciences, associate professor,

Odessa I.I. Mechnikov national university

The article is dedicated to the investigation of the peculiarities of verbalization of the concept 
GENIUS in the English language, namely, consideration of the aphorisms with the component 
genius. The study of concept through the language is the most reliable way of linguistic analysis 
which allows to detect conceptual features and to work out the model of the concept. Any analysis 
of the concept starts by detecting language units that represent a given concept, the interpretation 
of their vocabulary and speech contexts. The structure of the linguocultural concept includes 
figurative, associative, conceptual and etymological components. The etymological component 
determines the inner form of the word as a key representative of the concept. The associative 
component formulates the dominant associative relations (thematic, paradigmatic, syntagmatic) 
into which the linguistic representatives of the concept enter. The notional component of the 
concept is determined by the lexical meaning of the lexemes-representatives. The figurative 
component of a concept may include a vivid sensory representation (perceptual image), as well 
as a combination of conceptual metaphors that objectify the concept in the language. According 
to the definition of the associative component of the concept given above, we distinguish 
nominative units that are semantically related to the key unit of genius, namely: brainiac, Einstein, 
mastermind, brain, intellect, thinker, whiz, wiz, wizard. Componential analysis showed that these 
synonymous nominative units have one common feature - high intelligence and, as a rule, are 
part of the spoken English language. The conducted analysis of the speech verbalization enabled 
distinguishing the following conceptual associative features: suffering through misunderstanding 
of others, vindictiveness.

Key words: concept, associative features, genius.

Вступ
Сучасна когнітивна семантика характеризується декількома на-

прямками аналізу концептів у відповідності до методологічної орієнтації 
дослідників. Серед них виокремлюють, зокрема, лінгвокультурологічний 
підхід, когнітивно-поетичний напрям, когнітивно-дискурсивний напрям, 
семантико-когнітивний підхід. Спільним знаменником зазначених напрямків 
є визнання концепту базовою одиницею свідомості, відмінності ж пов’язані, 
у першу чергу, з фокусуванням на певному типові концептів, а також з різним 
трактуванням відношень між концептом як елементом етнокультурної кар-
тини світу та лексичним значенням (Шевченко 2006: 192-193).

Структура лінгвокультурного концепту включає в себе образну, 
асоціативну, понятійну та етимологічну складові. Етимологічна складо-
ва визначає внутрішню форму слова ключовим репрезентантом концеп-
ту. Асоціативна складова формулює домінантні асоціативні відносини 
(тематичні, парадигматичні, синтагматичні), в які вступають мовні репре-
зентанти концепту. Понятійна складова концепту визначається лексичним 
значенням лексем-репрезентантів. Образна складова концепту може вклю-
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чати в себе яскраво-чуттєве представлення (перцептивний образ), а також 
поєднання концептуальних метафор, що об’єктивують концепт у мові (По-
пова 2007).

Мета даної розвідки полягає у дослідженні асоціативних ознак англо-
мовного концепту GENIUS. 

Результати та обговорення
Згідно із наведеним вище визначенням асоціативної складової концеп-

ту, виокремлюємо номінативні одиниці, які є семантично спорідненими із 
ключовою одиницею genius, а саме: brainiac, Einstein, mastermind, brain, 
intellect, thinker, whiz, wiz, wizard. 

Компонентний аналіз показав, що вказані синонімічні номінативні 
одиниці мають одну спільну ознаку – високий рівень інтелекту та, як прави-
ло, входять до розмовного прошарку англійської мови:

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

сичному значенні має ще один відмінний компонент – зазначення молодого 
віку людини із надзвичайними інтелектуальними та творчими здібностями: 
prodigy – an unusually gifted or intelligent young person; someone whose talen
ts excite wonder and admiration; “she is a chess prodigy”.

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

Мовленнєве втілення асоціативних ознак досліджуваного концепту 
розглянуто на матеріалі роману британського письменника Роалда Дала 
«Матильда». Головна героїня Матильда – геніальна дитина, проте її родичі 
так не вважають. Для них вона –  зайвий клопіт, головний біль. І Матиль-
да вирішує перевиховати своїх обмежених і зациклених на собі родичів, а 
заодно й жахливу директорку школи, яка всіляко принижує її. У 1988 році 
роман було визнано найкращою книжкою для дітей.

Розпочинається роман із композиційно-мовленнєвої форми 
«міркування», у якому оповідач презентує свої оздуми щодо ставлення 
батьків до розумових та креативних здібностей своїх дітей. На його думку, 
найчастіше батьки переоцінюють ці здібності, вважаючи свою абсолютно 
нездарну дитину генієм:

“It’s a funny thing about mothers and fathers. Even when their own child is 
the most disgusting little blister you could ever imagine, they still think that he or 
she is wonderful. Some parents go further. They become so blinded by adoration 
they manage to convince themselves their child has qualities of genius. Well, 
there is nothing very wrong with all this. It’s the way of the world. It is only when 
the parents begin telling us about the brilliance of their own revolting offspring, 
that we start shouting, “Bring us a basin! We’re going to be sick!””. 
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Досить рідко, як зазначає оповідач, трапляються батьки, які взагалі не 
цікавляться своїми дітьми, що є набагато гіршим від попереднього випадку. 
Саме такими і є батьки маленької дівчинки Матильди, які не могли дочека-
тися, доки їх дочка виросте і її можна буде викинути з їхнього життя:

“Occasionally one comes across parents who take the opposite line, who 
show no interest at all in their children, and these of course are far worse than 
the doting ones. Mr. and Mrs. Wormwood were two such parents. They had a 
son called Michael and a daughter called Matilda, and the parents looked upon 
Matilda in particular as nothing more than a scab. A scab is something you have 
to put up with until the time comes when you can pick it off and flick it away. Mr. 
and Mrs. Wormwood looked forward enormously to the time when they could 
pick their little daughter off and flick her away, preferably into the next county or 
even further than that”.

Надалі за допомогою антитези та графічного прийому зміни шрифту – 
курсиву – автор підкреслює всю жахливість подібного ставлення до своєї 
дитини, яка до того ж має надзвичайні здібності:

“It is bad enough when parents treat ordinary children as though they 
were scabs and bunions, but it becomes somehow a lot worse when the child 
in question is extra-ordinary, and by that I mean sensitive and brilliant. Matilda 
was both of these things, but above all she was brilliant. Her mind was so nimble 
and she was so quick to learn that her ability should have been obvious even 
to the most halfwitted of parents. But Mr. and Mrs. Wormwood were both so 
gormless and so wrapped up in their own silly little lives that they failed to notice 
anything unusual about their daughter. To tell the truth, I doubt they would have 
noticed had she crawled into the house with a broken leg”.

У наведеному уривку актуалізується поняттєва ознака надзвичайності 
інтелектуальних здібностей у структурі досліджуваного концепту, що 
вербалізується такими номінативними одиницями: extra-ordinary, brilliant, 
quick to learn. 

Поряд із зазначеною концепуальною ознакою досить часто зустрічаємо 
вербалізацію ще однієї поняттєвої ознаки, яка, власне, є диференційною 
ознакою, що відрізняє субконцепт PRODIGY від концепту GENIUS, - моло-
дий вік. Автор неодноразово зазначає, що мовлення Матильди було бездо-
ганне, а її словниковий запас дорівнював дорослому:

 “Matilda’s brother Michael was a perfectly normal boy, but the sister, as I 
said, was something to make your eyes pop. By the age of one and a half 
her speech was perfect and she knew as many words as most grown-ups. 
The parents, instead of applauding her, called her a noisy chatterbox and told 
her sharply that small girls should be seen and not heard”.

Знову ж таки відзначимо, що і в цьому питанні батьки дівчинки знаходи-
ли лише негативні аспекти та хотіли, аби вона мовчала.

До трьох років Матильда сама навчилася читати, а в чотири могла чи-
тати досить швидко:

“By the time she was three, Matilda had taught herself to read by studying 
newspapers and magazines that lay around the house. At the age of four, she 
could read fast and well and she naturally began hankering after books. The 
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only book in the whole of this enlightened household was something called Easy 
Cooking belonging to her mother, and when she had read this from cover to 
cover and had learnt all the recipes by heart, she decided she wanted something 
more interesting”.

У віці чотирьох років Матильда щодня ходила до місцевої бібліотеки, де 
протягом декількох місяців перечитала всі книжки, спочатку дитячі, а згодом 
і світових класиків – Дікенса, Хемінгуея тощо: 

“From then on, every afternoon, as soon as her mother had left for bingo, 
Matilda would toddle down to the library. The walk took only ten minutes and 
this allowed her two glorious hours sitting quietly by herself in a cozy corner 
devouring one book after another. When she had read every single children’s 
book in the place, she started wandering round in search of something else”.

Саме у книжках вона знаходила розраду, у світі літератури вона не по-
чувалася самотньою:

“These books gave Matilda a hopeful and comforting message: You are not 
alone”.

Байдуже та зневажливе ставлення батьків не просто засмучували 
дівчинку, воно спонукало її до своєрідної помсти. Матильда вигадувала 
різні способи покарання своїх батьків: підміняла татів гель для волосся на 
мамину фарбу, наливала супер-клей на його капелюх тощо:

“Matilda longed for her parents to be good and loving and understanding 
and honourable and intelligent. The fact that they were none of these things was 
something she had to put up with. It was not easy to do so. But the new game 
she had invented of punishing one or both of them each time they were beastly 
to her made her life more or less bearable. Being very small and very young, the 
only power Matilda had over anyone in her family was brain-power. For sheer 
cleverness she could run rings around them all”.

Як бачимо із наведеного уривку, актуалізується не лише поняттєва оз-
нака надзвичайних інтелектуальних здібностей, але й асоціативні ознаки 
страждання та мстивості. Дівчинка дуже хотіла знайти друга, людину, яка б 
розуміла її та добре до неї ставилась: 

“Sometimes Matilda longed for a friend, someone like the kind, courageous 
people in her books”.

Такого друга вона знайшла в особі своєї першої вчительки – міс Хані, 
яка з першої зустрічі оцінила здібності Матильди та всіляко її підтримувала. 
Наприкінці роману міс Хані замінює дівчинці матір. Коли рідні батьки Ма-
тильди вирішують покинути країну, вона просить залишити дівчинку з нею, 
на що батьки із радістю погоджуються. Таким чином, дівчинка-вундеркінд 
нарешті отримала шанс на краще життя. 

Висновки
Структура лінгвокультурного концепту включає в себе образну, 

асоціативну, понятійну та етимологічну складові. Етимологічна складо-
ва визначає внутрішню форму слова ключовим репрезентантом концеп-
ту. Асоціативна складова формулює домінантні асоціативні відносини 
(тематичні, парадигматичні, синтагматичні), в які вступають мовні репре-
зентанти концепту. Понятійна складова концепту визначається лексич-
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ним значенням лексем-репрезентантів. Образна складова концепту може 
включати в себе яскраво-чуттєве представлення (перцептивний образ), 
а також поєднання концептуальних метафор, що об’єктивують концепт у 
мові. Згідно із наведеним вище визначенням асоціативної складової кон-
цепту, виокремлюємо номінативні одиниці, які є семантично спорідненими 
із ключовою одиницею genius, а саме: brainiac, Einstein, mastermind, brain, 
intellect, thinker, whiz, wiz, wizard. Компонентний аналіз показав, що вказані 
синонімічні номінативні одиниці мають одну спільну ознаку – високий рівень 
інтелекту та, як правило, входять до розмовного прошарку англійської мови. 
Проведений аналіз мовленнєвого втілення уможливив виокремлення таких 
концептуальних асоціативних ознак: страждання через нерозуміння ото-
чуючих, мстивість. 

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у розглядові  концепту 
GENIUS в англомовному художньому дискурсі.
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Статья посвящена исследованию этапов становления английской учебной лекси-
кографии. Коммуникативная специфика учебных словарей состоит в их адресованно-
сти четкому сегменту читательской аудитории. Это не-носители английского языка,                
изучающие его как иностранный язык и живущие вне ареала его распространения, а, сле-
довательно, вне ситуативного контекста. Особенности пользователей, которым адре-
сованы учебные словари, определяют содержание и форму подачи лексикографического 
материала, который нацелен, в первую очередь, на расширение словарного запаса чита-
теля и, кроме того, преследует цель ближе познакомить его с культурой англоязычного 
социума. 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 язы-
ка начинается в середине ХХ века. Лексикографы единодушно называют такие словари 
как Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, 
Collins COBUILD Advanced Dictionary, Oxford Advanced Learner’s Dictionary и Macmillan 
English Dictionary for Advanced Learners “большой пятеркой” учебных словарей, высшее до-
стижение в данной сфере лексикографической практики (pinnacle of monolingual learners’ 
dictionaries).
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Стаття присвячена дослідженню етапів становлення англійської навчальної 
лексикографії. Комунікативна специфіка навчальних словників полягає в їх адресованості 
чіткому сегменту читацької аудиторії. Це не-носії англійської мови, які вивчають її як 
іноземну мову і живуть поза ареалом її поширення, а, отже, поза ситуативним контек-
стом. Особливості користувачів, яким адресовано навчальні словники, визначають зміст 
і форму подачі лексикографічного матеріалу, який націлений, в першу чергу, на розши-
рення словникового запасу читача і, крім того, має на меті ближче познайомити його 
з культурою англомовного соціуму. 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. Лексикографи одностай-
но називають такі словники як Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Longman Dictionary 
of Contemporary English, Collins COBUILD Advanced Dictionary, Oxford Advanced Learner’s 
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Dictionary і Macmillan English Dictionary for Advanced Learners «великою п’ятіркою» навчаль-
них словників, найвище досягнення в даній сфері лексикографічної практики (pinnacle of 
monolingual learners ‘dictionaries).
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The article is devoted to the study of the periods of development of the English learner’s 
lexicography. 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. Lexicographers unanimously name such dictionaries as the Cambridge 
Advanced Learner’s Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, Collins COBUILD 
Advanced Dictionary, Oxford Advanced Learner’s Dictionary and Macmillan English Dictionary for 
Advanced Learners as the “Big Five” of educational dictionaries, the highest achievement in this 
field of lexicographic practice (pinnacle of monolingual learners’ dictionaries).

Key words: learner’s dictionary, lexicography, communicative peculiarities. 

Введение
Современный динамично развивающийся мир ставит перед челове-

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

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

Целью данной статьи является анализ этапов становления английской 
учебной лексикографии.

Результаты и обсуждение
В исторической перспективе развитие национальной лексикографии 

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

Самые ранние словарные справочники представляли собой подстроч-
ники-глоссарии к древнеанглийским и среднеанглийским текстам. Малопо-
нятные или редкие слова снабжались глоссами, которые писались прямо в 
тексте между строк (интерлинеарные глоссы) либо на полях (маргиналь-
ные глоссы) (Хаютин 1998: 20). Наиболее известный из них – глоссарий к 
Shepherd’s Calendar (1579). Позднее создаются двуязычные вокабуляры, 
составлявшиеся учителями для студентов, изучавших иностранные языки, 
в основном, латинский, французский, итальянский и испанский, совершен-
ствуются способы описания лексики, в том числе и структура словарной 
статьи. Как отмечают исследователи, XVI в. в Англии часто называют веком 
иностранно-английских словарей (Хаютин 1998).

Англо-английские толковые словари начали появляться в Англии в 
конце XVI – начале XVII в., когда возникла необходимость в объяснении 
не только иностранных слов, но и некоторой части собственно английских 
слов, так называемых «трудных слов» (hard words), или «чернильных слов» 
(ink-horn terms), т.е. «как бы выуженных учеными и педантами из черниль-
ниц» (Хаютин 1998: 30). Трудные слова того времени – это, как подчеркива-
ет Л.П.Ступин (Ступин 1985), во-первых, многочисленные заимствования 
из латыни; во-вторых, устаревшие англо-саксонские слова, употребление 
которых стало чрезвычайно модным для писателей, поэтов и ученых того 
времени; в-третьих, многочисленные заимствования из новых западноев-
ропейских языков (всего около 50-ти языков), вошедшие в английский язык 
благодаря развитию торгово-экономических и культурных связей с другими 
странами. 

Всего насчитывалось около 12 тыс. трудных слов. Средний читатель, не 
имевший достаточного образования, не мог справиться с таким огромным 
потоком заимствований без помощи специального справочника. В помощь 
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таким читателям и стали создаваться словари трудных слов, где давались 
определения их значений и правильное написание. 

Этот период формирования английской национальной лексикографии 
также характеризуется появлением и других типов словарей, в частности 
писательских  глоссариев (конкордансов).

Первым толковым словарем трудных слов, предназначенным для 
носителей английского языка, был составленный в 1604г. школьным учи-
телем Робертом Кодреем словарь под названием A Table Alphabeticall, 
Conteining and Teaching the True Writing, and Understanding of Hard Usuall 
English Wordes, Borrowed from the Hebrew, Greek, Latin, or French, etc. with 
the Interpretation Thereof by Plaine English Words. Его объем составил 100 
страниц, и в нем описано приблизительно 3000 слов. 

Дефиниционная лексикографическая статья толкового словаря Робер-
та Кодрея состояла всего из трех элементов, или трех функциональных 
зон: лемма, или заглавное слово; толкование его значения и иллюстратив-
ная цитата в виде высказывания какого-либо видного политического или 
общественного деятеля, включающая это слово. Однако в ходе эволюции 
толковых словарей количество элементов лексикографической статьи по-
степенно увеличивалось (об этом см. Osselton 1983).

В традиции описания «трудных слов» было выполнено еще несколько 
словарей, An English Expositour (1616) Джона Буллокара, English Dictionary 
(1623) Генри Кокрэма, Glossographia (1656) Томаса Блаунта, New World of 
English Words (1658) Эдварда Филлипса, English Dictionary (1704) Эдварда 
Кокера. Из этого списка стоит выделить словарь Г.Кокрэма, который пер-
вым получил название «Dictionary», и в дальнейшем именно так будет на-
зываться большинство английских словарей. На протяжении XVII и XVIII 
столетий словари такого рода продолжали появляться, при этом их объем 
и тиражи постоянно увеличивались.

Первым лексикографом, включившим в свой словарь простые обыден-
ные слова (помимо трудных слов), был Джон Керси. Это отражено в самом 
названии его словаря, вышедшего в 1702г.: A New English Dictionary: or, a 
Complete Collection of the Most Proper and Significant Words, Commonly Used 
in the Language; with a Short and Clear Exposition of Difficult Words. Словарь 
Дж.Керси считался словарем «образцового» употребления английского 
языка начала XVIII в. 

Появление этого словаря знаменовало качественно новый этап в исто-
рии толковых словарей, так как он зарегистрировал в наиболее полном 
объеме английскую лексику, актуальную для данного периода развития 
языка (Ступин 1985: 71).  

Еще одним важным шагом на пути создания всеобъемлющего толко-
вого словаря английского языка был словарь Натаниэла Бейли, который 
привел этимологию слов, положив тем самым начало традиции делать 
этимологию неотъемлемой частью словарной статьи толкового слова-
ря. В лексикографической статье толкового словаря Н.Бейли A Universal 
Etymological English Dictionary (1721) увеличилось количество функцио-
нальных зон: орфоэпическая (произношение), этимологическая (происхож-
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дение), семантическую (значение). Что особенно важно в свете  изучаемой 
нами проблемы, Н.Бейли впервые поместил в словарь рисунки, которые 
впоследствии стали регулярно включаться в структуру словарной статьи 
толковых словарей. Словарь содержал около 500 рисунков, являющихся 
наглядной иллюстрацией к техническим терминам. 

Однако самым важным лингвистическим событием XVIIIв., по мнению 
современных исследователей (Ступин 1985), стало издание словаря Сэму-
эля Джонсона: A Dictionary of the English Language (1721), поскольку в нем 
была зафиксирована английская орфография и устанавливался британ-
ский стандарт, чем закладывались основы предписывающего направления 
английской лексикографии. 

В словаре С.Джонсона словарная статья приобрела строго научный 
вид. В ней отражены все характеристики слова: орфографическая, орфо-
эпическая, этимологическая, грамматическая, семантическая, стилистиче-
ская. Значения слова разграничены и пронумерованы. Цитаты, иллюстри-
рующие значения слов, имеют указание на произведение, из которого они 
взяты, и имя автора произведения. Таким образом, С.Джонсон в своем сло-
варе установил на последующие десятилетия наиболее целесообразный 
образец структуры и содержания лексикографической статьи толкового 
словаря. Не случайно, в истории английской лексикографии данный сло-
варь занимает ведущее место и трактуется многими учеными как первый 
толковый словарь национального языка (Ступин 1985). 

Данное направление получило достойное продолжение в рамках круп-
ного лексикографического проекта: Oxford English Dictionary (1879-1934). 
Создание данного толкового словаря заложило основы развития истори-
ческой лексикографии, в задачи которой входит описание лингвистической 
генеалогии каждого слова, представленного в словаре. Будучи первым сло-
варем такого типа в английской лексикографии, Oxford English Dictionary 
(OED), вместе с тем, является непревзойденным произведением лексико-
графической теории и практики. В нем собраны все словоупотребления, 
этимология и изменение значений, начиная с 1150г., то есть за семь с по-
ловиной веков.

Поскольку OED фиксирует лексику лишь до первой трети XXв., появи-
лась необходимость продолжения лексической летописи английского язы-
ка. Поэтому в 1957г. издательство Оксфордского университета приступило 
к подготовке нового дополнения OED в 4-х томах, которое отразило бы лек-
сику, вошедшую в английский язык после начала публикации OED в 1879г. 
С выходом в свет этих дополнений лексикографическая летопись англий-
ского языка, начатая более 100 лет назад, была доведена до наших дней.     

В рамках данного направления выдержан и один из самых крупных лек-
сикографических проектов нового времени – словарь американского на-
ционального языка Webster’s Third New International Dictionary of the English 
Language (1961), который, в отличие от OED, регистрирует значительный 
объем лексических единиц, сформировавшихся в вариантах английского 
языка и закрепленных за региональным узусом (в основном в Америке). 
В данном словаре сужены исторические рамки охвата лексики (начиная 



257

лишь с 1755г., а не с 1500г., как во всех предыдущих словарях), но зато 
включены 50 тыс. новых слов и 50 тыс. новых значений, появившихся с 
1934г., при этом количество имен собственных и узкоспециальных терми-
нов значительно уменьшено. Еще одним существенным отличием словаря 
Уэбстера от OED является исторический порядок расположения значений 
слова в словарной статье, т.е. по мере их появления в языке.

Первым британским конкурентом издательства Oxford стал издатель-
ский дом Longman, который в 1978г. выпустил свой словарь «Longman 
Dictionary of Contemporary English». Его главным достоинством было ис-
пользование авторами 2000 наиболее употребляемых слов для толкования 
лексических единиц. В словаре применялась специальная система коди-
ровки для существительных, прилагательных, а также для грамматических 
конструкции.

Издание “Longman Dictionary of Contemporary English” (1978), вслед 
за “Advanced Learner’s Dictionary”, было выпущено также и в электрон-
ном варианте. Начинает создаваться электронный языковой корпус серии 
Longman. В этот период компьютеры стали применяться для редактирова-
ния, переработки и составления новых словарей.

В 1987г. был создан совершенно новый словарь – «Collins COBUILD 
English Language Dictionary», который явился результатом работы над со-
вместной программой между издательством Collins Publishers и Бирминген-
ским университетом. Программа предполагала новый подход к описанию 
английского языка, которое было основано не на интроспекциях авторов, а 
на базе обширных компьютерных данных, которые включают в себя набор 
современных английских текстов, как устных, так и письменных. В 1987г. 
компьютерный массив COBUILD составлял более 20 млн. слов. Значи-
тельным достижением составителей «Collins COBUILD English Language 
Dictionary» явилось введение синонимов и антонимов в словарную статью.

Составители толковых словарей поколения 1980-х гг. – «Collins COBUILD 
English Language Dictionary» и нового издания «Longman Dictionary of 
Contemporary English» –  впервые стали прибегать к особым комментариям 
по словоупотреблению (Usage Notes), где отражались достижения послед-
них лингвистических исследований в области прагматики и дискурсной 
лингвистики. Их основной целью было описание слова в прагматическом 
контексте в лучших традициях коммуникативного обучения иностранному 
языку. Позже, в толковом словаре «Longman Dictionary of English Language 
and Culture» появился еще один вид комментариев (Cultural Notes), ори-
ентированный на предоставление читателям культурологической и стра-
новедческой информации о референте, обозначаемом заглавным словом.   

На современном этапе развития практической лексикографии отмеча-
ется значительное смещение интереса как издателей, так и пользователей 
к толковым словарям, которые издаются не в печатной форме, но в элек-
тронной.       

Все больше и больше ведущих издательских домов США и Великобри-
тании размещают свои толковые словари в «глобальной паутине», или вы-
пускают их на компакт дисках. Электронные словари определенно облада-
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ют некоторым преимуществом над своими печатными аналогами. В каче-
стве такового С.Ландау (Landau 2001) приводит способность электронных 
словарей представлять фонетическую форму слова не только визуально (с 
помощью транскрипционных знаков), но и через акустический канал связи, 
т.е. реципиент может услышать, кáк интересующее его слово произносит 
британский или американский диктор.

Особый интерес в нашем исследовании представляет история станов-
ления специфического вида англоязычных словарей, а именно учебных. 
Следует уточнить англоязычную терминологию: в английском языке разли-
чают 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 тра-
диций 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). 

История создания учебных словарей английского языка начинается в 
середине ХХ в.  Хотя, по мнению A.P.Cowie, предвестники подобных лекси-
кографических трудов  создавались на Дальнем Востоке  еще в 30-е годы 
ХХ в. Майклом Уэстом, Гарольдом Палмером и  А.С.Хорнби  в виде одно-
язычных 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 ре-
шительным шагом в установлении нового типа словарей. Следующим ша-
гом была публикация «Longman Dictionary of Contemporary English» в 1978 
году, за которой последовало создание словаря «Cobuild English Language 
Dictionary» (1987год), А в 1995 году семейство учебных словарей англий-
ского 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 «боль-
шая 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. «Слова-
ри создаются,  прежде всего, для удовлетворения спроса на информацию. 
И специфика их заключается в том, что к ним обращаются в поисках не 
глобальной, но точечной информации» (to obtain punctual information) – та-
ково мнение Свена Тарпа (Tarp 2009: 160). Различные лексикографы, рас-
суждая о роли словарей в культуре человечества, неоднократно  подчерки-
вали их уникальный (среди прочих текстов) характер, сравнивая словарь с 
инструментом для получения и передачи знаний (Stein 1989: 99), с рабо-
чим инструментом (utility tool), (practical tool), который должен отвечать по-
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требностям разных читателей,  инструментом для решения проблем 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 слова-
рем, формулирует три проблемы, с которыми сталкивается каждый поль-
зователь словаря: 1) как найти нужную информацию; 2) найдя ее, как ее 
понять (comprehend), и 3) как применить то, что ты понял, и выйти из 
ситуации, которая и спровоцировала обращение к словарю. По убежде-
нию исследователя, вторая из этих проблем решается особенно успешно 
в случае наличия невербальной иллюстрации, которая поддерживает де-
финицию и проясняет семантику искомого слова (target word) (Swanepoel 
2003: 57). Данное наблюдение привлекает наше внимание, поскольку упор 
делается   именно на невербальной поддержке дефиниции как наиболее 
действенном способе прояснения семантики слова. 

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

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

Выводы
Коммуникативная специфика учебных словарей состоит в их адре-

сованности четкому сегменту читательской аудитории. Это не-носители 
английского языка, изучающие его как иностранный язык и живущие вне 
ареала его распространения, а, следовательно, вне ситуативного контек-
ста. Особенности пользователей, которым адресованы учебные словари, 
определяют содержание и форму подачи лексикографического материала, 
который нацелен, в первую очередь, на расширение словарного запаса чи-
тателя и, кроме того, преследует цель ближе познакомить его с культурой 
англоязычного социума. 
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Стаття присвячена вивченню функціонального аспекту стоматологічної 
термінології в англійській мові на матеріалі спеціалізованих та загальномовних словників. 
В роботі запропоновано структурну класифікацію англомовних стоматологічних 
термінів. Англомовна стоматологічна термінологія представлена простими термінами, 
складними термінами (утвореними методом словоскладання) і термінологічними слово-
сполученнями, які в свою чергу були розкласифіковані нами відповідно до їх структурних 
типів та граматичного вираження. Переважна більшість простих термінів виражені 
іменником – 120 одиниць, і тільки 10 – прикметниками, наприклад: buccal, lingual, mesial. 
Подібна граматична вираженість досліджуваних термінів підтверджує думку дослідників 
про те, що іменник є універсальним засобом для передачі всіх категорій термінологічних 
понять, оскільки саме ця частина мови має високий ступінь абстракції, внаслідок чого 
іменник є єдиним лексико-граматичним засобом, який виражає науково-технічні по-
няття про предмети, якості і дії. Найчастотнішими термінологічними словосполучен-
нями є двоскладні словосполучення, виражені поєднанням прикметника з іменником та 
двох іменників. Що ж до семантичного вираження компонентів термінологічних слово-
сполучень, то вони представлені як поєднаннями загальновживаного слова з терміном 
(Local anesthetic); двох термінів (Periodontal pocket) або двох загальновживаних слів (Bad 
Breath), які у контексті словосполучення набувають значення терміна. Кілька напрямків 
стоматології виникли відносно недавно і активно розвиваються в даний час, сприяючи 
появі нових термінів. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у розгляді структур-
них параметрів стоматологічної термінології в англійській мові. 

Ключові слова: термінологія, термін, морфологічний аспект, функціональний 
аспект, стоматологія.

АНГЛОЯЗЫЧНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ: 
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Тхор Н.М.
кандидат филологических наук, доцент,

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

Статья посвящена изучению функционального аспекта стоматологической терми-
нологии на материале специализированных и общеязыковых словарей. В работе предло-
жена структурная классификация английских стоматологических терминов. Англоязыч-
ная стоматологическая терминология представлена   простыми терминами, сложными 
терминами (образованными методом словосложения) и терминологическими словосоче-
таниями, которые в свою очередь были классифицированы в соответствии с их струк-
турными типами и грамматическим выражением. Подавляющее большинство простых 
терминов выражены существительным - 120 единиц, и только 10 - прилагательными, 
например: buccal, lingual, mesial. Подобная грамматическая выраженность исследуемых 
терминов подтверждает мнение исследователей о том, что существительное являет-
ся универсальным средством для передачи всех категорий терминологических понятий, 
поскольку именно эта часть речи имеет высокую степень абстракции, вследствие чего 
существительное является единственным лексико-грамматическим средством, вы-
ражающим научно-технические понятия о предметах, качествах и действиях. Самыми 
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частотными терминологическими словосочетаниями являются двусоставные словосо-
четание, выраженные сочетанием прилагательного и существительного или двух су-
ществительных. Что касается семантического выражения компонентов терминологи-
ческих словосочетаний, то они представлены как сочетаниями общеупотребительного 
слова с термином (Local anesthetic), двух терминов (Periodontal pocket) или двух обще-
употребительных слов (Bad Breath), которые в контексте словосочетания приобрета-
ют значение термина. Несколько направлений стоматологии возникли относительно 
недавно и активно развиваются в настоящее время, способствуя появлению новых тер-
минов. Перспективу дальнейших исследований видим в рассмотрении структурных па-
раметров стоматологической терминологии в английском языке.

Ключевые слова: терминология, термин, морфологический аспект, функциональ-
ный аспект, стоматология.

ENGLISH DENTAL TERMINOLOGY: FUNCTIONAL ASPECT
Tkhor N.M.

candidate of philological sciences, associate professor,
Odessa I.I. Mechnikov national university

 The article deals with the study of dental terms in the English language. The final aim of 
the work is to study and analyze morphological features of the given group of medical terms. 
The research has been done on the basis of several dictionaries, namely Dental Dictionary, New 
Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language, The Oxford English Reference 
Dictionary. The volume of investigated material is 200 terms, obtained by consecutive selection. 
Terminology constitutes the greatest part of every language vocabulary. It is also its most 
intensely developing part, the class giving the largest number of new formations. The following 
structural subgroups of the analyzed terms have been singled out: simple terms, compound terms, 
terminological word combinations. The vast majority of simple terms are expressed by nouns - 120, 
and only 10 are adjectives, such as buccal, lingual, mesial. Such grammatical expressiveness of 
the studied terms confirms the opinion of the researchers that the noun is a universal means 
for the transfer of all categories of terminological concepts, since this part of speech has a high 
degree of abstraction, which expresses technical objects, qualities and actions. The most common 
terminological phrases are two-word phrases, expressed by the combination of an adjective with 
a noun and two nouns. As for the semantic expression of components of terminological phrases, 
they are represented as combinations of the common word with the term (Local anesthetic); two 
terms (Periodontal pocket) or two common words (Bad Breath) that, in the context of a phrase, 
have the meaning of a term. Several areas of dentistry have emerged relatively recently and are 
actively developing now, contributing to the emergence of new terms. We see the prospect of 
further research in considering the structural parameters of dental terminology in English.

Key words: terminology, term, morphological aspect, functional aspect, dentistry.

Вступ
Оскільки терміни становлять ядро   мов професійної комунікації, саме 

вони служать головним засобом концептуальної орієнтації в когнітивно-
комунікативному просторі, задають напрямок розумової діяльності 
фахівців, служать одночасно орієнтиром мислення і орієнтиром діяльності. 
Особливість терміна полягає в тому, що він повинен функціонувати в сфері 
тієї науки, яку він обслуговує, проявляючи при цьому всі свої структурні, 
семантичні та функціональні властивості (Гринев 1996). 

Мета нашої розвідки полягає у дослідженні функціональних особливо-
стей англомовної стоматологічної термінології. Загальна кількість вибірки 
складає близько 200 відповідних термінологічних одиниць, виокремлених 
на матеріалі англомовних енциклопедичних та тлумачних словників. 
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Результати та обговорення
Насамперед звернімося до класифікації за морфологічними особли-

востями аналізованих одиниць. У нашій вибірці були зафіксовані прості 
терміни, складні терміни (утворені методом словоскладання) і термінологічні 
словосполучення, які в свою чергу були розкласифіковані нами відповідно 
до їх структурних типів та граматичного вираження. Розглянемо окремі гру-
пи та наведемо приклади.

Прості терміни, тобто виражені одним словом, складають переважну 
більшість нашої вибірки – 130 одиниць (72 %).  Наприклад: dentin, dentition, 
denture, analgesia. 

Складні терміни, утворені способом словоскладання основ простих 
слів або використанням двох основ зі з’єднувальним голосним, де друга 
основа представляє собою похідне слово, утворене способом афіксації, 
налічують всього 5 прикладів, тобто 3 % від загальної вибірки. Зазначимо, 
що під словоскладанням ми розуміємо поєднання двох або, рідше, трьох 
основ, яке функціонує як єдине ціле і виділяється у складі речення як осо-
блива лексична одиниця завдяки своїй цільнооформленості. Наприклад: 
hypersensitivity, mouthwash.

Що ж стосується зафіксованих у нашій вибірці термінологічних слово-
сполучень, то вони налічують 45 прикладів, тобто 25 %. Наприклад: bad 
breath, bite wings, cantilever bridge, cross bite.

Крім вищевказаної загальної структурної класифікації, ми також розгля-
нули граматичне вираження простих, складних термінів та термінологічних 
словосполучень.

Наш аналіз граматичного вираження досліджуваних термінів дав змо-
гу зробити висновок, що переважна більшість простих термінів виражені 
іменником – 120 одиниць і тільки 10 – прикметниками, наприклад: buccal, 
lingual, mesial.

Подібна граматична вираженість досліджуваних термінів підтверджує 
думку дослідників про те, що іменник є універсальним засобом для передачі 
всіх категорій термінологічних понять, оскільки саме ця частина мови має 
високий ступінь абстракції, внаслідок чого іменник є єдиним лексико-гра-
матичним засобом, який виражає науково-технічні поняття про предмети, 
якості і дії.

Що ж стосується термінологічних словосполучень, то у свою чергу ми 
також виділили наступні структурні типи термінологічних словосполучень 
та їх граматичне вираження. 

Найбільшу групу складають термінологічні словосполучення, до складу 
яких входять два слова, виражені сполученням прикметника з іменником 
(Adj.+N). Загалом це 30 випадків із усіх розглянутих. Наприклад:

Adj.+N:
Alveolar Bone
Anterior Teeth
Cosmetic Dentistry
Incisal edge
Local anesthetic

АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ  СУЧАСНОГО  МОВОЗНАВСТВА
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Periodontal pocket
Наступну групу складають термінологічні словосполучення, до складу 

яких входять два слова, виражені сполученням іменника з іменником (N+N), 
що складає 8 випадків із загальної кількості вибірки.   Наприклад: 

N+N
Root canal
Gum disease
Bite Wings
Air Abrasion
Також за даними нашого аналізу зустрічаються поєднання 

дієприкметника з іменником, що складає 2 приклади, наприклад:
Part.+N
Impacted tooth
Receded gums
Наступною групою у складі термінологічних словосполучень є сполу-

чення, що складаються з трьох слів. Серед них поєднання іменник + іменник 
+ іменник, які становлять 2 випадки. Наприклад:

N+N+N
Root canal therapy
Laser Cavity Detection
Було виділено також термінологічні словосполучення, до складу яких 

входять прикметник + прикметник +іменник, що складають 3 приклади, на-
приклад: 

Adj.+Adj.+N
High noble metal
Indirect pulp cap
Stainless steel crown
Найчастотнішими термінологічними словосполученнями є двоскладні 

словосполучення, виражені поєднанням прикметника з іменником та двох 
іменників. Що ж до семантичного вираження компонентів термінологічних 
словосполучень, то вони представлені як поєднаннями загальновживаного 
слова з терміном (Local anesthetic); двох термінів (Periodontal pocket) або 
двох загальновживаних слів (Bad Breath), які у контексті словосполучення 
набувають значення терміна. 

Перейдемо до аналізу функціонального аспекту досліджуваної 
термінології. Відомо, що стоматологи вважають недоцільним використову-
вати довгі назви і використовують спрощений запис назв зубів у вигляді 
зубної формули (графічного відображення розташування зубів в зубному 
ряді на щелепі), в якій окремі зуби або групи зубів, їх стан позначаються 
цифрами або буквами. Тим самим вони оптимізують діагностику, реєстрацію 
патології і лікування стоматологічних захворювань, не сповільнюючи їх, на-
приклад:

On examination The intraoral examination revealed carious 55, 54, 53, 52, 
51, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 83, 84 teeth. Extraction was planned for 62 grossly 
carious 54, 53, 52, 51, 61, 62, 63, 64 teeth in subsequent appointments. 
Pulpectomy was performed in 55, 65 with stainless steel crown restoration. 
Glass ionomer cement restoration was performed in 72, 83 and 84.
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Кілька напрямків стоматології виникли відносно недавно і активно роз-
виваються в даний час, сприяючи появі нових термінів. У зв’язку з розвитком 
глобального ринку медичних послуг, застосуванням сучасних технологій і 
поліпшенням обслуговування пацієнтів, постійно зростаючим попитом на 
надання медичних послуг і високим рівнем конкуренції серед медичних 
клінік і кабінетів у всьому світі популярності набув так званий медичний ту-
ризм. Практика отримання стоматологічних послуг (лікування зубів і про-
тезування) за кордоном сформувала нове відгалуження медичного туризму 
– стоматологічний туризм / Dental tourism. 

Травматизм зубів і органів ротової порожнини у людей, що займаються 
так званими суперконтактними видами спорту – хокей, бокс, гірські лижі, 
футбол, фристайл – нерідке явище. У зв’язку з цим з’явився сучасний на-
прям стоматології для дорослих і детей – спортивна стоматологія / Sports 
Dentistry, що відповідає за профілактику, екстрену допомогу при травмах 
щелепно-лицевої ділянки та невідкладних станах, лікування, реабілітацію 
після перенесених травм і захворювань, протезування, імплантацію тощо. 

У деяких стоматологічних публікаціях можна зустріти такі терміни: пла-
нування 3D імплантації зубів, 3D планування протезування на імплантатах, 
3D знімки щелеп і зубів, 3D діагностика стану посмішки, оцифровані гіпсові 
моделі, цифрове моделювання посмішки / 3D printed Dentistry, 3D printing 
techniques for dental products, 3D printed models, 3D printing of dentures, 3D 
printed dental applications, 3D printing polymer materials, 3D printed dental 
casts, поява яких обумовлена   широким застосуванням цифрових технологій 
в стоматології і, як наслідок, появі напрямку 3D Стоматологія / 3D Dentistry. 

Висновки
Англомовна стоматологічна термінологія представлена прости-

ми термінами, складними термінами (утвореними методом словоскла-
дання) і термінологічними словосполученнями, які в свою чергу були 
розкласифіковані нами відповідно до їх структурних типів та граматичного 
вираження. Переважна більшість простих термінів виражені іменником – 
120 одиниць і тільки 10 – прикметниками, наприклад: buccal, lingual, mesial. 
Подібна граматична вираженість досліджуваних термінів підтверджує думку 
дослідників про те, що іменник є універсальним засобом для передачі всіх 
категорій термінологічних понять, оскільки саме ця частина мови має висо-
кий ступінь абстракції, внаслідок чого іменник є єдиним лексико-граматич-
ним засобом, який виражає науково-технічні поняття про предмети, якості 
і дії. Найчастотнішими термінологічними словосполученнями є двоскладні 
словосполучення, виражені поєднанням прикметника з іменником та двох 
іменників. Що ж до семантичного вираження компонентів термінологічних 
словосполучень, то вони представлені як поєднаннями загальновживано-
го слова з терміном (Local anesthetic); двох термінів (Periodontal pocket) 
або двох загальновживаних слів (Bad Breath), які у контексті словосполу-
чення набувають значення терміна. Кілька напрямків стоматології виникли 
відносно недавно і активно розвиваються в даний час, сприяючи появі но-
вих термінів.

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у розгляді структурних 
параметрів стоматологічної термінології в англійській мові. 

АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ  СУЧАСНОГО  МОВОЗНАВСТВА



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 2 (43) –  2019

266

Список літератури
Гринев С.В. Введение в терминоведение. М., 1993. 250 с.
Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 

2006. 716 с
Циткина Ф.А. Терминология и перевод (к основам сопоставительного исследования). 

Львов: Высшая школа, 1989. 157 с.
Dental dictionary. [Electronic resource]. Mode of access: http://www.dentpedia.info/dental-

education/dental-dictionary 
New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language. Danbury, 1993. 1216 p.
The Oxford English Reference Dictionary. Second Edition. Oxford – New York, 1996. 1765 p.

References
Grinev, S.V. (1993). Vvedenie v terminovedenie. Moscow.
Selivanova, O. (2006). Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediya. Poltava:  

Dovkillya-K.
Citkina F.A. Terminologija i perevod (K osnovam sopostavitel’nogo issledovanija). – L’vov: 

Vysshaja shkola, 1989. – 157 s.
Dental dictionary. [Electronic resource]. Mode of access: http://www.dentpedia.info/dental-

education/dental-dictionary 
New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language (1993). Danbury.
The Oxford English Reference Dictionary. (1996). Second Edition. – Oxford – New York.

Стаття надійшла до редакції 19.08.2019 р. 



267

УДК 81’373.7-055.62
DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.2(43).186256

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ТА ЇХ СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ В 
ДИТЯЧОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ ЖАНРІ

Чорна О.О.
кандидат педагогічних наук, старший викладач,

Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького

ORCID ID: 0000-0002-4889-1346
Кулик К.О.

асистент, Таврійський державний агротехнологічний університет 
імені Дмитра Моторного

У статті подано аналіз семантичних особливостей фразеологічних одиниць в 
співвідношенні з їх компонентним складом і обумовлених природною динамічністю віршів 
дитячого фольклорного жанру. Фразеологія - наука про фразеологічні одиниці, тобто про 
стійкі поєднання слів з ускладненою семантикою, що не утворюються за структурно-се-
мантичними моделями змінних повідомлень. Фразеологічні одиниці заповнюють лакуни в 
лексичній системі мови, яка не може повністю забезпечити найменування позначених лю-
диною сторін дійсності, і в багатьох випадках є єдиним позначенням предметів, якостей, 
процесів, станів, ситуацій. Фразеологізм - стійке словосполучення, в якому виділення оз-
нак предмета підпорядковане його цілісному значенням, внаслідок чого воно функціонує 
в складі пропозиції як еквівалент окремого слова. Класифікація фразеологізмів завжди 
посідала значне місце в фразеології. Це, перш за все, систематизація великого фактич-
ного матеріалу з максимальною повнотою його охоплення. Особливість класифікації 
полягає в тому, що неумотивованість їх значень відбивається на відмежуванні пев-
них типів. Класифікаційних схем фразеологізмів існує кілька, причому в кожній з них 
вирізняється від двох до чотирьох типів. Окремі класифікації містять велику кількість 
типів і підтипів, використання яких на практиці досить складно. Кожна фразеологічна 
одиниця характеризується специфічним набором смислових одиниць, мінімальних смисло-
вих компонентів-семантики. Вони є мінімальними одиницями семантики фразеологічних 
одиниць і виконують сміслову і смислотворчу функції. В ході дослідження фразеологічних 
одиниць у текстах дитячого фольклору «Nursery Rhymes» ми визначили, що серед бага-
того арсеналу засобів вираження велика роль належить фразеологізмам.

Ключові слова: фразеологічні звороти, дитячий фольклорний жанр.
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В статье представден анализ семантических особенностей фразеологических еди-
ниц в соотношении с их компонентным составом и обусловленных естественной дина-
мичностью стихов детского фольклорного жанра. Фразеология - наука о фразеологиче-
ских единицах, то есть об устойчивых сочетаниях слов с осложненной семантикой, не 
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образующихся по структурно-семантическим моделям переменных сообщений. Фразео-
логические единицы заполняют лакуны в лексической системе языка, которая не может 
полностью обеспечить наименование обозначенных человеком сторон действитель-
ности, и во многих случаях является единственным обозначением предметов, качеств, 
процессов, состояний, ситуаций. Фразеологизм - устойчивое словосочетание, в котором 
выделение признаков предмета подчинено его целостному значению, вследствие чего 
оно функционирует в составе предложения, как эквивалент отдельного слова. Класси-
фикация фразеологизмов всегда занимала значительное место в фразеологии. Это, пре-
жде всего, систематизация большого фактического материала с максимальной полно-
той его охвата. Особенность классификации заключается в том, что немотивирован-
ность их значений отражается на отграничении определенных типов. Классификацион-
ных схем фразеологизмов существует несколько, причем в каждой из них различается 
от двух до четырех типов. Отдельные классификации содержат большое количество 
типов и подтипов, использование которых на практике довольно сложно. Каждая фразе-
ологическая единица характеризуется специфическим набором смысловых единиц, ми-
нимальных смысловых компонентов-семантики. Они являются минимальными единица-
ми семантики фразеологических единиц и выполняют смысловую и смыслообразующие 
функции. В ходе исследования фразеологических единиц в текстах детского фольклора 
«Nursery Rhymes» мы определили, что среди богатого арсенала выразительных средств 
большая роль принадлежит фразеологизмам.

Ключевые слова: фразеологические обороты, детский фольклорный жанр.
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The article shows an analysis of the semantic features of phraseological units in relation 
to their component composition and due to the natural dynamism of the verses of the children’s 
folklore genre. Phraseology is the science of phraseological units, that is, about stable combinations 
of words with complicated semantics that are not formed by structural-semantic models of variable 
messages. Phraseological units fill the gaps in the lexical system of the language, which cannot 
fully provide the name of the sides of reality indicated by a person, and in many cases is the 
only designation of objects, qualities, processes, states, situations. Phraseologism is a stable 
phrase in which the selection of the attributes of an object is subordinated to its integral meaning, 
as a result of which it functions as part of a sentence as the equivalent of a single word. The 
classification of phraseological units has always occupied a significant place in phraseology. This 
is, first of all, the systematization of large factual material with the maximum completeness of its 
coverage. A feature of the classification is that the non-motivation of their values is reflected in the 
delineation of certain types. There are several classification schemes for phraseological units, and 
in each of them it differs from two to four types. Separate classifications contain a large number 
of types and subtypes, the use of which in practice is rather difficult. Each phraseological unit is 
characterized by a specific set of semantic units, minimal semantic semantic components.They 
are the minimum units of the semantics of phraseological units and perform word-for-word and 
sense-forming functions. In the course of the study of phraseological units in the texts of children’s 
folklore “Nursery Rhymes”, we determined that among the rich arsenal of expressive means a 
large role belongs to phraseological units.

Key words: phraseological units, children’s folklore genre

Вступ
У статті подано аналіз семантичних особливостей фразеологічних оди-

ниць у співвідношенні з їх компонентним складом та обумовлених природ-
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ню динамічністю віршів дитячого фольклорного  жанру. Фразеологія - наука 
про фразеологічні одиниці, тобто про стійкі сполучення слів з ускладне-
ною семантикою, які не утворюються за структурно-семантичними моде-
лями перемінних сполучень. Фразеологічні одиниці заповнюють лакуни в 
лексичній системі мови, яка не може повністю забезпечити найменування 
позначених людиною сторін дійсності, і в багатьох випадках є єдиним по-
значенням предметів, якостей, процесів, станів, ситуацій. Фразеологізм - 
стійке словосполучення, у якому виділення ознак предмета підпорядковане 
його цілісному значенню, внаслідок чого воно функціонує у складі речення, 
як еквівалент окремого слова. Існує чимало класифікацій фразеологічних 
одиниць за різними аспектами. Наприклад, Ш. Баллі, який вважається 
засновником теорії фразеології, який перший намагався класифікувати 
фразеологічні одиниці(ФО), визначив чотири типи фразеологізмів: 1) 
вільні словосполучення, 2) звичні сполучення, 3) фразеологічні ряди, 4) 
фразеологічні єдності. Його послідовником став В.В. Виноградов. Функція 
фразеологізмів - не називати предмет, а характеризувати його, виража-
ти ставлення мовця (позитивне чи негативне) до того чи іншого об’єкта 
реальної дійсності. В центрі уваги фразеологічної системи мови знахо-
диться не той, хто говорить, а той, про кого говорять, кому дається оцінка. 
Отже, фразеологізми, з одного боку, зближуються зі словом, а з іншого - 
зі словосполученням. Виходячи з вищенаведених характеристик, можна 
дати таке визначення фразеологізму: фразеологізм - відтворювана оди-
ниця мови з двох або більше слів, цілісна за своїм значенням і стійка за 
структурою (Антрушина, Афанасьева, Морозова 2005: 242). Класифікація 
фразеологізмів завжди посідала значне місце у фразеології. Це, насам-
перед, систематизація великого фактичного матеріалу з максимальною 
повнотою його охоплення. Особливість класифікації полягає у тому, що 
неумотивованість їх значень відбивається на відмежуванні певних типів. 
Класифікаційних схем фразеологізмів існує декілька, причому у кожній з 
них розрізняється від двох до чотирьох типів. Окремі класифікації містять 
велику кількість типів і підтипів, використання яких на практиці досить 
складне. Кожна фразеологічна одиниця характеризується специфічним на-
бором смислових одиниць, мінімальних смислових компонентів-семантики. 
Вони є мінімальними одиницями семантики фразеологічних одиниць і ви-
конують смисловизначну і смислоутворюючу функції. У ході дослідження 
фразеологічних одиниць у текстах дитячого фольклору «Nursery Rhymes» 
ми визначили, що серед багатого арсеналу виразних засобів велика роль 
належить фразеологізмам.

Метою статті є аналіз семантичних особливостей фразеологічних оди-
ниць у співвідношенні з їх компонентним складом та обумовлених природною 
динамічністю віршів дитячого фольклорного  жанру. Об’єктом дослідження 
являються фразеологічні одиниці англійської мови. У мовознавців не скла-
лося єдиної думки про те, що таке фразеологізм, а отже, й немає єдиних 
поглядів на склад цих одиниць у мові. Одні дослідники (Л.П.Сміт, В.П.Жуков, 
В.Н.Телія, І.М.Шанський і ін.) включають до складу фразеології стійкі сполу-
чення, інші (Н.Н.Амосова, А.М.Бабкін, А.І.Смирницький і ін.) - тільки певні 
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групи. Так, деякі лінгвісти (у тому числі й академік В.В. Виноградов) не вклю-
чають у розряд фразеологізмів прислів’я, приказки і крилаті слова, вважаю-
чи, що вони за своєю семантикою і синтаксичною структурою відрізняються 
від фразеологічних одиниць. В.В. Виноградов стверджував: « Прислів’я і 
приказки мають структуру речення і не є семантичними еквівалентами слів» 
(Арбекова 2001:184). 

Фразеологічні одиниці - специфічні мовні формування - вже в узусі є 
носіями прагматичного потенціалу, оскільки їх значення з самого зароджен-
ня - впливати як на адресата, так і на об’єкт висловлювання. В них виражені 
результати пізнавальної діяльності людини. В центрі фразеологічного вис-
ловлювання знаходиться людина (суб’єкт та адресат) в її відношенні до 
мовного твору, в якому.реалізується певна інтенція (Арнольд 2003:165).

Фразеологізми характеризуються відтворюваністю, цілісністю значен-
ня, стійкістю, непроникністю. Усі ці ознаки зближають фразеологізм зі сло-
вом. Переважна більшість фразеологізмів еквівалентна окремому слову, 
і, як окремі слова, фразеологізми виступають у ролі єдиного складеного 
знака : to skate on thin ice (буквально « кататися на тонкому льоді») = to risk 
«ризикувати», a mare’s nest ( буквально « кобиляче гніздо») =fable «вигад-
ка» (Антрушина, Афанасьева, Морозова 2005:242).

Фразеологічні одиниці так само, як і стійкі сполучення взагалі, входять 
до системи частин мови. Належність до частин мови закріплюється синтак-
сичними функціями, в яких ці одиниці вживаються. Наприклад, вислів in the 
twinkling of an eye - як оком змигнути - можна віднести до адвербіальних, 
оскільки він завжди виступає у ролі обставини.

Від компонентів фразеологізма не можна утворити зменшувальні фор-
ми.

До того ж фразеологізмам властива варіативність, тобто один 
фразеологізм може мати декілька значень. Наприклад, as weak as water - 1) 
слабенький, 2) невитриманий.

Слово має один наголос, а фразеологізм має стільки наголосів, скільки 
є в ньому повнозначних слів.

Фразеологізми дослівно не перекладаються.
Як відомо, фразеологізми виникають з вільного сполучення слів, що 

вживається в переносному значенні. Поступово переносність забувається, 
стирається, і сполучення стає стійким. У залежності від того, наскільки сти-
раються номінативні значення компонентів фразеологізму, настільки силь-
не в них переносне значення, В.В. Виноградов і поділяє їх на три типи: 
-фразеологічні зрощення; -фразеологічні єдності; -фразеологічні сполучен-
ня (Арбекова 2001:189).

1) Фразеологічні зрощення, або ідіоми - це абсолютно неподільні, 
нерозкладні стійкі сполучення, загальне значення яких не залежить від 
значення складових їхніх слів: kick the bucket (розм..) - зігнутися; умерти; 
простягнути ноги; send smb. to Coventry - бойкотувати когось, припинити 
спілкування з ким-небудь; at bay - загнаний, у безвихідному становищі; be 
at snib’s beck and call - бути завжди готовим до послуг; to rain cats and dogs 
- лити як з цебра ( про дощ); be all thumbs - бути неспритним, незграбним;
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Kilkenny cats - смертельні вороги. Фразеологічні зрощення виникли на 
базі переносних значень їхніх компонентів, але згодом ці переносні значен-
ня стали незрозумілі з погляду сучасної мови.

2) Фразеологічні єдності - це такі стійкі сполучення слів, у яких при 
наявності загального переносного значення чітко зберігаються ознаки 
семантичної роздільності компонентів: to spill the beans - видати секретно 
burn bridges - спалювати мости; to have other fish to fry - мати значні справи; 
to throw dust into smb.’s eyes - поливати брудом; to be narrow in the shoulders 
- не розуміти жартів; to paint the devil blacker than he is - згущати фарби; to 
put a spoke in smb.’s wheel - уставляти ціпка в колеса; to hold one’s cards 
close to one’s chest - тримати що-небудь у секреті, не розголошувати що-
небудь, помовчувати, тримати язик за зубами; to gold refined gold - золотити 
чисте золото, намагатися поліпшити, прикрасити що-небудь і без того до-
сить гарне; to paint the lily - підфарбувати колір лілії, намагатися поліпшити 
або прикрасити що-небудь, що не вимагає поліпшення.

3) Фразеологічні сполучення - це стійкі звороти, до складу яких входять 
слова і з вільним, із фразеологічно пов’язаним значенням: a bosom friend 
- старий друг, a pitched batlle - запекла сутичка, (to have) a narrow escape - 
врятуватися чудом, to frown one’s eyebrows - насупити брови, Adam’s apple - 
адамове яблуко,a Sisyfean labor - Сизифова праця, rack one’s brains - лама-
ти голову ( посилено думати, згадувати ), to pay attention to smb. - звернути 
на кого-небудь увагу, і т. п.

Наведена класифікація довго вважалася провідною у мовознавстві.
В плані вираження фразеологічна одиниця є певною структурно - гра-

матичною конструкцією, сконструйованою за моделями вільних словоспо-
лучень або речень, що існують в тій або іншій мові.

Відомо, що фразеологізми за своєю структурою не відрізняються від 
звичайного словосполучення. Вони сконструйовані за зразком тих або 
інших вільних синтаксичних конструкцій, що існують в мові в даний час або 
існували в минулому.

Аналіз структурно-граматичної організації фразеологізмів здійснюється 
в роботі з урахуванням наступних ознак:

1. Морфологічного виразу стрижневого компонента фразеологічної 
одиниці. Даного критерію дотримуються більшість дослідників 
фразеологічної одиниці в порівняльному плані. Під стрижневим компонен-
том фразеологічної одиниці мається на увазі провідний, граматично неза-
лежний компонент, що відноситься до межової частини мови і зумовлює 
функціонування даної фразеологічній одиниці як певного члена речення. 
Виділяються субстантивні, дієслівні, ад’єктивні фразеологічні одиниці.

2. Синтагматичної будови фразеологічної одиниці, тобто організації 
фразеологічної одиниці у вигляді словосполучень з різним типом син-
таксичного зв’язку (сурядній або підрядній) або речень. Такий підхід до 
розгляду фразеологічної одиниці знаходимо в роботах Н. Н. Амосової,                                       
3.T. Покровської, В. Ф. Скнари та інших лінгвістів.

3. Характеру синтаксичних підрядних зв’язків фразеологічних одиниць. 
Виділяються атрибутивні, об’єктні фразеологічні одиниці.
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4. Способу виразу синтаксичних відносин (узгодження, управління, 
примикання). Засоби (прийоми), вираження синтаксичних зв’язків, які 
увійшовши, як складова частина до структури даної мови, з одного боку, 
відображають її типологію, а з іншого, несуть в собі такі ознаки, які дають 
можливість визначити типологічні характеристики мови на рівні словоспо-
лучень.

5. Положення залежного компонента фразеологічної одиниці по 
відношенню до стрижневого. Виділяються фразеологічні одиниці із залеж-
ним компонентом в препозиції або постпозиції.

Облік всіх означених особливостей дає найбільш повну структурно - гра-
матичну характеристику фразеологічних одиниць, семантично орієнтованих 
на людину.

Основні внутрішньоструктурні ознаки мов безпосередньо накладають 
свій відбиток на структурно-граматичну організацію фразеологічних оди-
ниць. Серед них необхідно виділити:

1) наявність неозначеного або певного артикля в більшості 
фразеологічних одиниць англійської мови як граматичної категорії, що вла-
стива англійській мові;

2) наявність лише двох відмінків (загального і присвійного) у 
фразеологічних одиницях англійської мови;

3) часте вживання в англійських фразеологізмах компонента «one’s», 
який в контексті замінюється особистим займенником в об’єктному відмінку 
як вимагає ситуація ;

4) відсутність категорії роду у іменників англійської мови; Виділені 
наступні типи фразеологізмів :

I. Фразеологічні одиниці із структурою словосполучення:
1) дієслівні фразеологічні одиниці;
2) субстантивні фразеологічні одиниці;
3) ад’єктивні фразеологічні одиниці.
Особлива роль виражальних засобів належить фразеологізмам. 

Стильові риси жанру визначають відбір та особливості актуалізації цих 
одиниць. При вивченні фразеологічних одиниць в англійському дитячому 
фольклорному жанрі «Nursery Rhymes» було відібрано 700 фразеологічних 
одиниць з 900 текстів. Дослідження проводилося на основі широкого 
розуміння фразеології, об’єктом якої є всі стійкі поєднання слів з усклад-
неним значенням. Досліджувалися фразеологічні одиниці з однотипною 
структурою і функцією ( дієслівні, ад’єктивні, компаративні, фразеологічні 
одиниці різних структурних моделей). Бралися до уваги також фразеологічні 
одиниці так званих «прізвиськ», прислів’я. Досліджувалися евфонічні засо-
би, які сприяють семантичній єдності компонентів субстантивних фразем, 
а саме: алітерація та рима. Отримані результати свідчать про значну пе-
ревагу дієслівних фразеологічних одиниць (50 % ). Наприклад : cheer up 
- підбадьоритися; blow one’s horn - вихвалятися; go mad- з’їхати з глузду; 
keep quiet- мовчати; toss up - грати в орлянку ; to pipe one’s eye - плакати ; 
live on nothing — харчуватися самим повітрям; tosmell a rat - передчувати 
щось недобре. 
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Вираз to trush the cob webs off the sky» взято із фразеологізму «blow 
away the cob webs» - подихати свіжим повітрям, прогулятися. Перевага 
дієслівних фразеологізмів пояснюється жанровими особливостями віршів. 
Кожний текст, що досліджується, характеризується сюжетною закінченістю 
і являє собою швидкий перехід від початкового епізоду до кінцевого. При-
родна динамічність віршів, сюжетний розвиток яких буквально « загнуз-
даний дією», заперечує в дитячому фольклорі все аморфне, невиразне, і 
обумовлює переважне використання дієслівних фразеологічних одиниць. 
Домінуюче вживання цих одиниць співвідноситься з психологічною основою 
дитячого фольклору, що відображає високу фізичну активність дітей. Знач-
не місце у фразеологічному жанрі займають субстантивні фразеологічні 
одиниці (17%), що, перш за все, пояснюється багатством унікальних фоль-
клорних образів, що становлять їх основу. Ці одиниці концентрують в ди-
тячому фольклорі своєрідність художніх поетичних традицій англійського 
народу і виражають національну специфіку жанру, що вивчається: man in 
moon - міфічна людина, що мешкає на місяці, Jack Homer - самовдоволе-
ний хлопчик, Robin Good fellow - фольклорний герой: Робін добрий малий, 
Mother Bunch - ворожка (на ім’я англійської ворожки 16 століття), Simple 
Simon - простак. Дані фразеологічні одиниці відкривають теми багатьох 
віршів, надаючи експресивності всьому контексту. Широко вживаються 
також ад’єктивні фразеологічні одиниці (близько 13%). Проте, як показав 
аналіз, на відміну від некомпаративних фразеологічних одиниць (1%), які не 
відповідають динамічності віршів і є «плодом досвіду, абсолютно недопусти-
мого для маленьких дітей», компаративні фразеологічні одиниці в дитячому 
фольклорі більш численні (12%), наприклад : as good as gold, as busy as 
bee, as fair as lily, as white as swan, as black as ink. Особливість синтаксичної 
побудови «Nursery Rhymes», де кожний рядок вірша є закінченим цілим, 
активізує вживання компаративних фразеологічних одиниць. їх ритмічна і 
синтаксична структура дозволяють їм виконувати функцію окремого рядка і 
вписуватися в тканину вірша без зміни послідовності компонентів: 

As soft as silk
As white as milk As bitter as gall Thick wall
And green coat covers me all. 
Вживання фразеологічних одиниць комунікативного типу - прислів’їв і 

приказок є цілком передбаченим в дитячому фольклорі (15%), оскільки він 
концентрує мудрість, що заповідається народом нащадкам. Наприклад:Early 
to bed And early to rise Is the way to be healthy And wealthy and wise - Хто рано 
лягає і рано встає, здоров’я, багатство і ум наживе. An apple a day sends 
a doctor away. їж по одному яблуку в день і лікар не буде потрібний. Рідко 
вживаються адвербіальні фразеологічні одиниці.

Звернемося до аналізу відібраних контекстів з точки зору введення 
фразеологічної одиниці в текст. Кількісні дані свідчать про значне перева-
жання випадків узуального вживання фразеологічної одиниці - 90 % . 

Ця особливість обумовлена такими жанровими параметрами «Nursery 
Rhymes» як стереотипність і доступність і підтверджує той факт, що в ди-
тячому фольклорі певна емоційність і виразність створюється тією експре-
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сивною емотивною потенцією, яка властива для фразеологічних одиниць 
як одиниць мови.

Аналіз показав, що основними прийомами оказіональних стилістичних 
перетворень в жанрі, що вивчається, є подвійна актуалізація (5%), пору-
шення стилістичної дистрибуції (3%), вклинення (1,5 %) і додавання (0,5%). 
Найбільш поширені стилістичні прийоми - подвійна актуалізація і порушення 
стилістичної дистрибуції, оскільки вони знаходять велику детермінованість 
жанрової специфіки «Nursery Rhymes» як типу тексту. Зіткнення і реалізація 
буквального і переносного значень фразеологічних одиниць при подвійній 
актуалізації створюють одночасне сприйняття двох планів, що підсилює 
комічність всього тексту. Саме тому стилістичний прийом подвійної 
актуалізації активно використовується для створення комічного ефекту в 
дитячому фольклорі та стимулює його ексцентричність, наприклад:

Birds of a feather flock together And so will pigs and swine Rats and mice 
will have their choice, And so will I have mine.

Завдяки використанню фразеологічних одиниць порушується 
стилістична дистрибуція в жанрі «Nursery Rhymes». В світі дитячого фоль-
клору тварини володіють всіма людськими якостями, наприклад : «Robin 
Red breast lost his nest, for he was gallant bird» і т. ін. Цей прийом, що змінює 
звичну сполучуваність фразеологічних одиниць, підсилює експресивність 
і виразність віршів і підкреслює їх парадоксальність. Отже, фразеологічна 
одиниця -це відтворювана одиниця мови з двох або більше слів, цілісна 
за своїм значенням і стійка за структурою. У ході дослідження ми вияви-
ли той факт, що неумотивованість значень фразеологізмів відбивається на 
відмежуванні певних типів. Провідними диференційними ознаками, які мож-
на вважати за основу класифікації фразеологічних одиниць, можуть бути 
визнані:

- найбільш безпосередньо пов’язані з основною якісною особливістю 
фразеологізмів як одиниць постійного контексту;

- характерні саме для фразеологічних одиниць і не є спільними як для 
фразеологічного фонду, так і для словникового складу мови і для змінних 
мовних утворень.

Кожна фразеологічна одиниця характеризується специфічним набо-
ром смислових одиниць, мінімальних смислових компонентів-семантики. 
Вони є мінімальними одиницями семантики фразеологічних одиниць і ви-
конують смисловизначну і смислоутворюючу функції. У ході дослідження 
фразеологічних одиниць у текстах дитячого фольклору «Nursery Rhymes» 
ми визначили, що серед багатого арсеналу виразних засобів велика роль 
належить фразеологізмам. Взаємозв’язок жанрової специфіки твору і 
фразеологічної одиниці найбільш чітко проявляється при якісній інтерпретації 
кількісної характеристики структурно-семантичних типів фразеологічних 
одиниць(50%). Ця перевага пояснюється природною динамічністю віршів, 
сюжетний розвиток яких буквально «загнузданий» дією» і заперечує в ди-
тячому фольклорі все аморфне, невиразне. Домінуюче вживання цих оди-
ниць співвідноситься з психологічною основою дитячого фольклору, що 
відображає високу активність дітей. Значне місце у дитячому жанрі займа-
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ють субстантивні одиниці (17%), що, перш за все, пояснюється багатством 
унікальних фольклорних образів, є їх основою.
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Ключові слова: постпостмодернізм; антропосфера; сучасний британський роман; 
історичність; аутизм, Інший.
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В статье исследуется антропологическая специфика современного британского 
романа, одним из ключевых проблемно-тематических комплексов которого является 
антропологическая сущность нового мировоззрения и мировосприятия. Теоретический 
базис исследования сочетает работы по философии и истории литературы, представ-
ленные, в том числе, и в новейших компендиумах современного британского романа. 
Научная новизна исследования заключается в выявлении мировоззренческо-философ-
ских параметров мышления персонажей, которым присущи тенденции к объективному, 
правдивому с точки зрения историчности и социальности изображению окружающей 
действительности, визуализируя спектр политических, социальных и экономических 
проблем. Впервые рассмотрены новейшие британские исследования 2017-2018 гг., ак-
центирующие на философско-антропологической специфике современного британского 
романа. Определены стратегии функционирования Другого как антропологической ка-
тегории новейшей литературы, в частности анализируются образы персонажей с ау-
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тизмом и литературной репрезентацией мышления персонажей с синдромом Аспергера. 
Выводы. Доказано, что антропологические проблемы становятся ключевыми в дискурсе 
постпостмодернизма и детерминируют специфику развития британского романа после 
2000 г. Исследуется понятие «антропосфера», определяющее специфику проблемно-
тематических комплексов современного литературного процесса и эксплицированное 
на тематическом уровне в романах  после 2000 г. Определены основания для характери-
стики персонажей с аутизмом как репрезентантов нового экзистенциализма и гуманиз-
ма, проявляющегося в ряде мировоззренческо-философских параметров.

Ключевые слова: постпостмодернизм; антропосфера; современный британский 
роман; историчность; аутизм, Другой.
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Purpose of the paper is to identify the anthropological specifics of the contemporary British 
novel, one of the key thematic complexes of which is the anthropological specificity of the new 
worldview. Theoretical basis of the study combines works on philosophy and history of literature 
presented in particular in the latest compendia of the contemporary British novel. Originality of the 
research is to reveal the philosophical parameters of thinking of the characters, which is determined 
by a tendency to the objectified, truthful from the point of view of historical and social image of 
the reality, visualizing a range of political, social and economic problems. For the first time, the 
latest British compendia of 2017-2018s, which emphasize the philosophical and anthropological 
peculiarities of the contemporary British novel, have been considered. The strategies of the 
functioning of the Other as an anthropological category of the present literature have been outlined, 
in particular, it is emphasized on the images of characters with autism and literary representation 
of the thinking of characters with Asperger’s syndrome. Conclusions. It has been proved that 
anthropological problems become key ones in post-postmodern discourse and determine the 
specifics of the development of the British novel after 2000s. The concept of anthroposphere, 
which determines the specificity of the problematic complexes of the contemporary British novel, 
is explored at the thematic level in novels that represent the latest literary process since 2000 The 
reasons for characterizing the thinking of characters with autism as the representatives of the new 
existentialism and humanism, which manifests itself in a number of worldviews, has been outlined 
and explained.

Key words: post-postmodernism; anthropocene; contemporary British novel; historicity; 
Autism, the Other.

Вступ
Теперішня культура розширює уявлення про Іншого як частину 

антропосвіту. У сучасному літературознавстві (зокрема компаративістиці) й 
гуманістичних студіях Інший традиційно представлений в антропологічних 
образах жінки, дитини, ґея/лесбі тощо. У ХХІ ст. категорія «Іншого» 
розширюється ще одним компонентом. Медіадискурс, літературний про-
цес, кінематограф тощо оприявнюють образ хворого як Іншого. Одним із 
підтипів цієї категорії є образ аутиста — людини, наділеної інакшим спо-
собом світовідчуття, світорозуміння, інакшими формами аналізу подій, 
ситуацій та інших людей. 

Із точки зору клінічної медицини персонажі-аутисти є «хворими»: у корі 
головного мозку вони не мають дзеркальних нейронів, відповідно, не здатні 
на вияви емпатії, на проектування досвіду іншого через власний тощо. Во-
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дночас такі персонажі позбавлені потреби обманювати, Кристофер у «Див-
ному випадку…» не розуміє художньої літератури, бо відмовляється прийма-
ти «правду метафор». Художній світ, побудований на принципах перенесен-
ня, уподібнення, незрозумілий персонажеві. Образ «аутиста» як компонент 
«anthropocene» сучасної літератури й літературного процесу зокрема ще не 
уставлений і не вписаний у загальний процес. У нових компендіумах сучас-
ного британського роману (The contemporary British novel since 2000 2017; 
«The Routledge companion to twenty-first century literary fiction» 2018-2019), 
де окреслено ключові теоретичні проблеми, пов’язані з проблематикою й 
поетикою сучасних творів, не представлено категорії «Іншого» як «хворо-
го». До цієї категорії доцільно було б долучити загалом персонажів із т.зв. 
«паліативної літератури», у якій ідеться про зображення життя персонажів, 
котрі мають невиліковні хвороби. Час, прожитий від моменту, коли лікар 
оголошує діагноз, має нову екзистенційну цінність для персонажів. Крім 
того, варто звернути увагу на такі твори нон-фікшн, як книжка «Історії про 
життя, смерть і нейрохірургію» фахового нейрохірурга Генрі Марша. Книжка 
складається з есеїв про різні онкологічні й невралгічні явища й побудова-
на на описі реального досвіду. Водночас новими героями такого нарати-
ву стають нейробластоми й гемангіоми, а сам наратив нагадує художній 
роман, побудований як «ідеальний художній твір» для Кристофера: без 
метафор. Залучення реального контенту до тканини художнього твору 
оприявнює проблему осмислення літературних репрезентацій «аутистів» 
як антропологічної категорії. 

Проаналізувавши новітні компендіуми, у яких систематизовано 
теоретичні підходи зарубіжних науковців до осмислення парадигми бри-
танського роману після 2000-го р., й дослідивши специфіку репрезентації 
проблемно-тематичних комплексів у британських романах після 2000-го р., 
у статті обґрунтовано антропосферу сучасного британського літературного 
процесу як одну з важливих світоглядних характеристик романної парадиг-
ми Великої Британії постпостмодерністського періоду.

Результати та обговорення
На початку 2019 р. видано компендіум (зокрема в січні 2019 р. поба-

чила світ електронна версія видання, яке в паперовому варіанті надруко-
вано у грудні 2018 р.), що репрезентує ключові прозові твори сучасного 
літературного процесу Великої Британії. Видання «The Routledge companion 
to twenty-first century literary fiction» підготували знані дослідники англійської 
літератури Деніел О’Ґормен (Daniel O’Gorman) і Роберт Іґлстоун (Robert 
Eaglestone). Компендіум систематизує ключові, на думку редакторів, твори, 
що експлікують найважливіші проблеми новітньої літератури.

У 2017 р. було представлено ще один компендіум британського ро-
ману новітнього часу: «The contemporary British novel since 2000» (ре-
дактор Джеймс Ейчесон (James Acheson), Единбург). Зазначені видання 
репрезентують романи, написані у Великій Британії після 2000-го року. 
У такому разі з історичної точки зору йдеться про період, який називаю 
постпостмодернізмом і перша важлива «реперна точка» якого припадає на 
11 вересня 2011 р. У жодному з двох компендіумів не використано поняття 
«постпостмодернізм». 
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Можна припустити, що для об’єднання усіх сучасних романів під на-
прямом «постпостмодернізм» потрібно спершу розробити теоретико-
методологічну базу, яка давала б можливість зарахувати наведені твори 
З. Сміт, І. Мак’юена, Д. Мітчелла, Г. Ментел та ін. до нового культурно-
історичного періоду. Англійські дослідники сучасного літературного про-
цесу не наважуються на цей крок, розуміючи небезпечність використання 
терміна, який не пройшов «перевірки часом». Натомість послуговуються 
чотирма ключовими поняттями, які, на думку редакторів, дають можливість 
об’єднати різні тексти в одному виданні, яке є репрезентативним щодо ви-
явлення основних тенденцій сучасного роману Великої Британії. Ці поняття 
такі: metafiction, globalism, postcolonialism і anthropocene (метафікційна про-
за, глобалізм, постколоніалізм і антропоцен). 

У виданні «The contemporary British novel since 2000» цей ряд допо-
внено ще кількома важливими поняттями, зокрема такими, як «література 
після реалізму», «безчасові реальності» (концепт «Timeless Realities» 
актуалізує Алан Раеч у розвідці про Алана Ворнера). Упорядники обох ви-
дань активно послуговуються терміном постмодернізм, проте в аспекті 
окреслення подальшої перспективи вдаються до позначення того, що йде 
за постмодернізмом, словом «Beyond». 5 розділів, що формують «The 
contemporary British novel since 2000», мають такі назви: «Four Voices for 
the New Millennium» («Чотири голоси для Нового Міленіуму»), «Realism 
and Beyond» («Реалізм і те, що йде за ним»), «Postmodernism, Globalisation 
and Beyond» («Постмодернізм, глобалізація й те, що далі»), «Realism, 
Postmodernism and Beyond: Historical Fiction» («Реалізм, постмодернізм і 
те, що далі: історична художня література») і «Postcolonialism and Beyond» 
(«Постколоніалізм і те, що йде за ним»). Зазначені назви розділів фокусують 
дослідницьку увагу упорядників і пропонують спектр проблем, які актуальні 
для сучасного літературного процесу Великої Британії.

Використання поняття «постпостмодернізм» було б доцільним з огля-
ду на наявність спільної світоглядно-філософської платформи, яка дала 
б можливість зцементувати упорядковані твори й дослідницькі розвідки. 
Концепція глобалізму, постколоніалізму чи історизму не вичерпує усього 
комплексу проблем, оприявнених у сучасних романах. Поза увагою бри-
танських дослідників залишається тема нового мислення, спричинена 
увагою авторів до зображення персонажів із відхиленням у мисленні (ау-
тизм тощо). Більшість із авторів, чиї твори представлені в компендіумах, 
почали працювати саме в період постмодернізму. Вони ніби «вироста-
ють» із цієї філософсько-світоглядної й наративної парадигми, проте 
йдуть далі в розробці тем і технік письма. Карла Гепберн (Carla Hepburn) 
у розвідці «The Contemporary British Novel Since 2000», що є рецензією на 
однойменне видання, визначає три ключові інновації, представлені в цій 
фундаментальній праці: перша інновація стосується царини естетики – нові 
автори репрезентують новий реалізм, який виходить за рамки реалізму 
традиційного; по-друге, інноваційність стосується соціокультурного виміру 
– якщо в літературному процесі 1990-х рр. визначальними були поняття 
«феміністка», «постколоніаліст» (Hepburn 2017), то сьогодні представ-
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лено ґендерну рівність. Сучасний британський роман експлуатує теми, у 
яких окреслено комплекс проблем, що стосуються нового мислення: те-
пер «Іншим» є не лише «Жінка» чи «Виходець із Третього світу», а напри-
клад, персонажі з генетичним чи невралгічним відхиленням, аутисти тощо. 
Інакшість хоча й має біологічну детермінацію, проте оприявнює проблему 
взаємодії Іншого зі світом в іншому гносеологічному ключі. По-третє, К. Геп-
берн наголошує на важливості темпоральності як категорії, що визначає 
комплекс проблем у сучасному британському романі. Йдеться про стратегії 
репрезентації минулого у його зв’язки з теперішнім: тобто про те, як ми-
нуле впливає на сьогоднішній спосіб бачення та інтерпретації світу. Саме 
ці три теми визначають актуальність видання  «The Contemporary British 
Novel Since 2000», яке підготував новозеландський дослідник англійської 
літератури Джеймс Ейчесон.

У виданні «The Routledge Companion to Twenty-First Century Literary 
Fiction» репрезентовано літературний ландшафт Великої Британії після 
2000-х рр. У центрі уваги упорядників Деніела О’Ґормена й Роберта 
Іґлстоуна такі автори, як Девід Мітчелл (David Mitchell), Гарі Кунзру (Hari 
Kunzru), Дженніфер Іґен (Jennifer Egan), Елі Сміт (Ali Smith), Гіларі Мен-
тел (Hilary Mantel), Колсон Вайтгед (Colson Whitehead) та ін. На відміну 
від компендіуму, виданого в Единбурзі, у цьому виданні представлено три 
ключові комплекси, що репрезентують тематичні й світоглядні зміни в су-
часному британському літературному процесі. Кожний із трьох комплексів 
має свої реперні точки й змістові лінії: 1) ідентичність, зокрема й раса, 
сексуальність, релігія; 2) вплив технологій, тероризму, активістських рухів 
і глобальної економіки на сучасний світ і сучасну літературу; 3) форма й 
формат прози ХХІ століття, зокрема цей комплекс передбачає увагу до но-
вих жанрів, трансформацію пасторального роману, комедійних елементів та 
ін., а також акцентування на графічних романах, на видозміні традиційних 
технік письма в контексті останніх років (див. вступне слово до видання). 

Термін «постпостмодернізм» жодного разу не згаданий у компендіумі 
«The Routledge Companion to Twenty-First Century Literary Fiction». Без-
перечно, доволі складно й методологічно ризиковано об’єднувати в один 
літературний напрям твори на основі представлення в них таких проблем-
но-тематичних комплексів, як тероризм і глобальна економіка, ідентичність 
і сексуальність тощо. Зазначені проблеми стосуються ідентичнісного 
рівня, представленого зокрема й через соціокультурні та політичні ви-
яви ідентичностей персонажів. Комплекс «Ідентичність» чи комплекс 
«Технології» можуть не мати спільних точок дотику, натомість об’єднавчою 
платформою для них може поставати світогляд персонажів, філософський 
вимір у сприйнятті реальності та взаємодії з нею. Технології можуть бути 
експліковані на економічному, політичному, науковому рівнях, або ж стосу-
ватися біохімічних процесів, що детермінують тілесний вимір персонажів, 
і в такому разі є підстави говорити про зв’язок між цими двома проблем-
но-тематичними комплексами. Ідентичність може бути реалізована на 
соціокультурному, історичному, політичному рівнях тощо.

Отже, поняття «постпостмодернізм» без урахування світоглядно-
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філософських параметрів персонажів новітніх романів не видається таким, 
що містить потенцію для об’єднання різних творів, які репрезентують сучас-
ний літературний процес Великої Британії. Згадані компендіуми спонука-
ють до потреби зіставлення поняття «постпостмодернізм» із літературним 
процесом Великої Британії після 2000-х рр., який часто позначений по-
няттям «Beyond».  Це поняття, актуалізоване в назвах розділів, засвідчує 
відкритість літературного процесу до подальших трансформацій відповідно 
до визначених реперних точок, проте не позначає тих об’єднавчих пара-
дигм, які уможливлюють репрезентацію літературного процесу в парадигмі 
постпостмодернізму. 

Одним із важливих параметрів постпостмодерністського мислен-
ня є історизм, який у дискурсі постпостмодернізму контамінований із 
науково-технологічним дискурсом і детермінований відкриттями в царині 
астрофізики й біохімії. У романі «Субота» І. Мак’юена протагоніст Генрі 
Пероун ставить питання про глобальний тероризм як виклик ХХІ ст. Проте 
персонаж сприймає тероризм не лише в політичних категоріях як феномен 
планетарної загрози, а й як нейрохірург прагне аналізувати природу терори-
стичних дій із позиції біології та біохімії. Отже, суспільне явище, яке стало 
викликом нової доби, в романі І. Мак’юена знаходить нове потрактування. 
Природу злочинного розуму нападника Генрі так само трактує в площині 
медицини. Подібний вектор репрезентації конфлікту між персонажами має 
нову форму в сучасному британському романі. 

У «Хмарному атласі» Д. Мітчелла йдеться про експлікацію історизму, 
який так само підпорядкований і категорії «Timeless Realities». Час у романі 
існує в категоріях як онтології, так і антропосу, що дає підстави говорити 
про репрезентацію часу у творі в інтерпретаційній моделі як «хроносу», так 
і «кайросу». Соціально-політичні проблеми, пов’язані з дискурсом влади, 
насильства, несвободи, в романі Д. Мітчелла знаходять своє гіпотетичне 
обґрунтування через аналіз природи людських стосунків, які підпорядковані 
«волі до влади» (Ф. Ніцше). Воля до влади в романі зображена як 
універсальна властивість цивілізації людей. Водночас роману притаман-
не експериментаторство з наративною організацією, на чому наголошують 
Деніел О’Ґормен і Роберт Іґлстоун. Шість наративних історій репрезентують 
час як хронос у вигляді часу як кайросу. Усередині кожного наративу наявні 
інтерполяції у вигляді фрагментів листів, щоденників, що створюють уяв-
лення про представленість у романі реального контенту. 

У центрі постпостмодерністських творів окреслюється межова ситуація, 
у якій вихід можна знайти, якщо використати інтуїтивізм і логіку, знання й 
віру, наукові технології та відчуття (інтуїцію, інсайт). У романах, що ре-
презентують цей напрям, окреслюються медичні проблеми, описуються 
психічні експерименти, людський індивід розглядається в психологічно-
медикалізованому аспекті тощо. 

Персонажі з синдромом Асперґера або саванта стають новими геро-
ями сучасної культури й зокрема британського роману після 2000-го р. 
Кристофер, протагоніст роману «Дивний випадок із собакою вночі» Марка 
Геддона, виявляє особливі успіхи у вивченні математики. Для нього мате-
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матика є тією ідеальною мовою, що уможливлює пізнання смислів, яких 
бракує у звичному комунікативно-антропологічному світі навколо пер-
сонажа. Образ аутиста як Іншого розширює антропологічні параметри 
сучасного літературознавства. З одного боку, такий персонаж має пору-
шення в комунікації: якщо не дотримуватися певних правил, то в Кристо-
фера можна викликати напад люті, агресії, панічної атаки, крику. З друго-
го боку, аутисти, як показано в сучасних текстах культури, мають особли-
ву стресостійкість у складних ситуаціях (коли комусь стає зле й потрібно 
приймати термінові рішення щодо порятунку життя). Вони допитливі й не 
розуміють хитросплетінь, створених у суспільстві через бажання людей ле-
стити керівництву, плести інтриги, щоб просуватися кар’єрною драбиною 
тощо. Аутисти прагнуть пізнавати життя, вивчаючи його. Кристофер читає 
математичні посібники й накладає на себе концепцію простих чисел, що у 
творі Марка Геддона репрезентована як ідентичнісна категорія. 

І все-таки образ «аутиста» в літературі й кінематографі розширює як уяв-
лення про типологію «Іншого», тобто про компаративістичний аспект, а також 
оприявнює потребу в розмові про нову антропологію текстів, у яких зображе-
но «Іншого» як «хворого». Аутисти живуть у власному світі, важливими чин-
ником якого є саморозвиток. Вони не мають прагматичної мети в цьому, для 
них саморозвиток радше стосується категорії «ідеального», ніж «прагматич-
ного», пов’язаного з кар’єрою. Шон у фільмі «The Good Doctor» не приймає 
інтриг у медичному колективі, проте йому важливо довести керівникові 
відділення, що має усі підстави бути ординатором хірургічного відділення, а 
не працювати у відділі аналізів. Керівництво прагне переконати раду шпи-
талю й самого Шона в тому, що він має комунікативні дисфункції, які позна-
чаються на спілкуванні з іншими, на умінні толерантно інформувати родичів 
про важкість хвороби пацієнта тощо. Справді, Х не вміє підлещуватися, не 
знається на фігурах мови, які допомагають висловити повідомлення в ем-
патичний спосіб. Проте він володіє здатністю до інтенсивного самонавчан-
ня. Це ж стосується, наприклад, і Кристофера в «Дивному випадку…», який 
здобуває «А+» на іспиті математики, що свідчить про готовність персонажа 
йти до поставленої мети. Кристофер і Шон інші, проте їхня форма пізнання 
світу, взаємодії з дійсністю має свої переваги. Вони не вдаються до обма-
ну, не послуговуються «порожніми» фразами, не підтасовують фактів і не 
маніпулюють даними залежно від соціокомунікативного контексту. Навпа-
ки, Кристофер і Шон нагадують ідеалістичних героїв, наділених здатністю 
трансцензувати дійсність і підніматися над її абсурдом. Їм чудово вдається 
здобувати знання, пов’язані з математичним моделюванням дійсності або 
ж із медициною, проте світогляд героїв навряд чи доцільно схарактеризува-
тися як емпіричноорієнтований. З одного боку, вони живуть у вимірі фактів, 
тобто дійсності, яка не є симулякровою чи сфальшованою. З другого боку¸ 
глибоке знання предмета свого дослідження дає персонажам можливість 
побачити дійсність як багатовимірний феномен, у якому гіпотетично можна 
припустити існування Бога або ж інших понять, які мають трансцендент-
ну природу. На думку В. Франкла, «очевидно, що віра у надсмисл — як у 
метафізичній концепції, так і в релігійному смислі Провидіння — має вели-
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чезне психотерапевтичне й психологічне значення. Подібно до справжньої 
віри, заснованої на внутрішній силі, така віра робить людину значно більш 
життєздатною. Для такої віри, зрештою, немає нічого беззмістовного. <…>. 
Відповідно до цього закону, жодна драма або трагедія внутрішнього життя 
людини не відбувалася намарно, навіть якщо вона розігрувалась потайки» 
(Frankl 1990: 163). 

Персонажі-аутисти наділені здатністю комплексного бачення дійсності й 
людей, вони тонко підмічають нюанси й вдаються до глибоких узагальнень 
про світ. Проблемою для них є саме «антропологічний компонент», тобто 
втручання некерованої людської волі, яка й унеможливлює  механізацію 
дійсності, тобто її максимально точне прогнозування на основі фактів і здо-
бутого досвіду. Х дивує поведінка хворих, які вдаються до різних маніпуляцій 
і неправди, щоб вигородити когось чи себе, створивши фіктивну історію хво-
роби. Проте правило, озвучене в іншому медичному серіалі «Доктор Гауз», 
«усі брешуть» (крім симптомів), стає своєрідним мотто сучасних текстів 
про Іншого як «хворого». Образ аутиста в літературі й культурі загалом 
оприявнює проблему життя в ситуації постправди, що стала невіддільною 
частиною нашого часу. Свідомість, стратегії мислення таких персонажів ма-
ють захист від ситуації post veritas. 

Аутист — це Інший, який має свої цінності (говорити лише правду, не 
маніпулювати, важливість здобувати й продукувати нові знання тощо), 
а отже, цим персонажам притаманний комплекс аксіологічних питань. 
Аксіологія таких Інших репрезентує складну природу їх мислення й моде-
лей поведінкових реакцій у різних соціокомунікативних ситуаціях. Спільним 
для персонажів-аутистів є ідеалізація дійсності, неготовність розуміти її 
як переплетіння правди й неправди, білого й чорного. Персонажі романів 
і кінотекстів живуть відповідно до чітких власних уявлень, усвідомлюючи 
причому свою інакшість, проте не дивуючись із цього й не роблячи про-
блем. Вони прагнуть довести іншим  і собі, що такі ж, як і «здорові», що 
вони можуть комунікувати зі світом і бути корисні в суспільстві. Нехай ця 
комунікація й постає біологічно детермінованою й генетично зумовленою, 
проте досвід співіснування з іншими персонажами, як батько й мати Кристо-
фера, місіс Ширз та ін. у «Дивному випадку…» доводить, що комунікація й зі 
«здоровими» персонажами має чимало імпліцитних конвенційних особли-
востей й часом аж ніяк не є простішою, ніж комунікація з аутистами. Припу-
скаю, що репрезентація персонажів-аутистів у літературі й кінотекстах має 
ідеалізований характер, на чому наголошують сучасні дослідники. Проте 
автори текстів прагнуть показати спосіб мислення, переживань аутистів та-
ким, що має свою «філософію», що хоча й видається «чорною скринею», 
такою не є, просто наразі ще немає належних досліджень, щоб проясни-
ти специфіку функціонування свідомості таких персонажів. У жодному разі 
суспільство не має права відкидати їх, не зважати на їх досвід  і спосіб 
інтерпретації дійсності, який може бути значною мірою потрібним для здо-
буття спільного блага. 

В. Франкл зауважував, що «уявлення про панівну роль принци-
пу задоволення в усьому душевному житті формують, як відомо, один із 
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найголовніших догматів психоаналізу; принцип реальності фактично не 
протистоїть принципу задоволення, а є лише його розширенням і слугує 
його меті. 

 Так ось, із нашої точки зору, принцип задоволення є штучною 
психологічною конструкцією. Задоволення — це не мета наших устремлінь, 
а наслідок їх задоволення. Свого часу це зауважував іще Кант. Так само й 
Шелер, обговорюючи гедоністичну етику (евдемонізм), зазначив, що задово-
лення не вимальовується перед нами як мета моральної дії; радше, навпа-
ки — моральна дія передбачає задоволення. Теорія, базована на принципі 
задоволення, не звертає уваги на важливу якість усієї психічної діяльності 
— інтенційність» (Frankl 1990: 165). Зрештою, психолог підсумовує, що якщо 
«весь смисл життя звести до задоволення, то в результаті ми дійдемо вис-
новку, що життя видаватиметься нам позбавленим смислу» (Frankl 1990: 
167). Пошук смислу у житті (на рівні епістемології окремого життя й на рівні 
пізнання універсальних смислів) належить до пріоритетних тем сучасного 
британського роману, у якому протагоністом є персонаж із невралгічними 
розладами на кшталт аутизму.  

Гуманізм Кристофера полягає в комунікативному униканні Інших, щоб 
не примножувати неправди й не потрапляти в непрості ситуації, у яких Інші 
часто виявляють агресію й нетолерантність. Натомість стратегія невтру-
чання Кристофера робить його носієм нового емфатичного світогляду: він 
просто вивчає себе, інших навколо себе й саму реальність, щоб дійти суті 
речей і запропонувати нове знання. Те, чим ділиться Кристофер зі світом, 
може є важливим для батьків і вчителів. Хто знає: можливо, через 20-30 
років він зміг би запропонувати нову концепцію, створити нову математичну 
модель або ж довести якусь досі не доведену закономірність у математиці. 

У постпостмодерністських романах репрезентовано уявлення про 
початкове існування Істини, яка з плином часу віддалилася від лю-
дини, вийшовши за рамки людського досвіду й пізнання. Відповідно, 
постпостмодерністські оповіді прагнуть реактуалізувати мотив «вищого 
смислу», що детермінує людське життя. Персонажі роману, які знають про 
історію людської цивілізації на різних етапах її розвитку, прагнуть розпо-
чати відлік з нуля, відповідно, все, що було в минулому, має бути збере-
жено в архівах і перетворитися на елемент музейної колекції цивілізації. 
Новий тип світосприйняття полягає у тому, що потрібно сприймати світ в 
об’єктивований спосіб, уникаючи форм протистояння й не намагаючись 
змінити світ через побудову кращих економічних або політичних систем. 
Персонажі шостої історії в романі Д. Мітчелла говорять про важливість до-
тримання законів природи і Всесвіту як прообразу людських стосунків. У 
природі немає такого явища, як воля (й, відповідно, воля до влади, «жадан-
ня влади»). Кожний елемент природи прагне самовиявитися у реальності, 
проте стосунки, спрямовані на конкуренцію з іншим, є мінімальними. 
Подібна модель проектується і на світ людей, у якому можуть співіснувати 
різні люди з різним досвідом і позиціями. Проте важливо уникнути форм 
уніфікації людського досвіду й наближення однієї спільноти до іншої через 
освітні практики, які, по суті, можуть поставати формою колоніалізму, тобто 
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соціального пригнічення, нав’язування моделі бачення світу, який апріорі 
є чужим для певної спільноти, що має свої традиції й закорінена в інакшій 
філософії життя. 

Крім того, у постпостмодерністському романі в особливий спосіб оприяв-
нено традиції екзистенціалістського світогляду, який знаходить своє транс-
формоване продовження у світогляді постпостмодерністських персонажів. 

Протагоністам сучасних романів притаманний світогляд, який 
доцільно схарактеризувати як екзистенціалістський, позаяк він випливає 
з усвідомлення власної конечності та неможливості звільнитися від тих 
чинників, що постають обмежувачами як людського вибору та волі (смерть), 
так і обмежувачами розвитку Всесвіту (швидкість світла, яка наразі є консо-
нантною, що не може бути подолана).  

В англійському постпостмодерністському романі оприявнено мотив 
раціоналізації людських відносин. Сприйняття людини як біохімічного суб’єкта 
реальності дає можливість персонажам романів усвідомлювати взаємодію з 
іншими через призму неврологічних відхилень, психофізіологічних розладів, 
біохімічних дисбалансів. Усе це уможливлює мінімізацію власних зусиль на 
порозуміння: потрібно просто дочекатися зміни в біохімічній картині іншої 
людини, і ця зміна позначиться на комунікації між людьми. Міжособистісна 
комунікація в романі «Субота» підпорядкована професійному знанню 
протагоніста про людську природу, про мутації в геномі, які детермінують 
ті чи ті психофізіологічні реакції. Протагоніст роману «Дивний випадок із 
собакою вночі» прагне сприймати світ через чіткі закономірності, збої у 
яких вказують на певні гормональні дисбаланси в людському тілі, яке в 
постпостмодернізмі сприймається передусім як біохімічний феномен. Во-
дночас таке уявлення про людську природу накладає відбиток і на специфіку 
зображення свідомості, яка є визначальним чинником індивідуальності. З 
точки зору медицини особистість людини може бути доволі легко змінена 
в результаті втручання в людський мозок, що може бути викликано або 
операцією, або спеціальними інвазіями, як у романі «Хмарний атлас», де 
експерименти на мозку стають звичною частиною дистопійного майбутньо-
го. Саме людський мозок в англійському постпостмодерністському романі 
мислиться як визначальний інструмент, що формує людську свідомість 
(тобто особистість), реакції поведінки, форми сприйняття світу тощо. У 
такому разі проблема соціально-психологічних взаємодій, конфліктів, вия-
ви людської волі в постпостмодернізмі набувають медикалізованого пред-
ставлення; ці теми, експліковані в романах, опосередковані сучасними 
дослідженнями в царині біології та медицини. 

Особистість більше не сприймається як щось унікальне, як «продукт 
Божий», а ідентичність репрезентується як особливий психологічний компо-
нент людини, що має чіткі психофізіологічні детермінації. Герої, які наділені 
таким медикалізованим постпостмодерністським мисленням, потрапляю-
чи в конфліктні ситуації, не прагнуть розв’язати конфлікти шляхом влас-
них зусиль, послуговуючись волею; навпаки, вони розкладають ситуацію 
на чіткі складники, і на основі аналізу формантів конфліктної ситуації 
прагнуть вийти з неї, не вдаючись до ескалації конфлікту. У такому разі 
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конфліктність як вияв людської волі в постпостмодерністському наративі 
постає репрезентацією особливостей біохімії людського тіла й має чітке по-
яснення. Носій аутичного мислення в романі М. Геддона наділений саме 
таким баченням світу; юнак має гіпертрофовану спостережливість і є над-
звичайно уважним до виявів інших: «Містер Джевонс сказав, що я дуже ро-
зумний хлопчик. Я зауважив, що розум тут ні до чого. Просто я помічаю 
багато речей, а це зовсім не означає бути розумним. Це називається «бути 
спостережливим». Бути розумним – це коли ти бачиш, як усе було, а потім 
використовуєш очевидні факти, аби здогадатися про щось нове. Напри-
клад, про те, що Всесвіт розширюється або хто скоїв убивство» (Haddon 
2004: 29). Кристофер зізнається: «…коли я насправді чимось захоплююсь, 
наприклад математикою або книжками про місії «Аполлон» чи великих 
білих акул, то я не помічаю нічого навколо себе, і Батько може кликати мене 
до вечері, а я його не чую. Саме тому я так добре граю в шахи, оскільки 
я абстрагую свій розум за потребою і зосереджуюсь на гральній дошці, а 
згодом інша людина, із якою я граю, припиняє зосереджуватися й починає 
чухати носа або дивитися у вікно, і тоді вона робить помилку, а я виграю» 
(Haddon 2004: 76).

У постпостмодерністських романах (написаних після 11 вересня 2001 
р.) на кшталт «Дивний випадок із собакою вночі» М. Геддона, «Угамуй-
те мене» М.Дж. Гайленд основним елементом наративної структури є 
щоденникові записи, тобто нарація, орієнтована на наслідування реаль-
ного життя реального людини. Така наративна модель дає можливість 
розкрити особливості комунікації персонажів на рівні «я-я» (Durkalevych 
2015: 291) і «я-ти» (Durkalevych 2015: 292). Перша модель розкриває 
іманентну сутність мислення, якому властива стійкість (через елімінацію 
емоційного компонента й прагнення механізувати світ навколо себе), по-
тяг до необмеженого пізнання, допитливість і бажання жити відповідно до 
принципів правди задля уникнення «хибних сутностей» і їх примноження 
в суспільному сприйнятті. Друга модель розкриває певну «внутрітекстову 
модель читача» (Durkalevych 2015: 292), тобто дає можливість реконстру-
ювати гіпотетичного реципієнта як «свого-Іншого» (Durkalevych 2015: 292), 
здатного поділяти світоглядні параметри персонажів. 

Джон в «Угамуйте мене» веде «Журнал брехні», щоправда, в романі він 
має назву «Інхерб ланруж», де зафіксовано всі випадки неправди, на які 
направляє персонаж. Такі ситуації викликають у нього нудоту, психологічне 
потрясіння, що має фізіологічний вияв. Водночас у романах із виразним 
реальним компонентом також значною мірою оприявнено «контекстуальні 
репрезентації з локалізованими в них комунікативними інтенціями тексто-
вого адресанта» (Bekhta-Hamanchuk 2017: 3), тобто речення, у яких на-
явна спонука, що виникає в проблемній життєвій ситуації; розпука; про-
тест та ін. психоемоційні вияви, за М. Бехтою-Гаманчук, представлені в 
комунікативних ситуаціях («Навіщо ти це зробила? Мені навіть допомога 
не потрібна, а це взагалі не його справа!» (Hailend 2008: 58); «Як ти можеш 
не вірити мені? Чому ти не хочеш послухати?» (Hailend 2008: 186). Така 
стратегія письма дає можливість виявити емоційний бік персонажів і дода-
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ти художнім творам посиленого психологізму. Водночас зауважу, що проте-
сти в двох зазначених романах мають особливість, пов’язану з генетичною 
специфікою персонажів. Для обох крик як протест є результатом генетичною 
вади і є неусвідомленою, автоматичною реакцією на порушення зовнішнім 
світом правил, яких потрібно дотримуватися в комунікації з персонажем 
із, наприклад, синдромом Асперґера. Досліджуючи твори жанру misery lit, 
М. Бехта-Гаманчук наголошує на антропологізації сприйняття оповідачами 
зовнішньої дійсності. «У художній літературі антропоцентризм – особливий 
спосіб пізнання та осмислення суб’єктом дійсності. Суб’єкт прагне пізнати 
та експлікувати світ і пропускає його через призму своїх відчуттів. Тому в 
художньому тексті відображені кваліфікативні оцінки наратора (художнього 
антропоморфа), який у процесі лінгвокреативної діяльності реалізує прин-
цип антропоцентризму» (Bekhta-Hamanchuk 2017: 9). 

Наведу приклад із роману М.Дж. Гайленд, коли Джон об’єктивно, виваже-
но й спокійно розмірковує про брехню, аналізуючи прочитане й зіставляючи 
книжку з власними спостереженнями: «Книжка з Вексфордської бібліотеки, 
«Правда про викриття брехні», поки що є найкращою, і я переписав з неї 
тридцять п’ять сторінок у «Ланруж інхерб». 

З цієї книжки я запам’ятаю стільки, скільки зможу. Я вже можу розказати 
напам‘ять кілька сторінок, таких, як ця, яку я розповідаю вголос по дорозі 
до школи. 

«Багато людей помилково вважають, що якщо хтось обманює, то не ди-
виться вам в очі й потирає в себе під носом. Ані брак візуального контакту, 
ані потирання носа не є певною ознакою брехні. Тут вкрай необхідно вия-
вити цілу низку сигналів. Важливо також порівняти поведінку цієї людини з 
тим, як вона поводиться зазвичай. 

Коли людина обманює, їй треба зосередитися, щоб її історія була плав-
ною, тому часто вона уповільнює свою мову або більше вагається. Деякі 
люди намагаються контролювати вираз свого обличчя, але більшість лю-
дей не можуть приховати свої почуття, бо деякі лицьові м‘язи не перебува-
ють під постійним свідомим контролем, особливо коли людина переживає 
сильні емоції». 

Автор «Правди про викриття брехні» каже також, що ці сильні емоції 
називаються первинними і що вони виявляються лиш на долю секунди як 
мікропрояви. 

А ще з читання цієї книжки я знаю, що тільки дуже небагато людей» 
(Hailend 2008: 68). У представленому фрагменті помітно, що світосприйняття 
протагоніста є виваженим, максимально відстороненим і фактологічно-
орієнтованим, що детерміновано впливом книжки «Правда про викриття 
брехні», фрагменти з якої інтегруються в мовлення (мислення) персонажа 
(приклад інтеграції свого й чужого мовлення в рефлексіях героя). 

Дослідження М. Бехти-Гаманчук доводить, що в творах misery lit  «на-
ратор реалізує прямі та непрямі мовленнєві акти (репрезентативи, ди-
рективи, комісиви та експресиви) через усі типи висловлень (розповідні, 
питальні, спонукальні). Для цих мовленнєвих актів характерний різний 
ступінь іллокутивної сили, емоційна забарвленість, актуалізація че-
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рез ментальні та емотивні дієслова, слова модальної семантики та 
інтенсифікатори-конкретизатори. У дискурсі оповідача тексту misery lit 
домінують репрезентативні (38 %) та експресивні (31 %) мовленнєві акти. 
Для директивів (17 %) та комісивів (14 %) характерна менша частотність 
вживання, проте вони мають важливе смислове навантаження текстів нео-
жанру misery lit» (Bekhta-Hamanchuk, 2017, p. 16). У псевдоавтобіографічних 
романах «Угамуйте мене» М.Дж. Гайленд і «Дивний випадок із собакою 
вночі» М. Геддона переважають директиви й комісиви, натомість значно 
зменшено емоційну забарвленість через емотивні дієслова. У мовленні 
Джона в «Угамуйте переважають репрезентивні комунікативні акти, у Кри-
стофера в «Дивному випадку…» експресивні мовленнєві акти ще більшою 
мірою мінімізовані. 

«Чому мені не можна дивитися на тебе?
– Бо тобі вже одинадцять. Ти вже не дитина. <…> 
– Я ж просто дивився, – кажу я.
Я хочу сказати, що немає нічого дитинного в тому, щоб дивитися на речі, 

але моє тіло дрижить під вагою її рук, і сам я надто тремчу, щоб говорити.
– Чому? – запитує вона. – Ну чому ти весь час так мене розглядаєш? 

<…> 
– Я не знаю, чому. Мені це просто подобається, – кажу я.
– Мабуть, тобі треба позбутися цієї звички.
– Чому?
– Бо це дратує. Людина не може розслабитися, коли ти отак її розглядаєш.
– Пробач, – кажу я» (Hailend 2008: 6). 
Висновки
Підтверджено результати досліджень вітчизняних науковців щодо 

репрезентації в текстах сучасної британської літератури комунікативних 
інтенцій текстового адресанта, що передбачає посилену увагу британських 
письменників до наративних стратегій, які наближають художню літературу 
до «літератури факту», посилюючи в текстах комунікативно-прагматичний і 
антропологічний аспекти. У такому разі романи, написані у формі щоденників 
чи з ключовою роллю нотаток, наближаються до псевдоавтобіографій, у 
яких зображення реального компоненту має особливу епістемологічну й 
антропологічну значущість, вияскравлюючи мислення персонажа із син-
дромом Асперґера як Іншого, котрий має особливе світорозуміння. Увага 
до реального в дискурсі британського постпостмодерністського роману 
посилює стирання межі між фікційним (уявним) і справжнім, створюючи 
ефект життєподібності й сприяючи «глибокому зануренню» реципієнта у 
сконструйований художній світ задля розуміння Іншого (зокрема Іншого як 
хворого) в антропологічних параметрах.

Кристофер шукає в житті смисли й оприявнює нове знання. Юнак із 
синдромом Асперґера виявляє нову філософію екзистенціалізму й постає 
прикладом нового гуманізму некласичного типу, важливим чинником якої 
є принцип інтенційності та пошук смислів, нехай і через трагічне пережи-
вання дійсності в момент апофеозу від зіткнення з нею. Натомість пись-
менники критикують концепцію життя як задоволення й розваги, оскільки 
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така стратегія призводить у результаті до заміщення справжньої дійсності 
тотально фіктивною реальністю, позбавленою смислів. 
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