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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА 
 

 
УДК 811.111’4 

DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.2(45).218209 

 

ДІАЛОГІЧНА МОДЕЛЬ АНГЛІЙСЬКОГО  

МОДЕРНІСТСЬКОГО ТЕКСТУ 

Глінка Н.В. 
кандидат філологічних наук, доцент, 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

orcid.org / 0000-0001-7249-3615 

Стаття присвячена дослідженню англійського модерністського тексту у категоріальному 

фокусі комунікативної лінгвістики. Базуючись на розумінні діалогічної природи 

гуманітарного пізнання  (за М.М. Бахтіним) та діалогічній моделі тексту (за                                  

О.О. Селівановою) у роботі представлено модулі автора, тексту і читача, що знаходяться у 

складних комунікативних взаємовідношеннях породження нових текстів і смислів 

(мегатексту – за І.М. Колегаєвою). Так в нашій діалогічній моделі англійського 

модерністського тексту модуль адресанта (англійського автора-модерніста) включає 

особливості його свідомості, континуум мисленнєвих та емоційних процесів, масштаб 

залучення у творчості колективного підсвідомого та комплексу архетипів, що проявляються 

у мовній системі його текстів. Вважаємо, що, послуговуючись термінами лінгвістики 

тексту та лінгвостилістики, можемо представити ці елементи модуля адресанта як 

ідіостиль та мовний код автора. Важливим є розгляд понять інтенції та інтенційності 

тексту на перетині модулів автора  і тексту. Також у модулі тексту ми розглядаємо 

тематично-ідейний, символічний, образний простір та нарацію. Важливим елементом 

комунікативно-прагматичної схеми взаємовідношень між автором  англійського 

модерністського тексту та читачем є стратегічно-тактична програма реалізації таких 

відношень. Модуль модерністського тексту передбачає внутрішню діалогічність, що 

проявляється у рекурсивних зв’язках з минулою традицією, попередніми текстами, 

семіотичним універсумом, та прокурсивних зв’язках, які є базисом для створення нової 

культурної традиції та діалогу з майбутнім текстом. Стосовно діалогу з адресатом, то 

текст спонукає його до саморефлексії, і, як результат, до генерації нових смислів та власних 

інтерпретацій. 

Ключові слова: англійський модернізм, діалогічна модель, модуль автора, модуль тексту, 

модуль читача. 

 

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО 

МОДЕРНИСТСКОГО ТЕКСТА 

Глинка Н.В. 
кандидат филологических наук, доцент, 

Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» 

Статья посвящена исследованию английского модернистского текста в категориальном 

фокусе коммуникативной лингвистики. Основываясь на понимании диалогической природы 

гуманитарного познания (по М.М. Бахтину) и диалогической модели текста (по                        

Е.А. Селивановой) в работе представлены модули автора, текста и читателя, находящиеся 

в сложных коммуникативных взаимоотношениях порождения новых текстов и смыслов 

(мегатекст - по И.М. Колегаевой). Так в нашей диалогической модели английского 
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модернистского текста модуль адресанта (английского автора-модерниста) включает 

особенности его сознания, континуум мыслительных и эмоциональных процессов, масштаб 

привлечения в творчестве коллективного подсознательного и комплекса архетипов, которые 

проявляются в языковой системе его текстов. Считаем, что, пользуясь терминами 

лингвистики текста и лингвостилистики, можем представить эти элементы модуля 

адресанта как идиостиль и языковой код автора. Важным является рассмотрение понятий 

интенции и интенциональности текста на пересечении модулей автора и текста. Также в 

модуле текста мы рассматриваем тематически-идейное, символическое, образное 

пространство и нарацию. Важным элементом коммуникативно-прагматической схемы 

взаимоотношений между автором английского модернистского текста и читателем 

является стратегически-тактическая программа реализации таких отношений. Модуль 

модернистского текста предполагает внутреннюю диалогичность, что проявляется в 

рекурсивных связях с прошлой традицией, предыдущими текстами, семиотическим 

универсумом, и прокурсивных связях, которые являются базисом для создания новой 

культурной традиции и диалога с будущим текстом. Относительно диалога с адресатом, то 

текст побуждает его к саморефлексии, и, как результат, к генерации новых смыслов и 

собственных интерпретаций. 

Ключевые слова: английский модернизм, диалогическая модель, модуль автора, модуль 

текста, модуль читателя. 

 

DIALOGICAL MODEL OF ENGLISH MODERN TEXT 

Glinka Nataliia 
PhD, Associate Professor, 

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute" 

The article is devoted to the study of the English modernist text in the categorical focus of 

communicative linguistics. Based on the understanding of the dialogical nature of humanitarian 

knowledge (according to M.M. Bakhtin) and the dialogical model of the text  (according to                  

E.A. Selivanova) the given article highlights author's module, text module, reader's module, which 

create new texts ans senses (megatext – according to I.M. Kolegaeva). In our dialogical model of the 

English modernist text the addresser module (the English modernist author) includes the features of 

his consciousness, the continuum of mental and emotional processes, the scale of involvement in the 

work of the collective subconscious and the complex of archetypes that are manifested in the language 

system of his texts. Using the terms of text linguistics and linguistic stylistics, we can represent these 

elements of the addressee's module as the idiostyle and language code of the author. It is important 

to consider the concepts of intention and intentionality of the text at the intersection of the author's 

modules and the text. Also in the text module, we consider thematic-ideological, symbolic, figurative 

space and naration. An important element of the communicative-pragmatic scheme of relations 

between the author of an English modernist text and the reader is the strategic-tactical program for 

the implementation of such relations. The module of a modernist text assumes an internal dialogicity, 

which manifests itself in recursive connections with the past tradition, previous texts, the semiotic 

universe, and procursive connections, which are the basis for creating a new cultural tradition and 

dialogue with the future text. Regarding the dialogue with the addressee, the text encourages him to 

self-reflection, and, as a result, to generate new meanings and his own interpretations. 

Key words: English modernism, dialogical model, author's module, text module, reader's module. 

 

Вступ. Одна з ключових позицій сучасної лінгвістики тексту полягає у 

визначенні і категоризації комунікативної природи художнього тексту, водночас 

головним завданням комунікативної лінгвістики є аналіз тексту як знакової 

форми мовленнєвого спілкування. Тому вважаємо доцільним і актуальним 

представлення англійського модерністського тексту саме у категоріях 
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комунікативної лінгвістики. Метою нашої розвідки є аналіз діалогічної природи 

художнього тексту, що передбачає виконання певних завдань: 

 1. Поряд з актуальними текстуальними категоріями цілісності, 

інформативності, зв’язності та континуума, необхідно дослідити категорії, що 

характеризують художній текст як процес і продукт комунікації. Такими           

О.О. Селіванова пропонує визнати референційність, антропоцентричність 

(адресантність, адресатність), інтерактивність (із підкатегоріями інтенційності, 

стратегічності, інтерпретанти, ефективності) та інтерсеміотичність (Селіванова, 

2008).  

2. На основі схематичної моделі текстової комунікації  наочно представити 

всі її елементи в узагальнюючій парадигмі англійського модерністського тексту.  

3. Конкретизувати модулі адресанта, адресата і тексту, спираючись на 

розуміння мегатексту англійського модернізму. 

Методи дослідження. Провідною для нашого дослідження є концепція 

про діалогічність гуманітарного пізнання М.М. Бахтіна, а також теорія 

читацького відгуку, що об’єднує науковців (Дж. Куллер, С. Фіш, Е. Гірш) 

зосередженням уваги на ролі читача у процесі читання та інтерпретування 

текстів. М.М. Бахтін розглядав діалогічність як усеосяжну мережу взаємодії 

складників ситуації породження й розуміння тексту. Виходячи з його концепції, 

О.О. Селіванова виокремлює кілька аспектів діалогічності: 1) гносеологічний 

аспект позначає складні взаємовідношення автора й інтеріоризованого буття 

(світу дійсності, усвідомленого людиною й етносом), читача й буття, тексту й 

буття.  

Кожний із можливих світів діалогізує один з одним і світом реальності; 2) 

мовний аспект визначає діалог людини й мови і виявляється у здатності творчої 

особистості вирватися з полону мовних стереотипів і створити нову зображальну 

мову, що сприяє розвиткові, збагаченню та збереженню словесної мови.               

Ю. Лотман розглядав художній текст як «семіотичний простір, у якому 

взаємодіють, підлягають інтерференції та ієрархічно самоорганізовуються різні 

мови» (Лотман, 1981: 3-18). М. Бахтін говорив про мову роману як «систему мов, 

які діалогічно взаємно висвітлюються. Мова твору не є єдиною й однією» 

(Бахтин, 1996); 3) культурно-історичний аспект полягає у зв’язку тексту, 

особистісної свідомості автора й читача з кодом культури в її розвитку в часі та 

просторі, зокрема, з іншими текстами попередників. Такий діалог має не лише 

рекурсивний характер, що передбачає інтерсеміотичні зв’язки з попередньою 

традицією культури, але й прокурсивний, що розглядається як гіпотетичне 

моделювання впливу тексту на майбутній розвиток семіотичного універсуму 

культури та його окремих семіосфер. Оскільки створення тексту, як і його 

розуміння та ідейно-змістова інтерпретація становить собою можливу 

«багатоповерхову» рухливу програму, зреалізовану в умовах численних кодових 

переходів як у зовнішньому, так і внутрішньому мовленні» (Бахтин, 1996); 4) 

комунікативний аспект ґрунтується на інтерактивній взаємодії автора-функції як 

текстового аналога відсутнього автора й гіпотетичного адресата, закладеного в 

текстовій програмі адресованості, із реальним читачем; 5) текстовий аспект 
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виражається у специфіці співвідношення персонажів тексту з авторською 

функцією та діалогом роздвоєної особистості героїв.  

Результати та обговорення. Про діалогічну природу людського мислення 

висловлювався М.М. Бахтін, стверджуючи, що «…і сама наша думка 

народжується і формується у процесі взаємодії та боротьби з чужими думками, і 

це не може не знайти своє відображення у формах словесного вираження нашої 

думки» (Бахтин, 1996:197). Діалогічність як центральна характерна ознака 

комунікації представлена у різновекторних дослідженнях: у прагматичній 

концепції Ч. Морріса та Ч. Пірса, у концепції діалогізму Л. Якубинського, у 

теорії мовленнєвої діяльності Л.С. Виготського – які віддзеркалювали 

філософські ідеї К. Леві-Строса, М. Бубера, Біблера, Е. Левінаса, П. Рікера,           

Ф. Розенцвейга та інших, які стверджували, що діалог є виходом із обмеженого 

кола мови у сферу свідомості. Серед сучасних вітчизняних лінгвістів слід 

виокремити позицію І.М. Колегаєвої щодо «оптимізації комунікативного 

функціонування тексту, того процесу, що отримав невимовну назву 

"письмойчитання". Мається на увазі поглиблення інформаційного потенціалу 

тексту (діяльність адресанта) і поліпшення його інтерпретацій (діяльність 

адресата) за рахунок розширення обсягу й ускладнення структури у межах 

такого комунікативного феномену, як мегатекст» (Колегаєва, 2012:171).        Я. 

В. Бистров, застосовуюючи діалогічну концепцію М. Бахтіна для аналізу 

музичних форм роману Тоні Моррісон A Mercy, уналежнює поліфонічну нарацію 

до “розмаїття голосів, які оприявлюють одночасні лінії незалежного мотиву, що 

з’єднує їх в єдине ціле” (Бистров, 2020: 29). 

У лінгвістичних дослідженнях діалогічності тексту термінологічна система 

представлена, як правило, модулями адресанта, адресата й тексту як семіотичної 

організації, включеної у лінгвокультурний простір. Також важливо наголосити,  

що зовнішні вияви діалогу завжди передбачають інтерлокуцію внутрішнього 

діалогу. У звичайному розумінні діалогічна форма комунікації характеризується 

просторово-часовою локалізацією адресата і адресанта, тобто учасники діалогу 

знаходяться в одному місці в один час, але часо-просторовий континуум 

деформується, коли мова йде про комунікацію автора і читача у якості адресанта 

і адресата, тобто комунікативний акт між автором і читачем, що відбувається 

засобами тексту, набуває форму діалогів часів і просторів комунікантів. 

Діалогічна модель покликана пояснити керівний у текстовій комунікації 

механізм діалогічності між адресантом і адресатом засобами тексту. Слідом за 

О.О. Селівановою, виділяємо чотири складові у модулі адресанта: свідомість, 

знання про мову і в мові, інтенцію і задум. У модулі тексту – інтерактивні 

стратегії та семіотичний простір тексту. А в модулі адресата науковець виділяє 

сприйняття, інтерпретанту, розуміння, інтерпретацію, знання про мову і в мові 

адресата, свідомість адресата. Вважаємо, що така модель схематично 

представляє діалог двох індивідуумів, опосередкований і дискретний у часі і 

просторі, «ускладнений  друкованою формою, інконгруентністю тезаурусів 

комунікантів, ступенем правильності  й коректності їхніх стратегічних програм, 

співвіднесеністю мотивів, інтенцій та інтерпретант» (Селіванова,  2008: 590).  
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На основі діалогічної моделі текстової комунікації представимо діалогічну 

модель англійського модерністського тексту. Так в нашій моделі модуль 

адресанта (англійського автора-модерніста) включає особливості його 

свідомості, континуум мисленнєвих та емоційних процесів, масштаб залучення 

у творчості колективного підсвідомого та комплексу архетипів, що 

проявляються у мовній системі його текстів. Вважаємо, що, послуговуючись 

термінами лінгвістики тексту та лінгвостилістики, можемо представити ці 

елементи модуля адресанта як ідіостиль та мовний код автора. Важливим є 

розгляд понять інтенції та інтенційності тексту на перетині модулів автора  і 

тексту. Також у модулі тексту ми розглядаємо тематично-ідейний, символічний, 

образний простір та нарацію. Важливим елементом комунікативно-прагматичної 

схеми взаємовідношень між автором  англійського модерністського тексту та 

читачем є стратегічно-тактична програма реалізації таких відношень.  

У сучасних гуманітарних розвідках поняття діалогу набуває різних значень 

в залежності від часо-просторового виміру і позначає як взаємодію реальних 

учасників комунікативного акту, так і уявний діалог, що відбувається лише у 

людській свідомості чи представляє розірваний у часі перетин культурних або 

духовних явищ. В основі парадигми діалогічності лежить усвідомлення 

присутності «іншого», прийняття його «співбуття» зі своєю системою поглядів, 

уявлень, оцінок та визнання інтерактивної природи спілкування. Розглянемо 

детально модулі діалогічного простору англійського модерністського тексту. 

Модуль автора-адресанта представлений діалогом  письменника з 

культурним кодом свого народу і людства загалом, лінгвокультурною 

традицією, а також власною свідомістю та творчістю, що є результатом 

життєвого досвіду. Також автор виконує функцію комуніканта зі своїм текстом, 

персонажами, чужими текстами, з ідеальним читачем-адресатом, передбачаючи 

його апперцептивне сприйняття, обізнаність у ситуації, його спеціальні знання. 

У результаті інтелектуального передбачення ідеального читача автор вибудовує 

комунікативну стратегію, що реалізується системою комунікативних тактик.  

Говорячи про англійських письменників-модерністів (передусім, романістів 

Дж. Джойса, В. Вулф та Д.Г.Лоуренса), слід представити такі їхні спільні риси, 

що характеризують у модулі автора зовнішні фактори діалогу: 

1. Специфічні патріотичні почуття, відкрита чи прихована конфронтація з 

політичною ситуацією, вимушена чи добровільна еміграція, довготривале 

проживання за межами батьківщини (хоча хронотоп подій у творах 

переважно співвідноситься із сучасною Великобританією); 

2. Приналежність до uppermiddle class, університетська гуманітарна освіта, 

соціальний статус і професія письменника; 

3. Релігійна обізнаність, що у текстах представлена численними Біблійними 

ремінісценціями, зображенням церковних обрядів; толерантність, що 

приходить через конфлікт з церквою; 

4. Наявна глибока дитяча травма сексуального характеру, пов’язана з 

насиллям чи забороною; 

5. Складні амбівалентні стосунки з авторитарними матір’ю/батьком; 
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6. Прихована (латентна) гомосексуальність при паралельному глибокому 

духовному зв’язку із дружиною/чоловіком; 

Вступаючи у діалогічні взаємини із модулем тексту, автор застосовує весь 

свій мовний потенціал для досягнення комунікативного ефекту («знання про 

мову і в мові»). Цей діалог і називаємо ідіостилем автора. Також важливими у 

діалозі адресанта з текстом є авторська інтенція текстотворення та авторський 

задум, що трансформується в ідейно-тематичне ядро тексту, образно-символьну 

систему, наративні техніки. 

Модуль модерністського тексту передбачає внутрішню діалогічність, що 

проявляється у рекурсивних зв’язках з минулою традицією, попередніми 

текстами, семіотичним універсумом, та прокурсивних зв’язках, які є базисом для 

створення нової культурної традиції та діалогу з майбутнім текстом. Таким 

чином можемо говорити про діалогічну функцію тексту, що включає власне 

діалогічні форми, діалог з попередніми текстами, є відповіддю на запити автора, 

та збуджує до діалогу читача-адресата. Стосовно діалогу з адресатом, то текст 

спонукає його до саморефлексії, і, як результат, до генерації нових смислів та 

власних інтерпретацій. 

Основними ознаками модулю англійського модерністського тексту є: 

1. Втілення неоміфологічної свідомості, яка виявляється у створенні 

персонажем власної картини світу, що грунтується на прадавній міфології 

та архетипних образах. «Звернення до міфологічного минулого зумовлене 

станом соціального та ментального розпаду, в якому опинилася людина 

початку ХХ століття» (Глінка, 2019: 301). Тут присутня орієнтація на 

прадавню, античну міфологію; циклічна модель часу; пошук нового героя, 

тема героїчної жертви та монструозності ворогів. 

2. Інтертекстуальність як діалог в одному тексті декількох текстів, що 

виражається у вигляді цитат, алюзій, ремінісценцій. Будь-який текст 

зітканий із неоглядної кількості культурних кодів, які ввібрані текстом 

абсолютно несвідомо. При цьому код є відлунням чогось, що вже було 

читане, бачене, зроблене, пережите, є відбитком цього «вже». Для 

англійських модерністських текстів особливим джерелом стають тексти 

класичної англійської літератури, її романтичного періоду.  

Щодо діалогу з майбутніми текстами, то вплив англійських 

модерністів на подальше становлення європейської літератури ХХ 

століття важко переоцінити. Художня література дотепер генетично 

пов’язана з модернізмом, вступаючи або в полемічний, або в епігонський 

діалог з літературними явищами початку минулого століття. 

3. Пріоритет форми над змістом. Cаме так Семюел Беккет описував творчість 

Дж. Джойса: «Тут форма – це зміст, а зміст – це форма. Дехто скаржиться, 

що все це написано не по-англійськи. Але це взагалі не написано. Це не 

слід читати, точніше, це слід тільки читати. Це слід бачити і чути. Його 

проза не про щось, а саме ЩОСЬ…» (Беккет). 

4. Прийом потоку свідомості є особливою композиційно-мовленнєвою 

формою англійського модерністського тексту. 
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Модуль читача-адресата. Автори англійського модерністського тексту 

бачать свого читача високоінтелектуальною, глибоко обізнаною з історією 

європейської цивілізації та релігійною традицією особистістю, зі знанням 

європейських мов і латини, трагічної політичної ситуації перших десятиліть ХХ 

століття. Автори також апелюють до чуттєво-емоційної сфери своїх читачів, 

перекладаючи діалог у площину глибинної психології. Як автор спирається на 

прочитане та пережите, створюючи тексти, так і читач при прочитанні та 

інтерпретації авторського твору використовує свій життєвий досвід. «Збіг 

значень їх кодів при осмисленні і сприйнятті стає запорукою взаємодії і, таким 

чином, адекватного розкриття для читача задуму автора. Хоча множинність 

інтерпретацій тут не заперечується» (Барт, 1994: 274). Читач виконує функції 

сприйняття, інтерпретації та розуміння тексту, що у свою чергу призводить до 

внутрішнього діалогу-рефлексії та генерації вже нових смислів та власних 

інтерпретацій, які можуть включати створення нових текстів-діалогів (на рис.1. 

Текст 2) різних функціональних стилів для іншого читача (на рис.1. Читач 2). У 

такий спосіб авторський світогляд генерує текстовий універсум, який 

перетинається із інтерпретаційним простором читача. Схематично наше 

розуміння діалогічної природи взаємовідношень «автор – читач» у процесі 

сприйняття англійського модерністського тексту представлено на рис.1: 

 

 
 
Рис. 1. Схема взаємовідношень «автор–читач» у процесі сприйняття та інтерпретації 

англійського модерністського тексту 

 



Записки з романо-германської філології. Випуск 2 (45). 2020 

 

11 

 

Висновки. Принцип діалогічності дає змогу дослідникові розглядати текст у 

якості знакового посередника комунікативної ситуації, що уподібнюється 

складній синергетичній системі, перехід якої від хаосу до порядку, тобто до 

розуміння читачем комунікативного задуму та змісту тексту, детермінований 

внутрішніми й зовнішніми чинниками. Англійський модерністський текст є 

певним інтелектуальним інструментом, має свою пам'ять, і в результаті 

підключення до комунікативного ланцюга створює нові повідомлення, виходячи 

з гіпотетичної ідеальної особистості читача. 
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СИНЕРГЕТИКА ДЕКОДУВАННЯ СЕМАНТИЧНОГО ОБСЯГУ 

ІМЕННИКІВ З ДІЄСЛІВНОЮ МОДАЛЬНІСТЮ KÖNNEN  

(на матеріалі німецькомовної художньої прози та преси)  

Дребет В.В.  
доктор філологічних наук, професор,  

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка  

orcid.org/0000-0003-2824-793X  

Статтю присвячено вивченню генерування іменникового змісту у співвіднесенні з дієслівною 

модальністю können 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 збереження 

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 накопиченням унесень, а 

становить структуровану ієрархічну систему таких унесень. Якщо в синергетичному 

розумінні лексичні одиниці та їх значення на мовному рівні містять закодовану 

структуровану інформацію, то в цьому ж руслі у роботі розглянуто реалізацію слова в 

одному зі своїх значень на мовленнєвому рівні як декодування інформації. Запропонований у цій 

статті лінгвосинергетичний формат дослідження передбачає, що мова як саморегулювальна 

система під впливом зовнішньої енергії та інформації виробила механізм різних репрезентацій 

іменника у синтаксичних конструкціях з різною дієслівною модальністю у німецькомовному 

просторі художньої прози та преси. Отримані на підставі синергетично-квантитативного 

підходу результати екстрапольовано на лінгвосинергетичні моделі самоорганізації 

іменникового найменування згідно з принципом мінімізації зусиль, що скеровує ментальний 

лексикон людини на оптимальне декодування семантичного обсягу полісемічних або 

моносемічних іменників у співвіднесенні з дієслівною модальністю können у німецькомовній 

художній прозі та пресі. Доведено, що оскільки найближчі відстані у лексичній структурі 

слова на мовному рівні є найближчими у зіставленні зі структурами знань ментального 

лексикону людини, то вибудовування іменникового змісту у сучасній німецькій мові за 

синергетичним принципом збереження мовної енергії та мінімізації зусиль найоптимальніше 

скеровує ментальний лексикон людини на декодування семантичного виміру однозначної 

моносемічної моделі та головного значення полісемічної моделі слова.  

Ключові слова: декодування іменника, семантичний обсяг слова, дієслівна модальність, 

ментальний лексикон людини, лінгвосинергетика, лінгвосинергетична модель, принцип мінімізації 

зусиль.  

 

СИНЕРГЕТИКА ДЕКОДИРОВАНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С ГЛАГОЛЬНОЙ МОДАЛЬНОСТЬЮ KÖNNEN  

(на материале немецкоязычной художественной прозы и прессы)  

Дребет В.В.  
доктор филологических наук, профессор,  

Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка  

Статья посвящена изучению генерирования субстантивного содержания в соотнесении с 

глагольной модальностью können в немецком языке с позиции лингвосинергетической научной 

парадигмы, которая рассматривает язык как сложную динамическую систему, способную к 

самоорганизации и саморегулированию. Методологически важным в исследовании является 
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положение о том, что движущим фактором языкового развития выступает синергетический 

закон приложения минимальных усилий и сохранения языковой энергии. В синергетическом 

смысле автор статьи проводит параллели между словарем как представителем языкового 

обобщения о структурированной сумме знаний усвоенной внеязыковой действительности и 

ментальным лексиконом, который не является произвольным накоплением внесений, а 

составляет структурированную иерархическую систему таких внесений. Если в 

синергетическом понимании лексические единицы и их значения на уровне языка содержат 

закодированную структурированную информацию, то в этом же русле в работе рассмотрено 

реализацию слова в одном из его значений на уровне речи как декодирование информации. 

Предложенный в этой статье лингвосинергетический формат исследования предусматривает, 

что язык как саморегулирующаяся система под влиянием внешней энергии и информации 

выработал механизм различных репрезентаций существительного в синтаксических 

конструкциях с разной глагольной модальностью в немецкоязычном пространстве 

художественной прозы и прессы. Полученные на основе синергетично-квантитативного 

подхода результаты экстраполированы на лингвосинергетические модели самоорганизации 

субстантивного наименования согласно с принципом минимизации усилий, что направляет 

ментальный лексикон человека на оптимальное декодирование семантического объема 

полисемичных или моносемичных существительных в соотнесении с глагольной модальностью 

können в немецкоязычной художественной прозе и прессе. Доказано, что поскольку ближайшие 

расстояния в лексической структуре слова на уровне языка являются ближайшими в 

сопоставлении со структурами знаний ментального лексикона человека, то выстраивание 

субстантивного содержания в современном немецком языке согласно с синергетическим 

принципом сохранения языковой энергии и минимизации усилий оптимально направляет 

ментальный лексикон человека на декодирование семантического измерения однозначной 

моносемичной модели и главного значения полисемичной модели слова. 

Ключевые слова: декодирования существительного, семантический объем слова, глагольная 

модальность, ментальный лексикон человека, лингвосинергетика, лингвосинергетическая 

модель, принцип минимизации усилий. 

 

SYNERGETIC OF DECODING THE SEMANTIC VOLUME  

OF A NOUN IN RELATION TO THE VERBAL MODALITY KÖNNEN  

(on the basis of German-language fiction and press)  

Drebet V. V.  
doctor of philological sciences, professor,  

Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University  

The focus of the article lies in the study of the generating noun content in relation to the verbal 

modality können in German from the perspective of linguosynergetic scientific paradigm, which 

considers language as a complex dynamic system capable of self-organization and self-regulation. 

In this study methodologically important is the position that the synergetic law of making the least 

effort and conservation of speech energy is the driving factor of language development. In a 

synergetic sense, the author of the article draws parallels between the dictionary as a representative 

of the linguistic generalization of the structured amount of knowledge of the learned extraverbal 

reality and the mental lexicon, which is not an arbitrary accumulation of contributions, but 

constitutes a structured hierarchical system of such contributions. If lexical units in the synergetic 

sense and their meanings at the language level contain coded structured information, then in the 

same aspect the paper considers the implementation of the word in one of its meanings at the speech 

level as information decoding. The linguosynergetic format of the research proposed in this article 

assumes that language as a self-regulating system under the influence of external energy and 

information has developed a mechanism of different representations of nouns in syntactic 

constructions with different verbal modality in German-language fiction and press. The results 

obtained on the basis of the synergetic-quantitative approach are extrapolated to linguosynergetic 



Записки з романо-германської філології. Випуск 2 (45). 2020 

 

14 

 

models of self-organization of noun names according to the principle of minimization of efforts, which 

directs the human mental lexicon to optimal decoding of semantic volume of polysemic or monosemic 

nouns in relation to the verbal modality können in German-language fiction and press. It is proved 

that since the closest distances in the lexical structure of a word at the linguistic level are the closest 

in comparison with the structures of knowledge of the human mental lexicon, the construction of noun 

content in modern German on the synergetic principle of conservation of speech energy and 

minimization of efforts is the most optimal way of directing the mental lexicon of a person to decoding 

the semantic scope of an unambiguous monosemic model and the main meaning of the polysemic 

word model. 

Key words: noun decoding, semantic volume of a word, verbal modality, human mental lexicon, 

linguosynergetics, linguosynergetic model, principle of least effort.  

 

Вступ. У пропонованій статті реалізації іменників інтерпретовано як 

декодування семантичного обсягу полісемічної та моносемічної моделі слова у 

співвіднесенні з дієслівною модальністю können у текстах сучасної 

німецькомовної художньої прози та преси. Лінгвосинергетичний формат 

дослідження передбачає у такому випадку, що саморегулювальна мовна система 

під впливом зовнішньої енергії та інформації виробила такий механізм вираження 

модальності у німецькій мові, де іменник як один з аргументів або семантичних 

актантів виражає ставлення до дії з боку того, хто говорить, або суб’єкта, який 

встановлює відносини у модально-комунікативних рамках.  

Сучасна лінгвосинергетична теорія розглядає значення слова з позиції 

відкритої нестійкої структури знань та досвіду (Герман, 2000), передбачуваності 

і співвідносності з іншими структурами знань (Колмогорова, 2012) тощо. 

Передумовою тлумачення значення мовного знаку у руслі лінгвосинергетики став 

її розвиток як нової наукової парадигми (Домброван, 2013; Кійко, 2015; 

Пихтовникова, 2012; Селіванова, 2013). Прийшов час дослідити з 

лінгвосинергетичних позицій декодування семантичного обсягу іменника 

німецької мови у рамках дієслівної модальності.  

Лексикологія та лексикографія постійно потребують отримання актуальних 

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). Водночас ще й досі залишається актуальним питання щодо 

синергетики декодування семантичного обсягу іменників з дієслівною 

модальністю у німецькомовних текстах художньої прози та преси за принципом 

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 

семантичного обсягу полісемічних та моносемічних іменників з огляду на 

пройдений ними синергетичний цикл порядок – хаос – порядок, зокрема й у 

рамках вибудовування певного модального змісту, і в такий спосіб поповнити 

германське мовознавство новими знаннями про німецькомовну іменникову 

лексику. 
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Мета цієї розвідки полягає у вивченні дії синергетичного закону докладання 

найменших зусиль, направлених на декодування семантичного обсягу 

полісемічної та моносемічної моделей слова у співвіднесенні з дієслівною 

модальністю können у сучасних німецькомовних текстах художньої прози та преси.  

Методи дослідження. Для встановлення типу реалізованих номінацій на 

основі аналізу словникових визначень використано методи компонентного і 

контекстуального аналізу; для перевірки істинності та теоретичної значущості 

отриманих результатів – методику квантитативного аналізу (хі-квадрат). На 

підставі синергетично-квантитативного підходу потрібно було створити 

синергетичні моделі декодування семантичного обсягу іменників з дієслівною 

модальністю können 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. Левицкий, 

2012: 120-125; 137-138]). Відповідно, показники формули χ2 кореспондували у 

нашому випадку з конструкціями синергетичних моделей. Це інтерпретувалось 

як критично значимий показник відповідності кількості контекстуальних 

реалізацій синергетичному закону мінімізації зусиль, направлених на 

декодування семантичного обсягу полісемічної або моносемічної моделі 

іменника у форматі дієслівної модальності können. Крива з позитивним 

показником у напрямку плюс буде інтерпретуватись у наших моделях як 

відповідність синергетичному закону збереження зусиль у мові, а з негативним 

показником у напрямку мінус – як невідповідність.  

Результати та обговорення. При розгляді комунікативної дії слід 

враховувати те, як співіснують між собою значення слів, як з окремих значень 

виразів утворюється значення і зміст речення. В лінгвістичних дослідженнях 

традиційним стало розуміння змісту речення як єдності складу 

пропозиції/вислову зі складом прагматики / дії (Polenz, 2012: с. 93). Ю. Габермас 

пише про те, що кожному індивідууму притаманна компетенція дії та комунікації 

(Habermas, 1971: 107). Комунікативна дія входить до мовної компетенції, котрій 

належить „вміння творця вербальних висловлювань переносити свої думки та 

наміри у мовні структури (зняття коду)“ (Rüschel, 1975: 14). Таке зняття коду у 

мовних структурах можна трактувати також і як трансформацію думки 

відповідними мовними засобами у мовленнєвий контекст. У такому розумінні 

контекст „розкодовує“ наміри, знання, думки емоції та почуття мовців та авторів 

з допомогою семантично-синтаксичних утворень. П. Брандт наголошує на 

взаємодії синтаксису та семантики у прагматичному аспекті висловлювання: 

„Залежна від синтаксичних структур побудова змісту речення, наповненого 

значеннями, послуговується останніми з їхніми дефініціями у лексиконі, щоб 

використовувати їх у конкретних специфічних і суб’єктних ситуаціях“ (пор. 

Brandt, 2012: 290). Стає очевидним, що мовний логіцизм виражається у взаємодії 

синтаксису і семантики, відповідно зміст значення речення створюється за 

логікою певних мовних законів.  
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Мовний логіцизм відстоюють з міркувань логічних репрезентацій у мові.  

Б. Ю. Фішер проводить думку за розгляд речення з погляду логіки наступним 

чином: „Логічна репрезентація значень передбачає, що наявною є мова логіки, в 

якій можна репрезентувати значення… З урахуванням формальних ознак 

синтаксичних структур можна показати, які синтаксичні відношення між якими 

складовими одиницями існують. З іншого боку, синтаксичні відношення 

визначають, у який спосіб значення залучених складників можуть поєднуватись 

зі значеннями інших складових одиниць“ (Fischer, 1981:  ХІІ, ХХ). У результаті 

таких спостережень автор доходить висновку, що синтаксичні структури 

виступають як теоретичні конструкти, в яких „кодуються“ необхідні інформації 

для певної мети (пор. Fischer, 1981: 61–62). З позицій лінгвосинергетики це 

означає, що закодована інформація з певним прагматичним змістом 

репрезентується для декодування на мовленнєвому рівні. Автор письмового чи 

усного тексту з певною інформацією прагне досягнути свого ефекту з 

найменшою затратою зусиль, а читач чи слухач сподівається сприйняти й 

опрацювати цю інформацію з якомога меншою затратою енергії. З позицій 

лінгвосинергетики це доцільно зіставити зі синергетичним законом мінімізації 

зусиль, що скеровує ментальний лексикон людини на оптимальне досягненням 

результату з мінімальними затратами. Для такої прагматичної мети мова як 

саморегулювальна система під впливом зовнішньої енергії та інформації 

виробила механізм модальних відношень, Тому і згадані вище логічні 

репрезентації значень у синтаксичних структурах включають у себе модальні 

відношення контексту.  

Можна говорити про те, що мовленнєвий контекст виконує прагматичну 

функцію, спрямовану поміж іншого на вираження модальності. Прагматичний 

зміст висловлювання проявляється через модальність, виражену семантикою 

слів і речень, яка функціонує за законами, утвореними мовою як 

саморегулювальною у синергетичному розумінні системою, і, таким чином, 

проявляє мовний логіцизм такої самоорганізації. І це жодним  чином не 

заперечує людського фактору створення модальних відношень. Саме тому 

В. Козловський вказує на те, що структурний зміст речення має суб’єктивну 

основу зародження (Козловський, 2008: 323), наголошуючи тим самим на ролі 

людського фактору при утворенні синтаксичних структур речення з різним 

лексичним наповненням. У цьому зв’язку доцільно буде також навести 

дефініцію модальності у словнику Метцлера, згідно з якою модальність входить 

до складу прагматики як „семантико-прагматична категорія, яка стосується 

способу вираження ставлення мовця до значення предметного змісту у 

висловлюванні“ (Metzler-Lexikon Sprache, 1993: 395). Вираження актів мислення 

зумовлюють динамічний відбір синтаксичних та семантичних структур.  

Мовленнєва дія проходить за відповідними прагматичними правилами, а 

тому прагматичність і модальність текстів вибудовуються з речень різних 

синтаксичних структур та різних лексем. У цьому відношенні Е. Майнеке робить 

висновок, що термін „прагматика“ у розумінні Ч. Морріса є основою науки про 

вибір слів, утворення речень та складання текстів згідно з параметрами 
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мовленнєвої ситуації (пор. Maineke, 1996: 104). Тому у сучасних дослідженнях 

семантика виходить за межі слова і стає все більш „прагматичною“. У цьому 

контексті доречно буде згадати так званий принцип Фреге: „Якщо я розумію 

синтаксичну будову речення і значення виразів, які тут зустрічаються, то я знаю, 

за яких умов речення є істинним, а разом з цим і те, що воно означає“ (Frege, 

2013: 37).  

Попри всі позитивні моменти дослідження висловлювань, прагматики 

висловлювань і т. д. не потрібно забувати, що основною одиницею мови є слово, а 

зміст сказаного чи написаного неможливо зрозуміти без знання значення слів. 

Звичайно, що значення слова потрібно розглядати як комплекс знань, що за своєю 

природою не є незмінним і завершеним утворенням. Значення слова представляють 

собою відкриті і динамічні структури. Отримані знання з часом інтегруються у нові 

відношення предметно-практичної і комунікативної діяльності людського 

суспільства. Логічним буде припустити, що у такому розумінні значення слова 

можуть інтегруватись у контекст залежно від його модального змісту. Те, що 

модальність є способом вираження ставлення мовця до змісту висловлювання, а 

зміст речення має суб’єктивну основу зародження, не заперечує синергетичного 

принципу оптимізації і мінімізації зусиль у процесі висловлювання. Навпаки, 

людська поведінка як антропологічна константа підсвідомо керується 

встановленою системою вираження модальності у мові. Отож вважаємо, що під час 

генерування модального змісту речення також потрібно враховувати дію 

синергетичного закону оптимальної затрати зусиль, що проявляє мовний логіцизм 

оперування прагматичним складом модальності відповідних мовних знаків у 

контексті висловлювання.  

Модальність змісту виражається модальними дієсловами як лексичними 

засобами мови. Г. Гельбіг та Й. Буша характеризують модальність як спосіб 

утворення відношень між суб’єктом речення та дією, яка виражена в інфінітиві 

(можливість, необхідність, дозвіл, заборона, бажання і т.д.), при цьому вони 

звертають увагу на те, що модальність, крім цього, означає спосіб, як мовець 

відноситься до позначуваного процесу, передусім, його оцінку реальності цього 

процесу (припущення або чуже ствердження), і якщо модальні дієслова 

виконують першу функцію, то йдеться про модальні дієслова з об’єктивною 

модальністю, якщо вони вживаються у другій функції, то маємо суб’єктивну 

модальність (Helbig, Buscha, 1996: 131). До модальних дієслів німецької мови 

автори відносять dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen (Helbig, Buscha, 

1996: 131–137). Дієслово lassen автори характеризують як дієслово з модальним 

фактором (Helbig, Buscha, 1996: 187–188). Зі свого боку, пострадянська школа 

німецької граматики відносить дієслово lassen до модальних дієслів (див. 

Биркенгоф, 1980: 8–9; Тягиль, 2002: 103–105; Шендельс, 1988:  36). Ми також 

вважаємо виправданим відносити це дієслово до групи модальних дієслів, оскільки 

у такому випадку існує альтернатива розрізнення у тексті вживання lassen як 

самостійного повнозначного дієслова з обов’язковим прямим додатком і як 

модального дієслова з інфінітивом І іншого дієслова. Наприклад, 1) Ich lasse mein 
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Gepäck auf dem Bahnhof (повнозначне дієслово); 2) Das Fenster lässt sich nur 

schwer öffnen (модальне дієслово) (Тягиль, 2002: 103–105].  

Отож доцільним буде вивчити реалізації іменникової лексики у рамках певної 

дієслівної модальності. Іменник у семантичному представленні виступає тут 

одним з аргументів або семантичних актантів, який виражає ставлення до дії з 

боку того, хто говорить, або суб’єкта, який встановлює відношення, формуючи 

модально-комунікативну рамку. Тому іменники як семантичні актанти у 

поєднанні з модальними дієсловами тим чи тим чином спрямовані на досягнення 

певних інтенцій авторів текстів художньої прози та преси, чи то імпліцитних, чи 

то експліцитних. Синергетичний принцип збереження мовної енергії та 

докладання найменших зусиль у цьому випадку передбачає, що ментальний 

лексикон людини буде оптимально скеровано на декодування й опрацювання 

інформаційно-іменникового змісту з відповідним семантичним обсягом у рамках 

вибудовування модального змісту як для вираження відношень між суб’єктом 

речення та дією, так і для вираження суб’єктом або мовцем його оцінки 

реальності при описі відношень, подій та ситуацій, предметів та явищ у сучасних 

німецькомовних текстах художньої прози та преси.  

Представлена робота є одним з етапів дослідження іменника у рамках семи 

типів дієслівної модальності (können, dürfen, mögen, müssen, sollen, wollen, lassen). 

На першому етапі пропонуємо проаналізувати декодування та трансформацію 

семантичного обсягу декодованої інформації полісемічної та моносемічної 

моделей іменника у синтаксичних рамках, де об’єктивна чи суб’єктивна 

модальність виражена модальними дієсловами können. У такий спосіб отримуємо 

можливість подивитись на вираження модального змісту з позицій 

синергетичного закону мінімізації зусиль у сучасній німецькомовній художній 

прозі та пресі. 

З огляду на універсальний характер полісемії, сукупність взаємопов’язаних 

і взаємозалежних елементів у структурі іменника утворює ієрархічні відношення 

на мовному рівні між його головним та похідним значеннями. 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 систему таких унесень. Якщо в синергетичному 
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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 принцип 

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 семантичного 

обсягу іменника у співвіднесенні з дієслівною модальністю können у сучасних 

німецькомовних текстах художньої прози та преси. 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.  

Висунута в роботі гіпотеза передбачала, що оскільки найближчі відстані у 

лексичній структурі слова на мовному рівні є найближчими в зіставленні зі 

структурами знань ментального лексикону людини, то вибудовування 

іменникового змісту з дієслівною модальністю können в сучасній німецькій мові 

за синергетичним принципом збереження мовної енергії й мінімізації зусиль 

найоптимальніше повинно скеровувати ментальний лексикон людини на 

декодування семантичного виміру однозначної моносемічної моделі та 

головного значення полісемічної моделі слова. 

Матеріалом для дослідження модальних характеристик речення та 

відповідних іменникових реалізацій стали прозові твори німецьких, австрійських 

і швейцарських письменників та інтернет-видання німецької, австрійської та 

швейцарської преси. Для встановлення реалізацій багатозначного іменника у 

ролі головних і похідних номінацій та реалізації номінацій моносемічного 

іменника у синтаксичних рамках з певною дієслівною модальністю 

досліджуваної німецькомовної художньої преси і прози ми здійснювали 

компонентний аналіз значення іменника на основі трьох авторитетних 

тлумачних словників Duden (Duden. Deutsches Universalwörterbuch, 2003), Wahrig 

(Wahrig, 2007) i Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, скорочено DWDS 

(http://www.dwds.de). Наша процедура інтерпретації кінцевих даних зводиться не 

до підрахунку різної кількості значень слова у трьох словниках, а до 

порівняльного компонентного аналізу й отримання даних про головну номінацію 

як про головне значення слова і про похідну номінацію, яка може охоплювати 

різну кількість похідних значень слова у трьох словниках. За кінцеві дані про 

належність до певного типу номінацій вважались дефініції, що співпадали у 

принаймні у двох з трьох словників.  

Таким чином, на цьому етапі дослідження у рамках дієслівної модальності 

können отримано 5557 іменників з німецькомовної художньої прози і 5541 

іменників з німецькомовної преси. Відповідно, це склало 11098 реалізацій з 

поміж усіх 40000 реалізацій іменників з різними типами дієслівної модальності 

у німецькомовних текстах художньої прози та преси.  
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Декодування семантичного обсягу іменників у синтаксичних рамках з 

модальним дієсловом können у німецькомовній художній прозі. Наприклад:  

1) „Sie: Freundschaft ja, Weitergehendes, nein. Begründung (um ihn nicht zu 

verletzen): Sie könne ihre mühsam erkämpfte Position in der Abteilung nicht durch 

eine solche Beziehung gefährden“ (Walser, 2006:  74).  

У комплексі вибудовування модального змісту з дієсловом können іменник 

Position розпочинає генерувати іменниковий зміст цих синтаксичних рамок у ролі 

головної номінації: die Position – 1.b) bestimmte [wichtige] Stelle innerhalb einer 

Institution, eines Betriebes, eines Systems, einer vorgegebenen Ordnung o.Ä. (Duden); 

die Position – 1.b) Stelle innerhalb einer (organisierten) Vereinigung, mit der ein 

entscheidender Einfluss ausgeübt werden kann (DWDS). Наступні два іменники 

Abteilung і Beziehung, спрямовані на комплексне вираження модальності змісту у 

синтаксичних рамках з модальним дієсловом können, демонструють реалізацію 

своїх похідних номінацій: die Abteilung – 2.c) relativ selbstständiger Teil einer 

größeren Organisationseinheit (Unternehmen, Warenhaus, Krankenhaus u.a.) 

(Duden); die Abteilung – 5. Teil eines Betriebes, einer Organisation mit bestimmtem 

Aufgabengebiet (Wahrig); die Beziehung – 2. wechselseitiges Verhältnis von 

Menschen untereinander (DWDS); die Beziehung – 4. (intime) Partnerschaft 

(Wahrig).  

Отож у наведених вище синтаксичних рамках з модальним дієсловом 

können іменниковий зміст генерується двома видами номінацій: один іменник 

реалізується у ролі головної номінації і два – у ролі похідної. З погляду 

лінгвосинергетики констатуємо, що співвіднесення іменникового складу з 

вибудовуванням об’єктивної модальності з дієсловом können для вираження 

можливості чи неможливості здійснення дій демонструє у цьому випадку 

декодування семантичного потенціалу, активованого виключно головними і 

похідними номінаціями полісемічної моделі іменника, при чому активація 

похідних номінацій переважає над головними. Декодування семантичного 

потенціалу моносемічної моделі при найменуванні іменникових змістів у цій 

модальній рамці відсутнє;  

2) „Genausogut konnte aber der Rechtsanwalt damit nach Hause gebraucht 

worden sein, denn es gab Anhaltspunkte, dass Uhlenhorst vielleicht gar nicht die 

Eisenbahn benutzt hatte“ (Weber, 1977: 76).  

У наведених вище синтаксичних рамках з модальним дієсловом können 

іменниковий зміст генерується спочатку моносемічним потенціалом іменника 

Rechtsanwalt: der Rechtsanwalt – Jurist mit staatlicher Zulassung als Berater u. 

Vertreter in Rechtsangelegenheiten, bes. auch Prozessen; Anwalt (Duden); der 

Rechtsanwalt – Jurist mit der Berechtigung, die Rechtsangelegenheiten anderer vor 

Gericht zu vertreten (Wahrig); der Rechtsanwalt – Jurist, der vom Staat die Befugnis 

zur berufsmäßigen Führung von Rechtsangelegenheiten anderer Personen, 

insbesondere vor den Gerichten, erhalten hat (DWDS). Завершує іменниковий зміст 

модальної рамки іменник Hause у ролі головної номінації: das Haus – 1.c) 

Wohnung, Heim, in dem jmd. ständig lebt (Duden); das Haus – 1.c) dort, dorthin, wo 

man (ständig) wohnt, heim (DWDS).  
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Отож у представлених синтаксичних рамках іменниковий зміст генерується 

двома видами номінацій однаковою мірою: один іменник реалізується як 

моносемічний словниковий потенціал, а другий – у ролі головної номінації 

полісемічного потенціалу. З погляду лінгвосинергетики констатуємо, що 

співвіднесення іменникового змісту з вибудовуванням суб’єктивної модальності 

за допомогою модального дієслова können для вираження припущення можливого 

стану справ демонструє у цьому випадку рівномірне декодування семантичного 

потенціалу, активованого номінацією моносемічної моделі слова та головною 

номінацією полісемічної моделі при вираженні відповідного іменникового змісту 

мовою художньої прози. Декодування семантичного потенціалу, який несе у собі 

похідна номінація полісемічної моделі іменника, у наведеній модальній рамці 

відсутнє.  

Всього у синтаксичних рамках з модальним дієсловом können у 

німецькомовній художній прозі зафіксовано 5557 реалізацій, 2483 з яких 

належить до головної номінації, 1884 є реалізаціями моносемічних іменників і 

1190 реалізацій представляють похідні номінації.  

Створена на основі показників хі–квадрат синергетична модель 

декодування демонструє, що крива декодування семантики головних номінацій 

полісемічної моделі сягнула найвищої точки 94,45 у напрямку плюс, крива 

семантичного декодування моносемічної моделі іменника сягнула у напрямку 

плюс точки 92,27. У напрямку мінус спостерігається декодування семантики 

похідних номінацій полісемічної моделі іменника – 0,007 (див. рис. 1):  

 

 
Рис. 1. Синергетична модель семантичного декодування іменників  

у рамках дієслівної модальності können у німецькомовній художній прозі 

 

Таким чином, статистично доведеним і теоретично обґрунтованим є той 

факт, що синергетичний цикл реалізацій іменника найоптимальніше демонструє 

мовний логіцизм мінімізації зусиль, що скеровує ментальний лексикон людини 

на декодування семантичного потенціалу, активованого головними номінаціями 
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полісемічної моделі слова у рамках вибудовування модального змісту з 

дієсловом können у німецькомовній художній прозі. Висота точки семантичного 

декодування моносемічної моделі також свідчить на користь даного 

синергетичного закону. Ми бачимо, що мінімізація зусиль, направлених на 

декодування іменникової інформації, оптимізується у порядку зростання числа 

реалізацій. З погляду лінгвосинергетики можна говорити про те, що іменникове 

найменування у рамках дієслівної модальності з können для вираження 

об’єктивної модальності зі значенням можливості, вміння та суб’єктивної 

модальності зі значенням припущення можливого стану, оптимально скеровує 

ментальний лексикон людини на декодування семантичного обсягу головних 

номінацій полісемічних іменників та номінацій моносемічних іменників і тим 

самим врівноважує потреби генерування іменникового змісту у згаданій 

модальній рамці у німецькомовних текстах художнього стилю. 

Декодування семантичного обсягу іменників у синтаксичних рамках з 

модальним дієсловом können у німецькомовній пресі. Наприклад:  
3) „Aber sicher sind sich die Stäbe, dass Chemiewaffen in dieser Zahl und in 

dieser Koordinierung alleine vom Militär des Regimes eingesetzt werden konnten“ 

(Letzte Worte, bevor die Waffen sprechen: http://www.sueddeutsche.de).  

У наведеному реченні іменниковий зміст синтаксичної рамки з модальним 

дієсловом können спочатку генерується іменником Chemiewaffen. Цей іменник 

подано лише у словнику Wahrig, а тому враховувались тлумачення цього 

словника, оскільки у ньому вже зафіксовано лексикалізацію наявного 

позамовного явища відповідними словниковими дефініціями. У поданому 

випадку іменник Chemiewaffe представлено моносемічною дефініцією: die 

Chemiewaffe – auf chemischer, giftiger Wirkung beruhende Waffe (Wahrig). Іменник 

Zahl розвиває подальший іменниковий зміст модальної рамки у ролі похідної 

номінації: die Zahl – 3. Anzahl, Menge (Duden); die Zahl – 3. Menge, Gruppe, Anzahl 

(Wahrig); die Zahl – 2. die Anzahl, Menge, Summe von (DWDS). Наступний іменник 

Koordinierung демонструє реалізацію моносемічної моделі слова: die 

Koordinierung – die Koordinierung – das ordnende Zusammenfassen, die 

Abstimmung, Zuordnung (DWDS); die Koordinierung – das Koordinieren; das 

Koordiniertwerden (Duden); die Koordinierung – das Koordinieren, planvolle 

Abstimmung, effektive Zusammenführung verschiedener Vorgänge, Arbeitsabläufe od. 

Arbeitsstellen (Wahrig). Завершують генерувати іменниковий зміст рамки іменники 

Militär і Regime у ролі головної номінації: das Militär – 1. Streitkräfte, Gesamtheit 

der Soldaten eines Landes (Duden); das Militär – 1. Gesamtheit der Streitkräfte 

(Wahrig); das Militär – 1. Gesamtheit der Streitkräfte eines Staates (DWDS); das 

Regime – 1. (meist abwertend) einem bestimmten politischen System entsprechende, von 

ihm geprägte Regierung, Regierungs–, Herrschaftsform (Duden); das Regime – 1. 

(abwertend) durch Regierung und Verwaltungsapparat verkörperte Staatsgewalt 

(DWDS).  

Отож у наведених синтаксичних рамках ми спостерігаємо генерування 

іменникового змісту всіма трьома видами номінацій: два іменники 

представляють реалізацію моносемічного словникового потенціалу, два 

http://www.sueddeutsche.de/politik/2.220/moegliche-militaerintervention-in-syrien-letzte-worte-bevor-die-waffen-sprechen-1.1758343
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іменники реалізуються у ролі головної номінації і один – у ролі похідної 

номінації полісемічного потенціалу. З лінгвосинергетичного погляду 

констатуємо, що у зіставленні іменникового складу з вибудовуванням 

об’єктивної модальності з дієсловом können для вираження можливості чи 

неможливості здійснення дій у цьому випадку домінує декодування семантики 

полісемічної моделі іменника, активованого головними і похідними номінаціями 

полісемічної моделі іменника, при чому активація головних номінацій переважає 

над похідними. Якщо ж брати окремо кожний вид номінацій, то декодування 

семантики моносемічної моделі також переважає декодування семантичного 

потенціалу, який активують похідні номінації полісемічної моделі іменника при 

вираженні відповідного іменникового змісту речення мовою преси;  

4) „Allerdings könnte auch eine strategische Partnerschaft für die beiden 

Konzerne interessant sein“ (Vodafone bemüht sich wieder um Kabel Deutschland: 

http://www.stern.de).  

Як бачимо, іменниковий зміст цього речення складається з двох іменників. 

Розпочинає генерування іменник Partnerschaft у ролі похідної номінації: die 

Partnerschaft – 2. Teilhaberschaft (Wahrig); die Partnerschaft – 2. Zusammengehen aus 

gemeinsamem Interesse, Zusammenarbeit (DWDS). Другий іменник Konzerne 

представляє реалізацію моносемічного словникового потенціалу: der Konzern – 

Zusammenschluss von Unternehmen zu einer wirtschaftlichen Einheit, bei der die 

jeweilige rechtliche Selbstständigkeit nicht aufgegeben wird (Duden); der Konzern – 

gleichartige, rechtlich selbstständige Unternehmen mit gemeinsamer Leitung u. 

Verwaltung (Wahrig); der Konzern – durch finanzielle Verflechtung entstandener 

Zusammenschluss von Wirtschaftsunternehmen unter einer einheitlichen Leitung zur 

Verfolgung gemeinsamer Interessen (DWDS).  

Отож у наведеному реченні ми спостерігаємо генерування іменникового 

змісту двома типами номінацій однаковою мірою: один іменник реалізується як 

моносемічний словниковий потенціал і один – у ролі похідної номінації. З 

позицій лінгвосинергетики констатуємо, що співвіднесення іменникового змісту 

з вибудовуванням об’єктивної модальності за допомогою дієслова können для 

вираження можливості демонструє у цьому випадку рівномірне декодування 

семантичного потенціалу, активованого моносемічною моделлю слова та 

похідною номінацією полісемічної моделі слова при вираженні відповідного 

іменникового змісту мовою преси. Декодування семантичного потенціалу, який 

несе у собі головна номінація полісемічної моделі іменника, у наведеній 

модальній рамці відсутнє.  

Всього у синтаксичних рамках з модальним дієсловом können у 

німецькомовній пресі зафіксовано 5541 реалізацію, 2631 з яких є реалізація 

моносемічних іменників, 1851 реалізація належить до головних номінацій і 1059 

реалізацій представляють похідні номінації. Створена на основі показників хі–

квадрат синергетична модель демонструє, що крива декодування семантики 

моносемічної моделі іменника сягнула найвищої точки 160,36 у напрямку плюс, 

крива декодування семантики головних номінацій полісемічної моделі іменника 

сягнула у напрямку плюс точки 78,47, а крива семантичного декодування 

http://www.stern.de/
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похідних номінацій опустилася у напрямку плюс до найнижчої точки 20,99 (див. 

рис. 2). 

Таким чином, статистично доведеним і теоретично обґрунтованим є той 

факт, що у рамках вибудовування модального змісту з дієсловом können у 

німецькомовній пресі синергетичний цикл реалізацій іменника найоптимальніше 

демонструє мовний логіцизм мінімізації зусиль, що скеровує ментальний 

лексикон людини на декодування і опрацювання семантики моносемічного 

іменникового потенціалу.  

Криві декодування полісемічного потенціалу, оптимальніше активованого 

спочатку головними, а потім і похідними номінаціями полісемічної моделі, не 

сягають висоти декодування семантики моносемічних іменників, проте їх дія у 

напрямку плюс також свідчить на користь цього синергетичного закону.  

 

Рис. 2. Синергетична модель семантичного декодування іменників  

у рамках дієслівної модальності können у німецькомовній пресі  

 

З погляду лінгвосинергетики можна говорити про те, що іменникове 

найменування у рамках дієслівної модальності з können для вираження 

об’єктивної модальності зі значенням можливості, вміння та суб’єктивної 

модальності зі значенням припущення можливого стану, оптимально скеровує 

ментальний лексикон людини на декодування семантичного обсягу номінацій 

полісемічних і моносемічних моделей слова і тим самим врівноважує потреби 

генерування іменникового змісту у згаданій модальній рамці у німецькомовних 

текстах публіцистичного стилю. 

Висновки. У результаті дослідження синергетики декодування 

семантичного обсягу іменників з дієслівною модальністю können у 

німецькомовних текстах художньої прози та преси ми дійшли наступних 

висновків:  

Семантичне декодування іменників у рамках модальності 

з дієсловом können у пресі 
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1) на користь встановлення динамічної рівноваги між кількістю реалізацій 

та оптимальним для декодування ментальним лексиконом людини обсягу 

семантичного потенціалу моносемічних та полісемічних іменників з дієслівною 

модальністю з лінгвосинергетичних позицій свідчить мовна самоорганізація 

ієрархії семантичного декодування: 1) моно – 2) головна номінація – 3) похідна 

номінація у рамках вибудовування іменникового змісту з модальним дієсловом 

können для вираження об’єктивної модальності зі значенням можливості, вміння 

та суб’єктивної модальності зі значенням припущення можливого стану у 

німецькомовних текстах публіцистичного стилю;  

2) ієрархія семантичного декодування: 1) головна номінація – 2) моно з 

позицій лінгвосинергетики свідчить на користь встановлення динамічної 

рівноваги між кількістю реалізацій та оптимальним для декодування ментальним 

лексиконом людини обсягу семантичного потенціалу моносемічних та 

полісемічних іменників у рамках вибудовування іменникового з модальним 

дієсловом können для вираження об’єктивної модальності у значенні можливості, 

вміння та суб’єктивної модальності у значенні припущення можливого стану 

справ у німецькомовних текстах художнього стилю;  

3) У підсумку констатуємо, що вибудовування та співвіднесення 

іменникового змісту з дієслівною модальністю können у німецькій мові 

найоптимальніше відповідає синергетичному закону збереження мовної енергії 

завдяки механізму семантичного декодування однозначної моносемічної моделі 

та найближчої відстані головних значень в ієрархічній структурі полісемічної 

моделі слова. Зокрема, у пресі в цілому домінує реалізація номінацій 

моносемічного потенціалу іменників, а у художній прозі – головних номінацій 

полісемічного потенціалу. Очевидно, що синергетичний механізм мінімізації 

зусиль у німецькій мові скерував на сьогодні такий семантичний вимір 

моносемічних іменників, який найбільше відповідає потребам німецькомовної 

преси, у той час коли семантичний вимір головних номінацій полісемічних 

іменників оптимально задовольняє потреби німецькомовної художньої прози. 

Отож висунута у роботі гіпотеза підтверджує, що оскільки найближчі 

відстані у лексичній структурі слова на мовному рівні є найближчими у 

зіставленні зі структурами знань ментального лексикону людини, то 

вибудовування іменникового змісту з дієслівною модальністю können у сучасній 

німецькій мові за синергетичним принципом збереження мовної енергії та 

мінімізації зусиль найоптимальніше скеровує ментальний лексикон людини на 

декодування семантичного виміру однозначної моносемічної моделі та головного 

значення полісемічної моделі слова.  

Перспективами дослідження є вивчення декодування семантичного обсягу 

іменника у рамках інших типів дієслівної модальності, що дасть змогу отримати 

цілісну картину про функціонування іменника як одного з аргументів або 

семантичних актантів у модальних рамках німецької мови. Залучення 

статистичних методів дослідження, моделювання можливого 

переструктурування семантичного обсягу слова дозволить теоретично 

обґрунтовувати і прогнозувати синергетичний цикл становлення та 
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самоорганізації полісемічної та моносемічної моделей іменника у парадигмі 

досліджень сучасної лінгвосинергетики. 
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ПЕРЕДАЧА УКРАЇНСЬКИХ БЕЗОСОБОВИХ РЕЧЕНЬ  

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ  

Єрьоменко С.В. 
кандидат філологічних наук, доцент, 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Пропонована стаття присвячена розгляду особливостей передачі українських односкладних 

безособових речень в англійському перекладі художнього тексту. Роботу проведено в межах 

сучасних перекладацьких студій. Дослідження виконано на матеріалі оповідань українського 

письменника Юрія Щербака та перекладу англійською мовою, здійсненого Анатолієм Біленко. 

Якщо в українській граматиці мова йде про односкладне речення, то переважна більшість 

дослідників визначає їх як такі, що мають один головний член речення, чи то підмет, чи 

присудок, та веде мову про такі  типи односкладних речень: означено-особові речення, 

узагальнено-особові речення, неозначено-особові речення, безособові речення, інфінітивні 

речення, номінативні речення. Односкладні речення є семантично повними. Зрозуміло, що 

кожен тип має свої відмінності та характеристики і потребує детальної уваги при 

перекладі. Переклад безособових речень здійснюється за допомогою двоскладних речень в 

англійській мові, що досягається завдяки введенню формального підмета it, конструкції there 

is/ there are, яка виконує функцію формального підмета, також введенню інших підметів, 

виражених особовими займенниками. Крім того переклад безособових речень може бути 

здійснений за допомогою двоскладного речення, в якому додаток вихідного речення стає 

підметом речення перекладу, а присудок може бути виражений дієсловом як в активному, 

так і пасивному стані. При передачі українських безособових речень спостерігалося 

частотне використання граматичних трансформацій – замін типів речення, членів речення, 

граматичних перестановок. Проведене дослідження підтверджує теоретичні розробки 

вчених-перекладознавців щодо особливостей передачі українських односкладних речень в 

англійській мові, де домінуючою є тенденція заміни односкладного речення на двоскладне при 

перекладі.  

Ключові слова: односкладне речення, безособове речення, граматичні трансформації, 

переклад безособових речень.   
 

ПЕРЕДАЧА УКРАИНСКИХ БЕЗЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

Еременко С.В. 
кандидат филологических наук, доцент, 

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 

Предлагаемая статья посвящена рассмотрению особенностей передачи украинских 

односоставных безличных предложений в английском переводе художественного текста. 

Исследование выполнено на материале рассказов украинского писателя Юрия Щербака и 

перевода на английский язык, выполненного Анатолием Биленко. Если в украинской 

грамматике речь идет об односоставных предложениях, то большинство исследователей 

определяют их как таковые, что имеют только один главный член предложения, или 

подлежащее, или сказуемое, и ведут речь о таких типах односоставных предложений: 

определенно-личные предложения, обобщенно-личные предложения, неопределенно-личные 

предложения, безличные предложения, инфинитивные предложения, номинативные 

предложения. Безусловно, что каждый тип имеет свои отличия и характеристики и 

требует детального внимания при переводе. Перевод безличных предложений 

осуществляется при помощи двусоставных предложений в английском языке, что 
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достигается благодаря введению формального подлежащего it, конструкции there is, there 

are, которая выполняет функцию формального подлежащего, также введению других 

подлежащих, выраженных личными местоимениями. Кроме этого перевод безличных 

предложений может быть осуществлен при помощи двусоставного предложения, в котором 

дополнение исходного предложения становится подлежащим переводного предложения, а 

сказуемое может быть выражено глаголом как в активном, так и страдательном залоге. 

При переводе украинских безличных предложений наблюдается частотное использование 

грамматических трансформаций – замен типов предложений, членов предложений, 

грамматических перестановок. Проведенное исследование подтверждает теоретические 

разработки ученых-переводоведов касательно особенностей перевода украинских 

односоставных предложений в английском языке, где доминирующей является тенденция 

замены односоставного предложения на двусоставное в процессе перевода.    

Ключевые слова: односоставное предложение, безличное предложение, грамматические 

трансформации, перевод безличных предложений.  
          

TRANSLATION OF UKRAINIAN ONE-MEMBER  

IMPERSONAL SENTENCES INTO ENGLISH  

Yeromenko Svitlana  
candidate of philological sciences, associate professor, 

Odesa National I.I. Mechnikov University 

The given article highlights the main ways of translation of one-member impersonal sentences from 

Ukrainian into English. Our research has been done within the framework of modern translation 

studies. The investigation has been performed on the basis of the short stories by Yuri Shcherbak and 

their translation into English performed by Anatole Bilenko. In linguistics one-member sentence is 

defined as a sentence having only one main member of the sentence, either a subject or a predicate. 

These sentences are semantically and communicatively self-sufficient. In creative prose one-member 

sentences are mostly used in descriptions, where they produce the effect of a detailed but laconic 

picture of the described events foregrounding its main components; and as the background of 

dialogue, mentioning the emotions, attitudes, moods of the speakers. We have singled out the most 

frequent ways of translation of one-member impersonal sentences from Ukrainian into English. They 

are the following. One-member sentence is replaced with two-member sentence by introducing formal 

subject it or construction there is/are, performing the function of formal subject. One-member 

sentence is replaced with two-member sentence by changing the object of the target sentence into 

subject of the sentence in English translation. One-member sentence is replaced with two-member 

sentence by changing active voice into passive. One-member sentence is replaced with two-member 

sentence by introducing personal pronoun “you, they”. Divergences in the Ukrainian and English 

languages mainly on the grammatical level or absence of some grammatical forms require the usage 

of different grammatical transformations in the process of translation, mostly substitution of parts of 

speech, sentence members and sentence types and transposition. 

Key words: one-member sentence, impersonal sentence, grammatical transformations, translation of 

impersonal sentences.   

 

Вступ. У синтаксисі української мови представлена широка палітра 

односкладних речень, серед яких дослідники ведуть мову про безособові 

речення, означено-особові та неозначено-особові речення, узагальнено-особові 

речення, інфінітивні речення, номінативні речення тощо. Різні види 

односкладних речень тяжіють до певної сфери вжитку. Так, наприклад, сферою 

вжитку безособових речень є розмовне мовлення та художня література. 

Узагальнено-особові речення властиві більше народному мовленню, оскільки 

досить часто вони представлені різними сталими виразами, прислів’ями та 
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приказками. Емоційно забарвлені інфінітивні речення притаманні розмовному 

мовленню, в той час як номінативні речення вживаються у публіцистиці та 

художній літературі (Пономарів, 2001) . 

Загальною ознакою цих речень є відсутність одного з головних членів 

речення (або підмета, або присудка) у структурі простого речення, що робить їх 

непростими для перекладу, оскільки англійське речення повинно містити як 

підмет, так і присудок. Даний факт вимагає від перекладача особливої уваги й 

підходу у вирішенні цієї проблеми, звернення до традиційних способів передачі 

односкладних речень, а також пошуку індивідуальних перекладацьких рішень. 

Розуміння тексту англійською мовою пов’язано зі знанням особливостей її 

будови у порівнянні з граматичною будовою  української мови. Такими 

особливостями англійської мови є її аналітичний характер; широке використання 

службових слів; сталий, жорсткий порядок слів в англійській мові у порівнянні з 

відносно вільним порядком слів в  українській мові; широке використання 

зворотів з неособовими формами дієслова тощо (Карабан, 2001). 

Актуальність дослідження. Сферою вживання односкладних безособових 

речень переважно є художня література, в той же час питання перекладу даного 

типу речень англійською мовою не досить часто стають предметом дослідження 

(див., наприклад, Карабан, 2001, Корунець, 2003), що робить нашу роботу 

актуальною й перспективною. В англійській мові, як правило, речення не можуть 

вживатися без підмета або присудка, тому переклад українських односкладних 

речень становить певні труднощі. Головна складність при перекладі полягає у 

правильному підборі підмета або присудка англійського речення, тому що 

англійськими відповідниками таких безпідметових речень виступають, як 

правило, двоскладні речення. 

Метою дослідження є опис основних способів передачі українських 

односкладних безособових речень в англійській мові у перекладі художнього 

тексту.  

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети у роботі 

застосовуються такі загальнонаукові методи: аналіз і синтез теоретичного 

матеріалу, описовий метод; та власне лінгвістичні методи: зіставний, метод 

аналізу безпосередніх складників, метод ланцюжкового аналізу. 

Матеріалом нашого дослідження стали оповідання Юрія Щербака. Переклад 

оповідань виконано перекладачем – Анатолієм Біленко. Всі оповідання  

представлено в електронному видання перекладів української художньої 

літератури англійською мовою – Ukrainian Literature in English. 

Результати і обговорення. Ми визначаємо безособові речення як 

«односкладні речення, головний член яких називає дію або стан, котрі не мають 

виконавця чи носія або реалізуються незалежно від них» (Пономарів, 2001: 265). 

Досить часто безособові речення позначають стан природи або людини, 

наявність або відсутність чогось. Однією з найхарактерніших ознак безособового 

речення є вживання дієслова на –ся (Тут легко пишеться), також вживання 

дієслова є (було, буде), яке може поєднуватися у реченні з прислівником 

(Приємно було сидіти і милуватися краєвидом), іменником (Пора пакувати 
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валізи), модальним словом (Було б доцільно розглянути і це питання), 

безособовими формами на –но, -то (Було прийнято закон) (Пономарів, 2001: 

266).  

Передача українських безособових речень становить значний інтерес при 

перекладі англійською мовою, оскільки перекладацькі рішення є досить 

різноманітними. Звернемося до прикладів та проаналізуємо доцільність та 

правильність перекладацьких рішень у процесі перекладу.    

Чи варто було так мучитись, малювати десятки тон води, піни, бризок, 

щоб потім тебе увічнили в мінеральній воді, до того ж іще й не смачній (346).   

 Was it really worthwhile wearing oneself out painting dozens of tons of water, 

froth and spray only to be honored in the end with mineral water, which didn’t even 

taste good (1). 

Приємно було сидіти на теплому залізі (349).  

It was pleasant to sit on warm iron (3). 

Однією з ознак безособового речення є вживання дієслова є ( у нашому 

випадку – було) у поєднанні з прислівниками (варто, приємно). Вищенаведені 

безособові речення передаються в англійському перекладі за допомогою 

двоскладного речення, яке утворюється завдяки введенню формального підмета 

it. Такий переклад безособових речень є досить розповсюдженим і часто 

використовується у перекладацькій практиці та згадується у теоретичних 

розробках перекладознавців. Зрозуміло, що саме такий переклад 

супроводжується граматичною трансформацією заміни типу речення у 

перекладі. У першому з вищенаведених прикладів ми спостерігаємо також 

застосування й інших граматичних трансформацій – заміни частини мови та 

членів речення.  

Треба було полаятись з Гаврилюком за той стіл, що його витягли з 

кабінету Старого, як непотріб, а новий так і не поставили... (482).  

I should have tongue-lashed Havryliuk for that table that had been removed from 

the Old Man’s office as something useless and not replaced by a new one... (6).  

У пропонованому реченні міститься декілька типів односкладних речень, які 

передаються за допомогою різних перекладацьких способів. Так, перше 

односкладне безособове речення передається двоскладним реченням завдяки 

введенню особового займенника I (I should have tongue-lashed). Далі у реченні 

йдуть два підрядних односкладних неозначено-особових речення з присудком, 

вираженим дієсловом у третій особі множини (витягли, не поставили). При 

перекладі зберігається односкладне речення завдяки вживанню пасивної форми 

дієслова.   

Якщо правду казати, то людей тут не було тільки тому, що купальний 

сезон уже скінчився (346).  

 To tell the truth, the beach was deserted only because the bathing season had 

already come to an end... (1).  

Пропонований приклад містить два односкладних речення, перше з яких 

інфінітивне (якщо правду казати) та передається в англійській мові за 

допомогою відповідного інфінітиву у ролі вставної конструкції (to tell the truth). 
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Друге ж речення – безособове (то людей тут не було тільки тому), яке 

передається в англійському перекладі за допомогою двоскладного речення з 

дієсловом у пасивному стані (the beach was deserted only…). Завдяки вживанню 

лексичної трансформації смислового розвитку (заміни причини наслідком) 

перекладач використовує пасивний стан дієслова для передачі вихідного 

безособового речення. Використання пасивного стану є досить розповсюдженим 

способом передачі односкладних речень в англійській мові. У процесі перекладу 

ми спостерігаємо граматичну трансформацію заміни типу речення.   

Не хвилюйся, не поспішай, сказав він самому собі. Уважно подивись на 

стіл, може, фотографію кудись пересунули? Але темноокої дівчини ніде не 

було (343).   

Now don’t worry, don’t jump to conclusions, he told himself. Look more 

attentively, what if the photograph was moved to another place? But the dark-eyed 

girl had disappeared (4). 

У даному реченні міститься ціла низка односкладних речень різних типів. 

Так, речення не хвилюйся, не поспішай, уважно подивися є означено-особовими, 

оскільки в них головний член речення виражений присудком у другій особі 

однини. Дані речення зберігаються односкладними в англійському перекладі 

(don’t worry, don’t jump, look more attentively). Їх збереження при перекладі можна 

пояснити, на наш погляд, тим, що дієслово вжито в наказовому способі. 

Наступне речення – може, фотографію кудись пересунули – є неозначено-

особовим реченням, оскільки головний член речення в них виражений дієсловом 

у третій особі множини. Дане речення передається в англійському перекладі за 

допомогою двоскладного речення, в якому додаток вихідного речення стає 

підметом речення перекладу (фотографію – the photograph), а дієслово 

вживається у пасивному стані – was moved.  І, нарешті, третє речення є 

безособовим реченням (але темноокої дівчини ніде не було). І знову ж таки в 

англійському перекладі дане безособове речення передається за допомогою 

двоскладного речення, в якому додаток вихідного речення стає підметом у 

перекладі (дівчини – the girl), а дієслово вживається вже в активному стані (had 

disappeared). Безумовно, що такі варіанти перекладу супроводжуються 

граматичним  трансформаціями заміни типів речення, членів речення, 

граматичними перестановками.    

Мені стало холодно, й я накинув на плечі рушник. Мені теж здалось, що 

то людина (350).  

I, too, thought it was a man. I felt chilly and threw a towel over my shoulders (4). 

На другому поверсі довелося зупинитися й перепочити (339).  

On the second floor he had to stop for a rest (1). 

Йому, власне, не треба було стояти в черзі, бо він не збирався 

фотографуватися (342).  

As a matter of fact, he didn’t have to stand in the line, because being 

photographed was not his intention (3). 

Крім вживання дієслова є (було, бути) ще однією ознакою безособових 

речень є вживання дієслівних форм на -с, -ся (довелося, здалось). Переклад 
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наведених вище безособових речень здійснено за допомогою двоскладних 

речень в англійській мові, де додаток вихідного речення стає підметом у реченні 

перекладу (мені – I,  йому – he). Як наслідок такого перекладу відбуваються 

граматичні трансформації заміни не лише типу речення, а й заміни частин мови, 

членів речення та граматичні перестановки. Звернемося до розгляду інших 

способів передачі українських безособових речень в англійській мові. 

Тут яблуку не було де впасти – стільки набилося бажаючих терміново 

сфотографуватися (341).  

Such a lot of customers had crammed the place for an urgent photo that there 

was no room to swing a cat (2). 

Автобусів має бути більше (474).  

There should have been more (1). 

Ще одним частотним способом передачі односкладних речень в англійські 

мові є використання формального підмета there is, there are. У пропонованих 

прикладах односкладні безособові речення передаються саме за допомогою 

двоскладного речення в англійському перекладі, де введено формальний підмет 

there. У першому з наведених речень також міститься ще одне безособове 

односкладне речення з присудком-дієсловом на –ся (набилося). Переклад цього 

речення здійснено за допомогою двоскладного речення, де додаток вихідного 

речення стає підметом речення перекладу (бажаючих – a lot of customers), а 

присудок виражений дієсловом в активному стані. Саме такий варіант перекладу 

супроводжується значною кількістю граматичних трансформацій – заміни типу 

речення, граматичні перестановки, заміни членів речення та частин мови.      

А може, її взагалі не було? Може, цієї дівчини зовсім немає на світі? (343).   

Or maybe it had not been there at all? Maybe this girl did not exist in this world? 

(4).  

Наведені вище безособові речення передаються в англійському перекладі за 

допомогою двоскладних речень. У першому випадку це досягається завдяки 

введенню в англійське речення формального підмета it, а й другому випадку 

завдяки тому, що додаток вихідного речення стає підметом у реченні перекладу 

(дівчини – the girl). Як наслідок такого перекладу спостерігається граматична 

трансформація заміни типу речення.  

Дубові крісла XIX століття зсунуто вбік, бронзовий бюст Вольтера 

повернуто обличчям до вікна: звідси видно дахи автобусів, на яких не 

залежується листя (475).  

Its oak armchairs of the 19th century were pushed aside, a bronze bust of Voltaire 

was turned around to face the windows giving on to the roofs of the buses on which 

the leaves were reluctant to stay put (2).    

До безособових речень також зараховують речення, де головний член 

речення виражений дієслівним формами на -но, -то (зсунуто, повернуто, видно). 

Переклад безособових речень здійснено за допомогою двоскладних речень, в 

яких додаток вихідного речення стає підметом у реченні перекладу, а присудок 

виражений дієсловом у пасивному стані (were pushed away, were turned round). У 
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процесі перекладу відбуваються граматичні заміни типів речення, членів 

речення.  

Висновки. Переклад безособових речень здійснюється за допомогою 

двоскладних речень в англійській мові, що досягається завдяки введенню 

формального підмета it, конструкції there is, there are, які виконують функцію 

формального підмета, також введенню інших підметів, виражених особовими 

займенниками. Крім того переклад безособових речень може бути здійснено за 

допомогою двоскладного речення, в якому додаток вихідного речення стає 

підметом речення перекладу, а присудок може бути виражений дієсловом як в 

активному, так і пасивному стані. При передачі українських безособових речень 

спостерігається частотне використання граматичних трансформацій – замін 

типів речення, членів речення, граматичних перестановок.  
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Стаття присвячена розглядові лексичних одиниць, що позначають різноманітні 

комунікативні дії. Матеріалом  аналізу слугували тлумачні і двомовні словники англійської, 

української і російської мов. Предметом дослідження виступають семантичні процеси, які 

відбувались у аналізованих номінаціях з плином часу і при їх запозиченні із інших мов. В 

історичному ракурсі виявилось, що певні лексичні одиниці від початку не були назвами 

комунікативних дій як таких, а розвинули їх на основі семантичної деривації (symposium), у 

багатьох одиницях відбулися семантичні зсуви в бік уточнення характеру комунікативних 

дій: додались оцінні семи, як позитивні, так і негативні (panegyryc, epithet), уточнення 

стосовно усного/письмового модусу комунікативної дії (manifesto). Словникові джерела 

свідчать, що значна частка номінацій комунікативних дій мають характер 

інтернаціоналізмів, які при схожості форми мають і певні смислові нюанси, що відрізняють 

їх у різних мовах (наявність/відсутність оцінного компоненту, дискурсивні особливості 

функціонування). Не всі споріднені за своєю формою слова в різних мовах  є назвами 

комунікативних дій, що коріниться в діахронічному шляху їх розвитку (negotiate = вести 

переговори VS негоціант = торговець). Продуктивність слова-джерела, яке запозичується 

різними мовами, може варіювати значною мірою: латинське loqui = говорити в англійській 

мові породило 7 споріднених слів, а в українській 2. Переважна більшість розглядуваних 

англомовних номінацій мають споріднені слова в українській і російській мовах. Але є і 

виключно англійські назви комунікативних дій, які не мають навіть однослівного 

українського/російського еквіваленту, а тільки фразовий (bromide = говорити банальності). 

Словникові дописи, що містять історичні довідки, слугують цікавим і цінним матеріалом для 

вивчення номінативних процесів на позначення різноманітних комунікативних дій. Отримані 

спостереження прислужаться у практиці викладання англійської мови і теорії комунікації 

студентам філологічного фаху. 

Ключові слова: комунікативна дія, номінація, словник, номінативний процес. 
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Статья посвящена рассмотрению лексических единиц, обозначающих различные 

коммуникативные действия. Материалом анализа послужили толковые и двуязычные 

словари английского, украинского и русского языков. Предметом исследования выступают 
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семантические процессы, которые происходили в рассматриваемых номинациях с течением 

времени и при их заимствовании из других языков. В историческом ракурсе оказалось, что 

определенные лексические единицы изначально не были названиями коммуникативных 

действий как таковых, а развили их на основе семантической деривации (symposium), во 

многих единицах состоялись семантические сдвиги в сторону уточнения характера 

коммуникативных действий: добавились оценочные семы, как положительные, так и 

отрицательные (panegyryc, epithet), уточнение относительно устного / письменного модуса 

коммуникативного действия (manifesto). Словарные источники свидетельствуют, что 

значительная часть номинаций коммуникативных действий имеет характер 

интернационализмов, которые при схожести формы имеют и определенные смысловые 

нюансы, отличающие их в различных языках (наличие / отсутствие оценочного компонента, 

дискурсивные особенности функционирования). Не все родственные по своей форме слова в 

разных языках являются названиями коммуникативных действий, что коренится в 

диахроническом пути их развития (negotiate = вести переговоры VS негоциант = торговец). 

Производительность слова-источника, которое заимствуется разными языками, может 

варьироваться в значительной мере: латинское loqui = говорить в английском языке породило 

7 родственных слов, а в украинском 2. Подавляющее большинство рассматриваемых 

англоязычных номинаций имеют родственные слова в украинском и русском языках. Но есть 

и исключительно английские названия коммуникативных действий, которые не имеют даже 

однословного украинского / русского эквивалента, а только фразовый (bromide = говорить 

банальности). Словарные сообщения, содержащие исторические справки, служат 

интересным и ценным материалом для изучения номинативных процессов для обозначения 

различных коммуникативных действий. Полученные наблюдения будут полезны в практике 

преподавания английского языка и теории коммуникации студентам филологической 

специальности. 

Ключевые слова: коммуникативное действие, номинация, словарь, номинативный процесс. 
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The article is devoted to the consideration of lexical units denoting various communicative actions. 

The material of the analysis was explanatory and bilingual dictionaries of English, Ukrainian and 

Russian. The subject of the research comprises semantic processes that took place in the analyzed 

nominations over time and when they were borrowed from other languages. From a historical 

perspective, it turned out that certain lexical units were not the names of communicative actions as 

such from the beginning, but developed them on the basis of semantic derivation (symposium). In 

many units there were semantic shifts towards clarifying the nature of communicative actions: 

evaluative semes were added, either positive or negative (panegyryc, epithet), clarifications 

regarding the oral / written mode of communicative action (manifesto). Dictionary sources indicate 

that a significant proportion of nominations of communicative actions have the character of 

internationalisms, which, with similar forms, have certain semantic nuances that distinguish them in 

different languages (presence / absence of an evaluative component, discursive features of 

functioning). Not all related words in different languages are the names of communicative actions, 

which is rooted in the diachronic path of their development (negotiate VS негоціант = trader). The 

productivity of the source word, which is borrowed in different languages, can vary greatly: Latin 

loqui = to speak in English gave rise to 7 related words, and in Ukrainian to 2. The vast majority of 
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the considered English nominations have related words in Ukrainian and Russian. But there are also 

exclusively English names of communicative actions, which do not even have a one-word Ukrainian 

/ Russian equivalent, but only a phrasal one (bromide = говорити банальності). Dictionary entries, 

containing historical references, serve as an interesting and valuable material for the study of 

nominative processes to denote various communicative actions. The obtained observations will be 

used in the practice of teaching English and the theory of communication to students of philology. 

Key words: communicative action, nomination, dictionary, nominative process. 

 

Вступ. Людина є соціальною істотою, а відтак істотою-комунікантом. 

Погоджуємось із слушним коментарем І. Шевченко стосовно суспільної природи 

процесу мовленнєвої комунікації, яка "не тільки здійснюється у суспільстві, але 

і вирішує соціально значущу задачу організації соціальної взаємодії людей" 

(Шевченко, 2017: 107). Деякі вчені оскаржують пріоритетність передачі 

інформації як провідної функції у комунікативних процесах (про це див. 

Кравченко, 2013: 85, 92 і далі). В такому разі сутність комунікації вбачається 

передусім у впливі на іншого, комунікація має викликати з боку адресата ту чи 

ту поведінкову реакцію, вважають австралійські дослідники В. Дімітров і 

Д.Рассел (Dimitrov & Russel, 1994). Панівним у сучасній лінгвістиці є 

прагматичний напрямок, який вивчає "функціонування мовних форм у різних 

ситуаціях спілкування" (Leech, 1983).  

Нам видається привабливою теза про історичну концептологію / 

історичну когнітивну семантику, яка виходить "із нерозривності соціального – 

мисленнєвого – мовного начал на різних етапах етногенезу" (Шевченко, 2017: 

147). Пропонуємо пілотні спостереження над історією функціонування 

(зародження, розвитку, поширення) лексичних одиниць, що позначають різні 

види людської комунікації. Матеріал аналізу отримано методом суцільної 

вибірки із англомовного тлумачного словника Merriam-Webster, розгляду 

підлягають словникові статті, які супроводжуються історичною довідкою 

(сумарно вибірка нараховує 41 статтю). За необхідністю використовувались 

також двомовні англо-український, англо-російський і тлумачні словники 

української і російської мов. 

Результати і обговорення. Деякі лексичні одиниці (ЛО), які входять до 

вибірки, є інтернаціональними словами, а отже містять інтерес не тільки для 

спостережень над англійською мовою. Першим таким словом є symposium  

(симпозіум, симпозиум). Так називається комунікативна подія, що в сучасній 

реальності означає [нарада з певних наукових питань за участю фахівців різних 

країн](СТСУМ), [a formal meeting at which several specialists deliver short addresses 

on a topic or on related topics— compare colloquium] (M-W). Інакшим було 

значення цього слова у древніх греків: пиятика, що слідувала за бенкетом, 

називалась "symposion." Назва йшла від гр. дієслова pinein (пити) і доданого 

префікса syn- (разом). В такому сенсі слово увійшло до англійської мови, але у 

XVIIIст. отримало інше значення. Чоловічі клуби у Великій Британії 

використали таку назву для інтелектуальних бесід "підігрітих алкоголем" 

[intellectual conversation fueled by drinking]. І лише в ХІХ ст. симпозіум отримав 

теперішнє значення: спілкування науковців на певні фахові теми.  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/colloquium
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Словник при тлумаченні ЛО symposium рекомендує порівняти її із ЛО 

colloquium, такою є назва іще одного фахового спілкування [a high-level serious 

discussion], слово також є інтернаціональним: колоквіум [збори, на яких 

заслуховують і обговорюють наукові доповіді]. В українській і російській мовах 

воно майже позбавлене споріднених слів, лише в лінгвістичній термінології 

зустрічаємо колоквіалізм, колоквіальна лексика. В англійській мові ситуація 

інакша. Прародичем слова colloquium є існуюче в англійській мові з XV ст. слово 

сolloquy, що означає [офіційна розмова, конференція], воно походить із латини: 

loqui [to speak]. У XVIII cт. від нього утворився прикметник colloquial 

[розмовний], а в сучасній мові функціонує цілий кластер слів із ідентичним 

латинським першоджерелом loqui, це прикметники eloquent [красномовний] і 

loquacious [балакучий], іменники soliloquy [розмова з самим собою, монолог], 

interlocutor [співбесідник], elocution [красномовство], ventriloquism 

[черевомовлення]. 

Цікавим є історичний шлях такої назви комунікативної дії, як negotiate [to 

confer with another so as to arrive at the settlement of some matter], в українській 

мові його еквівалентом є словосполучення [вести переговори] або [укладати 

договір]. Дієслово negotiate з'явилось в англійській мові в XV ст. і походить від 

латинського кореня negotiari [to carry on business]. "Бізнесова" складова його 

семантики збереглась дотепер і саме таке значення простежується в 

українському і російському "нащадку" латинського кореня: негоціант [оптовий 

купець, який торгує великими партіями товару з іншими країнами], негоциант 

[оптовый купец, коммерсант](Ожегов 1973).  

Квалітативні характеристики комунікативних дій можуть входити до 

семантики їхніх назв. Наприклад, сonfabulate [to talk informally : chat], [вести 

дружню розмову, теревеніти]. Першоджерелом англійського дієслова слугував 

латинський іменник fabula [conversation, story], від якого кілька сторіч раніше (в 

XIV cт.) утворився іменник fable [a legendary story of supernatural happenings], 

[байка], згодом у XV ст. – прикметник fabulous [of an incredible, astonishing, or 

exaggerated nature], [міфічний, казковий] і тільки на початку XVII ст. було 

зареєстровано дієслово сonfabulate. В українську і російську мови увійшло з 

поміткою (книж.) слово фабула, яке тлумачать таким чином: [сюжетна основа 

подана у послідовному хронологічному зв'язку]. Як бачимо, українська ЛО має 

стосунок до комунікативної діяльності, скоріше за все вона походить 

безпосередньо від  латини: fabula [story]. 

Безумовним інтернаціоналізмом в досліджуваній тематичній групі є 

іменник panegyric, який історично був назвою релігійного зібрання древніх 

греків, а не кваліфікацією їх промов [похвальне слово на честь когось], [a 

eulogistic oration or writing] <–– eulogy [high praise]. Як свідчать історичні 

розвідки, словом panēgyris в древній Греції називались публічні зібрання всієї 

громади. Не залежно від того, чи це було невеличке містечко, чи велика 

національна асамблея, їх називали словом, що складалось із двох основ pan  [всі] 

+ agyris [assembly], тобто загальні збори. Такі заходи відбувались кілька разів на 

рік і на них традиційно виступали оратори, які всіляко вихваляли сучасну владу 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/colloquium
https://www.merriam-webster.com/dictionary/colloquium
https://www.merriam-webster.com/dictionary/chat
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і минулу славу  відповідного селища, міста, тощо. Для греків ці промови були 

panēgyrikos, тобто ті, що відбувались на зібраннях panēgyris. Римляни, 

позичивши це слово у греків, трансформували його у латинське panegyricus. На 

початку XVII ст. слово було запозичене в англійську, де отримало форму 

panegyric. Українське панегірик і російське панегирик є транслітерованими 

варіантами англомовного латинсько-грецького запозичення panegyric. Всі ці 

слова називають результат певної комунікативної дії, акцентуючи її цільове 

призначення – оспівування, вихваляння чогось або когось.  

Оцінна складова семантики цих слів не закладена в них етимологічно, 

вона з'явилась у ході історичного функціонування ЛО за законом метонімічного 

зсуву: (1) місце, де виконувалась комунікативна дія (публічна промова на 

загальних зборах громади), –––> (2) традиційна характеристика такої дії 

(вихваляння влади на загальних зборах), –––> (3) характеристика будь-якої 

комунікативної дії, якщо вона спрямована на вихваляння когось/чогось.  

Звивистим є шлях становлення семантики сучасного англомовного 

іменника manifesto [a written statement declaring publicly the intentions, motives, or 

views of its issuer], його український родич – маніфест тлумачиться  як [писане 

звернення політичної партії або громадської організації, яке має програмний 

характер]. В англійській мові manifesto є дериватом від слова manifest, яке 

з'явилось як прикметник, потім як іменник (XIV ст.) і згодом як дієслово  (XVI 

ст.). Будь-що, всі ці слова є латинським запозиченням і складаються із двох основ  

manus [hand] + festus <––– infestus [hostile]. Етимологія вочевидь веде до 

жестового вираження ворожості. Сема ворожість зникає повністю, але у 

найдавнішому англійському прикметнику manifest залишається натяк на жестову 

форму виразу  [readily perceived by the senses and especially by the sense of sight], 

у найпізнішому запозиченні – дієслові послабляється і ця семантична ознака to 

manifest [to make evident or certain by showing or displaying]. В деривативній ЛО 

manifesto з'являється сема письмова форма викладу [a written statement...],  в 

українському і російському запозиченнях маніфест, манифест також наявна 

така семантична ознака [писане звернення...] [письменное обращение, 

воззвание...].  

Відносно недавнім є семантичний дериват  bromide  як назва 

комунікативної дії говорити банальності, бути нудним у розмові. 

Першоджерелом цієї ЛО є хімічний термін  potassium bromide [бромистий калій]. 

Хімічний елемент bromine [бром] було відкрито у 1827 р., на його основі 

вироблялись і широко застосовувались заспокійливі ліки, як пише словник: [it 

was used as a sedative to treat everything from epilepsy to sleeplessness]. У ХХ ст. 

бром поступово вийшов із фармацевтичного вжитку, але снодійний ефект від 

таких ліків запам'ятався. Тепер комунікація із нудною людиною, яка говорить 

заяложеними фразами і висловлює нецікаві думки, номінується ЛО bromide і 

тлумачиться таким чином [used figuratively to apply to anything or anyone that 

might put one to sleep because of commonness or just plain dullness]. Англо-

український словник пропонує наступний переклад bromide [заяложена фраза, 

банальність].  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/readily
https://www.merriam-webster.com/dictionary/evident


Записки з романо-германської філології. Випуск 2 (45). 2020 

 

41 

 

Для всіх культур історично укоріненими і соціально прийнятними 

вважаються комунікативні приписи при спілкуванні уникати грубих виразів, 

лайки, не використовувати табуйовані слова. Замісну функцію у таких ситуаціях 

виконують евфемізми, слова і вирази, що пом'якшують і вуалюють висловлені 

судження. Словник Merriam-Webster пропонує наступне тлумачення іменника  

euphemism [the substitution of an agreeable or inoffensive expression for one that 

may offend or suggest something unpleasant]. Український тлумачний словник 

стверджує, що евфемізм – це [заміна грубих, непристойних, неприємних слів 

іншими словами].  

Розглядаючи термін euphemism в історичній перспективі одразу бачимо, 

що це грецьке запозичення, про що зокрема сигналізує диграф ph на позначення 

фонеми [f]. Словник пояснює, що іменник походить від грецького прикметника 

euphēmos [sounding good], який своєю чергою складається із префікса  eu- [well] 

і кореня phēmē [speech], що походить від дієслова phanai [to speak]. У образній 

манері тлумачний словник пропонує нарис про цілий кластер споріднених слів, 

говорячи, що у іменника euphemism є численні "лінгвістичні кузени": "по лінії 

префікса eu- до цієї сім'ї входять слова eulogy, euphoria, and euthanasia" (M-W). 

Їх українськими відповідниками є панегирик, ейфорія і евтаназія. "По лінії 

phanai – продовжує словник – родичами euphemism виявляються prophet і aphasia 

(втрата здатності розуміти слова)" (M-W). Тут українські відповідники – це 

пророк і афазія. Бачимо, що "україномовна сім'я родичів евфемізму" теж 

немаленька: із п'яти споріднених англомовних слів eulogy, euphoria, euthanasia, 

prophet і aphasia в українській мові три слова-відповідника теж можуть бути   

зараховані до групи споріднених за походженням і семантикою слів ейфорія, 

евтаназія, афазія. 

Добре відоме слово epithet є безумовним інтернаціоналізмом (епітет, 

эпитет), його семантика видається прозорою для розуміння. Українське 

тлумачення є таким: [художнє означення, що підкреслює характерну рису, 

визначальну якість явища, предмета, поняття, дії], схожим способом 

визначається эпитет в російській мові: [определение, прибавляемое к названию 

предмета для большей изобразительности]. Тлумачний словник Merriam-Webster 

в історичній довідці указує на те, що epithet увійшов  в англійську мову в 

середині XVI ст. через латину як запозичення грецького походження: грецький 

іменник  epitheton є дериватом дієслова epitithenai [to add]. Саме така семантика 

була початково притаманна англійському іменнику epithet: словник пише: [In its 

oldest sense, an "epithet" is simply a descriptive word or phrase, especially one joined 

by fixed association to the name of someone or something], тобто це [просто описове 

слово, що додається за стійкою асоціацією]. Але з часом лексичне значення 

epithet дещо змінилось: додалась іще одна сема – негативної оцінки : [nowadays, 

"epithet" is usually used negatively, with the meaning "a derogatory word or phrase"]. 

Отже в сучасній англійській мові епітет – це не просто характеристика 

когось/чогось, це образлива, негативна характеристика, [a term of disparagement] 

= [ганьба, огуда]. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/agreeable
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Висновки. Як показує наш аналіз, словникові дописи, що містять 

історичні довідки, слугують цікавим і цінним матеріалом для вивчення 

номінативних процесів на позначення різноманітних комунікативних дій.  В 

діахронічному розрізі результати спостережень пропонують самостійну 

"цеглинку" у вивченні "соціального – мисленнєвого – мовного начал на різних 

етапах етногенезу", про що писала І. Шевченко (2017). 
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У статті описується провідний у сучасному соціогуманітарному знанні 

загальногуманітарний міждисциплінарний когнітивний підхід до вивчення ідентичності. 

Актуальність статті обумовлена необхідністю комплексного аналізу, систематизації й 

опису численних досліджень з метою віднесення їх до когнітивного підходу. 
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її функцій, видів і механізмів. Вивчаються й описуються фундаментальні теорії, які сприяли 
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особливостей досліджень ідентичності в ХХІ столітті в межах зазначеного 

міждисциплінарного підходу. Об'єкт статті –  загальногуманітарний міждисциплінарний 

когнітивний підхід до вивчення ідентичності. Предмет – напрямки й об'єкти досліджень у 

цьому підході, векторні визначення ідентичності, її функцій, видів і механізмів у межах 

зазначеного підходу. У роботі застосовується комплекс методів, а саме: спостереження, 

індукції та дедукції, аналізу і синтезу, таксономії та моделювання. У ХХІ столітті 

дослідження ідентичності в межах загальногуманітарного когнітивного підходу спрямовані 

на вирішення векторних проблем психології особистості, соціальної та когнітивної 

психології: взаємозв'язків між індивідуальним і колективним, між персональною та 

соціальною ідентичностями, між категоризацією і соціальним порівнянням, що 

забезпечують процес формування ідентичності. Ідентичність розглядається як феномен 

індивідуальної та надіндивідуальної свідомості, що представляє результат емоційно-

когнітивного процесу усвідомлення індивідом своєї групової приналежності і результат 

самосвідомості спільноти, що характеризує її як колективну цілісність. 
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В статье описывается ведущий в современном социогуманитарном знании 

общегуманитарный междисциплинарный когнитивный подход к изучению идентичности. 

Актуальность статьи обусловлена необходимостью комплексного анализа, систематизации 
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и описания многочисленных исследований отдельных ученых с целью отнесения их к 

когнитивному подходу. Междисциплинарный когнитивный подход к изучению идентичности 

рассматривается с точки зрения объекта изучения, направлений и проблематики 

исследований, векторных определений идентичности, ее функций, видов и механизмов. 

Изучаются и описываются фундаментальные теории, которые способствовали 

формированию данного подхода. Цель данной статьи –  систематизация основных 

особенностей исследований идентичности в ХХІ веке в рамках указанного подхода. Объект 

статьи –  общегуманитарный междисциплинарный когнитивный подход к изучению  

идентичности. Предмет – направления исследований, векторные определения идентичности, 

её функций, видов и механизмов в рамках указаного подхода. В работе используется комплекс 

методов: наблюдения, индукции и дедукции, анализа и  синтеза, таксономии и   

моделирования.  В ХХІ веке исследования идентичности в рамках общегуманитарного 

когнитивного подхода направлены на решение векторных проблем психологии личности, 

социальной и когнитивной психологии: взаимосвязи между индивидуальным и коллективным, 

между персональной и социальной идентичностями, между категоризацией  и социальным 

сравнением, обеспечивающими процесс формирования социальной идентичности. 

Идентичность рассматривается как феномен индивидуального и надиндивидуального 

сознания, который представляет результат эмоционально-когнитивного процеса осознания 

индивидом своей групповой принадлежности и результат самосознания общности, который 

характеризует её как колективную целостность. 

Ключевые слова: базисные теории, векторные определения идентичности, идентичность, 

междисциплинарный когнитивный подход, механизмы идентичности, функции 

идентичности. 
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The article deals with the discussion of identity in interdisciplinary cognitive  approach. This 

approach is a leading one in the XХІ-st century humanities. The article topicality is determined by 

the necessity of multifaceted analysis, systematization and description of numerous theories by 

various academics with the aim of referring them to interdisciplinary cognitive approach. 

Interdisciplinary cognitive approach to identity research is described in terms of objects and 

perspectives of study, range of problems, main definitions of identity, its functions, varieties and 

mechanisms. The article also explores and analyzes leading theories which contributed to the 

formation of abovementioned approach. The aim of the article is to systematize and reveal the 

characteristic features of identity research in the XХІ -st century within the frame of interdisciplinary 

cognitive approach.  The object of the article – humanitarian interdisciplinary cognitive approach to 

identity. The subject – research directions, main identity definitions, its functions, kinds and 

mechanisms within the frame of cognitive approach. The work uses a set of methods: observation, 

induction and deduction, analysis and synthesis, taxonomy and modelling. Identity discourse in XХІ 

-st century cognitive approach aims at the solution of main problems in personal, social and cognitive 

psychology: correlation between individual and collective identities, between categorization and 

social comparison, that ensure the formation of identity. Identity is considered as a phenomenon of 

individual and overindividual conscience, that represents the result of emotional and cognitive 

process of person’s awareness of group belonging as well as the result of community’s self-

conscience that characterizes it as a collective integrity. 
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Вступ. Обговорення проблематики ідентичності посідає чільне місце в 

сучасному соціально-політичному житті, у численних творах художньо-

публіцистичної і документальної літератури, в медіапросторі та в  науковому 

знанні. У науковій парадигмі ХХІ століття термін «ідентичність» набуває нового 

статусу. У минулому столітті, як ми вже писали (Матузкова, 2012: 63-69; 

Матузкова, 2014: 19-39), еволюція історико-понятійної проблематики 

ідентичності пройшла три умовно виділені нами етапи: артикуляція поняття 

(1900-1960), актуалізація поняття, поступове введення його в 

міждисциплінарний науковий оббіг (1960-1980) та універсалізація поняття, 

вихід проблематики ідентичності за межі вузької дисциплінарності (1980-2000). 

Нинішнє десятиліття характеризується категоризацією поняття «ідентичність» 

у науковому знанні й остаточному закріпленні за ним міждисциплінарного 

статусу. Ідентичність наразі трактується як категорія соціально-гуманітарних 

наук, що застосовується для опису індивідів і груп у якості відносно сталої, 

«тотожної самій собі» цілісності (Малахов, 2011: 78).  

Важливим у сучасному розумінні ідентичності є те, що вона не є 

властивістю (тобто щось властиве суб'єктові споконвічно) і не простим почуттям 

(психоаналіз, соціальна психологія), але співвідношення, співвіднесеність, 

відповідність, відношення (соціологія, соціальна філософія, культурна 

філософія), яке закріплюється (або, навпаки, трансформується) тільки під час 

соціальної взаємодії (Н. Антонова, В. Абушенко, З. Бауман, Ю. Малахов та ін.). 

Окремо зазначимо на активізацію досліджень ідентичності в українському 

науковому просторі нашого часу. Тут вивчаються загальні проблеми 

ідентичності та ідентифікації (Т. Булавіна, П. Ігнатенко, В. Павленко,                   

І. Середняцька), особистої та соціальної ідентичностей (А. Алексєєва,                   

Т. Воропай, А. Зубенко, К. Коростеліна,  Н. Пілат, А. Ручна та ін.), гендерної 

ідентичності (Ю. Белікова, І. Найдовська, Н. Терещенко), регіональної та 

політичної ідентичностей (В. Зеленок, Т. Стародуб). Особливої актуальності 

набувають численні праці з національної (С. Брижицька, В. Горлова, Н. Ковтуні, 

М. Козловець, І. Лімборський, Ю. Мариненко,  Г. Палій, О. Пахлевська,                  

М. Скрипник, Е. Четвертак і та ін.) та етнічної ідентичності (І. Вільчинська,        

М. Головатий, О. Грищенко, Ю. Дінгес, М. Осушний та ін.).  

Ці проблеми, поряд з особливо актуальними останнім часом питаннями 

класифікації ідентичності, її структури, видів і підвидів розробляються як у 

межах вузькоспеціальних і одноаспектних теорій ідентичності, що зародилися і 

сформувалися в ХХ столітті, так і в напрямку міждисциплінарних наукових 

підходів до вивчення ідентичності.  

Отже, актуальність пропонованої статті визначається тим, що в науковій 

парадигмі ХХІ століття питання ідентичності розробляються не стільки в межах 

вузькоспеціальних теорій і концепцій, скільки в межах щойно сформованих  

міждисциплінарних наукових теорій і підходів. У соціогуманітарній науковій 

парадигмі ХХІ століття переважають такі наукові підходи до вивчення 



Записки з романо-германської філології. Випуск 2 (45). 2020 

 

46 

 

ідентичності як психоаналітичний, соціологічний, когнітивний і 

конструкціоністський. Актуальність статті обумовлена необхідністю 

комплексного аналізу, систематизації та опису  численних досліджень окремих 

учених з метою віднесення їх до когнітивного підходу. Започаткована в статті  

впорядкована структурна побудова опису з метою виділення об'єкта 

дослідження, напрямків дослідження, векторних визначень ідентичності, її 

функцій, видів і механізмів також увиразнює акутальність дослідження.  

Об'єкт статті –  загальногуманітарний міждисциплінарний когнітивний 

підхід до вивчення ідентичності. Предмет – напрямки й об'єкти досліджень у 

цьому підході, векторні визначення ідентичності, її функцій, видів і механізмів у 

межах зазначеного підходу. 

Мета пропонованої статті – систематизація та опис основних особливостей 

досліджень ідентичності в ХХІ столітті в межах загальногуманітарного 

когнітивного міждисциплінарного підходу. Поставлена мета визначила 

необхідність вирішення конкретних завдань: 

1)  описати історію становлення когнітивного підходу; 

2) виділити об'єкти й напрямки досліджень у когнітивному підході; 

3)  визначити види, функції та механізми ідентичності у цьому підході; 

4) висвітлити основні визначення ідентичності, релевантні в межах 

зазначеного підходу. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше в науковому 

дискурсі ідентичності робиться спроба систематизації численних концепцій, 

теорій, шкіл, досліджень окремих учених з метою віднесення їх до когнітивного 

підходу, а також наводиться уніфікований опис когнітивного підходу за схемою: 

об'єкт дослідження, напрями дослідження, векторні визначення ідентичності, її 

функцій, видів і механізмів.  

Мета, завдання і методологічна база дослідження зумовили необхідність 

застосування комплексу загальнонаукових методів і операцій, а саме: 

спостереження, індукції та дедукції, аналізу і синтезу, таксономії та 

моделювання для теоретичного осмислення, впорядкування, узагальнення, 

класифікації та опису структури і змісту досліджуваного феномену. 

Теоретичне значення роботи зумовлено  тим, що у статті з позиції 

когнітивного загальногуманітарного  міждисциплінарного  методологічного 

підходу уточнено поняття ідентичності, що значно поглиблює теоретико-

методологічні основи дослідження ідентичності як соціогуманітарної категорії.    

Отримані нові дані поглиблюють знання про ідентичність як когнітивно-

дискурсивної категорії. Розроблена методика дослідження, отримані результати 

та висновки мають вагоме значення для теоретичних узагальнень у царині 

когнітивно-дискурсивної лінгвістичної парадигми, відкривають нові 

перспективи у розвитку теорії лінгвістичної ідентичності і слугують 

фундаментом для подальших наукових розвідок.  

Практична цінність статті полягає у можливості використання отриманих 

висновків і результатів у лекційних курсах та на практичних заняттях з 

лінгвістики тексту, загального мовознавства, у спецкурсах з лінгвістичної 
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прагматики, дискурсології, когнітивної лінгвістики. Практичні надбання 

дослідження можуть слугувати підґрунтям для укладання підручників і 

навчальних посібників, а також використовуватися при написанні наукових 

праць. 

Результати та обговорення. Міждисциплінарний когнітивний підхід 

споконвічно зароджувався в межах соціологічного підходу до вивчення 

ідентичності. Ядро когнітивного підходу до вивчення ідентичності складають 

теорія когнітивного балансу Ф. Хейдера, теорія когнітивного дисбалансу              

А. Фестингера, теорія соціальної ідентичності Г. Теджфела, теорії соціального 

порівняння й самокатегоризації Дж. Тернера та П. Оукса. В останні роки ці теорії 

зазнали великих змін, зв'язаних насамперед з результатами численних 

експериментальних досліджень соціальної ідентичності, які проводилися в 

групах з різними соціальними статусами (насамперед, нижчим) і структурами. 

Це дозволило розширити й по-новому витлумачити значну частину положень 

теорії соціальної ідентичності, яка формувалася в попередні періоди на підставі 

експериментів у межах малих груп, що ускладнювало її перенесення на 

пояснення міжгрупових конфліктів.  

На сьогоднішній день найбільш розробленими положеннями в 

когнітивному підході вважаються: пояснення самокатегоризації як основи 

соціальної ідентичності; дослідження мотиваційних процесів, пов'язаних із 

соціальними ідентифікаціями; пояснення зв'язку індивіда з тими групами, 

членом яких він є; обґрунтування кореляції між персональними 

характеристиками й змістом соціальної ідентичності, між внутрішньогруповою і 

міжгруповою поведінкою; аналіз макросоціальних і ідеологічних аспектів 

соціальної ідентичності тощо (Іванова, Румянцева, 2009 : 44-45). 

У ХХІ столітті дослідження ідентичності в межах загальногуманітарного 

когнітивного підходу спрямовані на вирішення векторних проблем психології 

особистості, соціальної та когнітивної психології: взаємозв'язку між 

індивідуальним і колективним, між персональною і соціальною ідентичностями, 

між категоризацією (самокатегоризацією) і соціальним порівнянням, що 

забезпечують процес формування соціальної ідентичності. Значна увага 

приділяється виявленню закономірностей динаміки соціальної ідентичності в 

аспекті внутрішньогрупової та міжгрупової диференціації тощо (Андрєєва, 2000 

: 399). 

 Як і в соціологічному підході, у когнітивному головними об'єктами 

досліджень є соціальна група та особистість як представник групи. Вивчення 

соціальної ідентичності ґрунтується на ідеї про те, що кожний індивід має певні 

соціальні характеристики, які демонструють його/її членство в групі, і 

персональні або індивідуальні характеристики, які більш специфічні й унікальні. 

Однак, на відміну від соціологічного підходу, когнітивний акцентує на 

тому, що соціальна ідентичність представляє ті аспекти «Я» концепції індивіда, 

які пов'язані зі сприйняттям себе як члена певних соціальних груп. Формується 

вона в процесі включення в ті або інші групи й усвідомлення свого місця в них. 
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Визначення групи з огляду на цей підхід також має когнітивний характер. 

Група розглядається як сукупність індивідів, які сприймають себе членами 

однієї й тієї ж соціальної категорії, розділяють емоційні наслідки 

самовизначення й досягають деякого ступеня соціального узгодження за оцінкою 

власне групи і їх членства в ній (Tajfel, Turner, 1986: 15). У всіх групах членство 

вмотивоване досягненням і збереженням позитивної соціальної ідентичності 

через міжгрупову диференціацію. Звідси випливають і основні функції 

ідентичності – адаптація до соціального простору з метою побудови й 

прогнозування моделі поведінки як окремого індивіда, так і групи як цілісності.  

Основними механізмами ідентичності називають соціальну категоризацію 

та концептуалізацію, соціальне порівняння з іншими, результатами чого є 

міжгрупова диференціація й внутрішньогруповий фаворитизм.  

У трактуваннях ідентичності з позицій когнітивного підходу наразі 

спостерігається «різнобій» і невизначеність. Ідентичність визначається як: 

прийнята певною мірою соціальним суб'єктом соціальна категорія, пов'язана із 

частиною соціальних ідентифікаційних категорій, обраних відповідно до 

певного соціального контексту. Її також розглядають як результат процесу 

ідентифікації, результат осмислення людиною самої себе, зв'язаний із 

прагненням до побудови цілісного світу суб'єктивно-значимих смислів (Герман, 

2009: 52); результат емоційно-когнітивного процесу усвідомлення групової 

приналежності, ототожнення індивідом себе із представниками своєї групи/груп 

і відокремлення від інших груп, а також глибоко особистісне значиме 

переживання своєї групової приналежності (Науменко, 2003: 351). У деяких 

концепціях ідентичність з'являється як феномен індивідуальної свідомості, що 

припускає усвідомлення приналежності до певної спільноти, що має для індивіда 

особливий сенс, і феномен надіндивідуальної свідомості, ознака (якість) 

спільноти, що характеризує її як колективного суб'єкта (Водолажская, 2003: 349);  

Однак, за нашим переконанням, численні визначення ідентичності 

(насамперед соціальної) у межах когнітивного підходу ґрунтуються на 

класичному визначенні Г. Теджфела, згідно з яким соціальна ідентичність – це 

та частина індивідуальної «Я-концепції», яка містить як усвідомлення 

приналежності до соціальної групи/груп, так і оцінку та емоційне ставлення до 

цього групового членства (Tajfel, 1982). 

Вивчення феномена ідентичності в когнітивно-лінгвістичному ключі 

дозволяє виділити сутнісні характеристики й встановити закономірності 

взаємозв'язку ідентичності з ментальними процесами концептуалізації, 

категоризації та ідентифікації. Проблематики ідентичності торкаються при 

звертанні до теоретичних моделей мовної особистості, до методології 

інтерпретації вербальних і невербальних засобів комунікації при ідентифікації 

мовної особистості за її мовними характеристиками, до вивчення мовної картини 

світу як одного зі способів усвідомлення колективної ідентичності. Теоретичною 

базою таких досліджень служать праці А. Аліфіренко, С. Воркачева,                         

Л. Гришаевої, В. Карасика, Е. Кубрякової, О. Матузкової, В. Наумова,                      

Г. Слишкіна, Л. Цурікової.  
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Лінгвоконцептологія звертається до дослідження концептів, що належать 

національному культурному колективному простору, і створюють певні умови 

для відчуття спільноти, усвідомлення власної та колективної ідентичності в 

комунікації. Одним з найбільш перспективних напрямів лінгвоконцептології в 

плані вивчення ідентичності уявляється виділення та опис лінгвокультурних 

типажів (Л. Васильєва; О. Дмитрієва; Е. Єрмакова; В. Карасик) – «узагальнених 

впізнаваних образів представників тієї або іншої культури» (Карасик, 2010: 178).  

Висновки. Отже, ідентичність у когнітивному підході, у найбільш 

узагальненому вигляді можна розглядати як феномен індивідуальної та 

надіндивідуальної свідомості, що представляє по перше, результат емоційно-

когнітивного процесу усвідомлення індивідом своєї групової приналежності, і, 

по друге, результат самосвідомості спільноти, її якість, що характеризує її як 

колективну цілісність. Багатогранність ідентичності актуалізує відповідний 

фокус її дослідження із застосуванням комплексу різних дисциплінарних 

підходів. Однак розмитість дисциплінарних меж, недостатня чіткість визначення 

предмета і об'єкта дослідження самих дисциплін, а також невизначеність і слабка 

розробленість прийомів і методів аналізу конкретного мовного матеріалу, і як 

наслідок недостатність емпіричної верифікації, вимагає нових глибоких 

досліджень у цій області. У цьому напрямі ми вбачаємо більш широку й поки ще 

неблизьку перспективу об'єднання розрізнених лінгвістичних досліджень 

ідентичності в єдиний соціогуманітарний міждисциплінарний науково-

методологічний підхід до вивчення ідентичності. 
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ПЕРИФЕРІЯ АНГЛОМОВНОГО КOНЦEПТУ HAIR  

Мікава Н.М. 
кандидат філологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Стаття присвячена розглядові особливостей вербалізації англомовного концепту HAIR / 

ВОЛОССЯ.  Мета роботи полягає у розглядові структури англомовного концепту  HAIR як 

фрагмента англомовної картини світу. Основна увага приділена аналізові периферії даного 

концепту у наївному та професійному варіантах картини світу англомовного соціуму. 

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. Це такі 

групи, як head hair, facial hair, body hair. Проведений аналіз мовного і мовленнєвого матеріалу 

показав, що структура aнглoмoвнoгo кoнцeпту HAIR в нaївній кaртині світу є 

трьoхкoмпoнeнтним утвoрeнням, щo склaдaється з ядрa, приядeрнoї зoни тa пeрифeрії. Дo 

ядрa у наівній картині світу 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. Отже, як бачимо, периферія даного концепту в обох варіантах картини світу є 

ідентичною. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розгляді виокремлених аспектів 

вербалізації аналізованого концепту на матеріалі англомовного художнього мовлення та 

професійного дискурсу. 

Ключові слова: концепт, периферія, лексико-семантична група, hair, концептуальна ознака. 

 

ПЕРИФЕРИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОГО КОНЦЕПТА HAIR  

Микава Н.М. 
кандидат филологических наук, доцент 

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 

Статья посвящена рассмотрению особенностей вербализации англоязычного концепта HAIR 

/ ВОЛОСЫ. Цель работы заключается в рассмотрении структуры англоязычного концепта 

HAIR как фрагмента англоязычной картины мира. Основное внимание уделено анализу 

периферии данного концепта в наивном и профессиональном вариантах картины мира 

англоязычного социума. Исследуемый англоязычный концепт HAIR является фрагментом 

концептуальной картины мира, который отражается в языковой картине мира, а именно в 

трех ее фрагментах, вербализованных конституентами лексико-семантических групп, 

выделенных по соматической признаку: head hair, facial hair, body hair. Проведенный анализ 

показал, что структура aнглoязычного кoнцeпта HAIR в нaивний кaртини мира является 

трёхкoмпoнeнтным образованием, которая 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 

состоит из сoциaльнo-идeнтифицирующих функций - прoфeссиональной, рeлигиозной и 

сoциaльнo-группoвoй. К ядру кoнцeпта HAIR в прoфeссиональной кaртине мира относятся 

тaкие кoнцeптуaльные признаки как телесность, пол, структурa и развитие. К приядeрнoй 
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зoне относятся oбъективные концептуальные признаки, a именно: здoрoвье, возраст, 

защита. Пeрифeрия кoнцeпта состоит из прoфeссиональной, рeлигиозной и сoциaльнo-

группoвoй  сoциaльнo-идeнтифицирующих функций. Как видим, периферия концепта в двух 

вариантах картины мира является идентичной. Перспективы дальнейших исследований 

видим в рассмотрении выделенных аспектов вербализации на материале англоязычной 

художественной речи и профессионального дискурса. 

Ключевые слова: концепт, периферия, лексико-семантическая группа, hair, концептуальный 

признак. 

 

PERIPHERY 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 of the English-speaking society. The main attention is 

focused on the analysis of the periphery of the given concept in the naïve and professional varients 

of the 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. They are head hair, facial hair, body hair. The analysis of the language and speech material 

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. Thus the periphery of the 

given concept in the two variants of the picture of the world is identical. The prospects for further 

research are seen in the consideration of the mentioned aspects of verbalization on the material of 

English artistic speech as well as professional discourse. 

Key words: concept, periphery, lexical semantic group, hair, conceptual feature. 

 

Вступ. Характерною рисою сучасного мовознавства є загальна 

антропоцентрична спрямованість лінгвістичних розвідок у межах різних 

наукових парадигм, 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, а саме – 

її периферії у наївному та професійному варіантах. 

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. 

Досліджуваний концепт HAIR є об’єктивованим (тобто вираженим у знаковій 
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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. Структуру aнглoмoвнoгo кoнцeпту HAIR 

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 oб’єктивнa 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 

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 
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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. 

Прoвeдeнe нaми дoсліджeння вeрбaлізaції кoнцeпту HAIR в aнглoмoвній 

кaртині світу дoзвoляє кoнстaтувaти, щo нe лишe вoлoсся нa гoлoві – зaчіскa – 

викoнує сoціaльнo-ідeнтифікуючу рoль, aлe й вoлoсся нa oбличчі тa тілі 

людини. Виoкрeмлюємo нaступні сoціoкультурні пaрaмeтри, зa якими 

клaсифікуємo нoмінaції, які вeрбaлізують aнглoмoвний кoнцeпт HAIR: 

1) гeндeрний aспeкт 

У більшoсті культур чoлoвіки й жінки нoсили зaчіски, які відрізнялися 

oднa від oднoї. Трaдиційнo жінки мaли дoвгe вoлoсся, тoді як чoлoвіки – 

кoрoткe: “At most times in most cultures, men have worn their hair in styles that are 

different from women's. American sociologist Rose Weitz once wrote that the most 

widespread cultural rule about hair is that women's hair must differ from men's hair” 

(History of hair).  

Гeндeрний aспeкт яскрaвo вирaжeний нoмінaціями, які рeпрeзeнтують 

ЛСГ “facial hair” тa ЛСГ “body hair”. Тaк, бoрoдa тa вусa є oзнaкaми 

мaскуліннoсті: “Facial hair is a secondary sex characteristic of human males, 

referring to the growth of hair on or around the chin, jowls and philtrum” (Hair). 

Відрізняється тaкoж і стaвлeння дo вoлoсся нa тілі – для жінoк вoнo є нeбaжaним 

і від ньoгo пoзбaвляються, тoді як для чoлoвіків вoлoсся нa тілі нe є культурним 

тaбу: “Each culture of human society has developed social norms relating to the 

presence or absence of body hair, which has changed from one time to another. 

Different standards can apply to males and females. People whose hair falls outside 

a culture's aesthetic standards may experience real or perceived social acceptance 

problems. For example, for women in several societies, exposure in public of body 

hair other than head hair, eyelashes and eyebrows is generally considered to 

be unaesthetic, unattractive and embarrassing” (History of hair). Дo гeндeрнoгo 

aспeкту тaкoж віднoсимo мaніфeстaцію пoдружньoгo стaтусу зa дoпoмoгoю 

зaчіски. Примітним є тe, щo із зaміжжям змінювaлaся зaчіскa виключнo жінoк. 

Стeрeoтипним oбрaзoм зaчіски зaміжньoї жінки в aнглoмoвнoму сoціумі є дoвгe 

вoлoсся, зaкручeнe у вузoл, приклaди чoгo рoзглянутo нaми у підрoзділі 3.2. 

дисeртaційнoї рoбoти; 

2) вікoвий aспeкт 

Цeй aспeкт вeрбaлізaції кoнцeпту HAIR прeдстaвлeний в oснoвнoму 

слoвoспoлучeнням white hair, якe чaстo зустрічaється у прoaнaлізoвaних 

фoльклoрних тa худoжніх тeкстaх у oписoві людeй пoхилoгo віку, щo зумoвлeнe 

біoлoгічними oсoбливoстями вoлoсся, якe з вікoм втрaчaє кoлір тa сивіє. Пoряд 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sociologist
https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_sex_characteristic
https://en.wikipedia.org/wiki/Male
https://en.wikipedia.org/wiki/Culture
https://en.wikipedia.org/wiki/Society
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_norms
https://en.wikipedia.org/wiki/Aesthetic
https://en.wikipedia.org/wiki/Embarrassment


Записки з романо-германської філології. Випуск 2 (45). 2020 

 

55 

 

із зaзнaчeнням сивoгo вoлoсся нa пoзнaчeння віку пeрсoнaжa вживaється й 

нoмінaція beard, якa тaкoж підкрeслює йoгo пoхилий вік тa мудрість. Дo тoгo ж, 

нaявність вoлoсся нa oбличчі юнaків є знaкoм їх зрілoсті. 

3) прoфeсійний aспeкт 

Дaний aспeкт вeрбaлізaції кoнцeпту HAIR в aнглoмoвній кaртині світу 

рeпрeзeнтується, зoкрeмa, нoмінaціями вoєнних зaчісoк – military cuts:  “Men 

inducted into the military in World War II received G.I. haircuts, crew cuts, and a 

significant proportion continued to wear a crew cut while serving and after, 

as civilians” (History of hair), a тaкoж тaкими нaзвaми зaчісoк як crew cut тa 

Harvard clip. Трaдиційнoю oзнaкoю юристів у Вeликій Бритaнії є нoсіння пeрук, 

тoді як в інших крaїнaх Співдружнoсті ця трaдиція зaнeпaдaє: “In Britain, 

most Commonwealth nations, and the Republic of Ireland special wigs are also worn 

by barristers, judges, and certain parliamentary and municipal or civic officials as a 

symbol of the office. Hong Kong barristers and judges continue to wear wigs as part 

of court dress as an influence from their former jurisdiction of the Commonwealth of 

Nations. In July 2007, judges in New South Wales, Australia voted to discontinue the 

wearing of wigs in the NSW Court of Appeal. New Zealand lawyers and judges have 

ceased to wear wigs except for special ceremonial occasions such as openings of 

Parliament or the calling of newly qualified barristers to the bar. In Canada lawyers 

and judges do not wear wigs” (History of hair). 

4) рeлігійний aспeкт 

Кoжнa рeлігія мaє свoї кaнoни стoсoвнo вoлoсся чoлoвіків тa жінoк – 

пoкриття / нeпoкриття у хрaмі, пoстриг, тoщo. В зaхіднoєврoпeйській 

культурній трaдиції кaтoлицькі мoнaхині кoрoткo oстригaють вoлoсся, a 

чoлoвіки-мoнaхи нoсять спeцифічну зaчіску, якa oдрaзу ідeнтифікує людину як 

прeдстaвникa відпoвіднoї рeлігійнoї спільнoти: “Catholic nuns often cut their hair 

very short, and men who joined Catholic monastic orders in the eighth century 

adopted what was known as the tonsure, which involved shaving the tops of their 

heads and leaving a ring of hair around the bald crown” (History of hair). 

5) сoціaльнo-групoвий aспeкт 

Oкрім прoфeсійних тa рeлігійних груп, вoлoсся виступaє ідeнтифікaтoрoм 

для цілoї низки сучaсних тa істoричних сoціaльних груп. Тaк, зoкрeмa, 

пуритaнські прихильники пaрлaмeнту під чaс Aнглійськoї грoмaдянськoї війни 

XVII стoліття oтримaли нaзву Круглoгoлoвих зa спeцифічну кoрoтку зaчіску, 

якoю вoни хoтіли відрізнятися від свoїх oпoнeнтів із дoвгим вoлoссям: 

“Roundheads – during the English Civil War, the followers of Oliver 

Cromwell decided to crop their hair close to their head, as an act of defiance to the 

curls and ringlets of the king's men. This led to the Parliamentary faction being 

nicknamed Roundheads” (History of hair).  

Eмaнсипoвaні жінки у 1920-х рoкaх – флeппeри – кoрoткo стригли свoє 

вoлoсся нa знaк відмoви від віктoріaнських ціннoстeй: “Flappers were a 

generation of young Western women in the 1920s who wore short skirts, bobbed their 

hair, listened to jazz, and flaunted their disdain for what was then considered 

acceptable behavior” (History of hair).  
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Сучaсні мoлoдіжні субкультури тaкoж мaють хaрaктeрні зaчіски: “Many 

subcultures have hairstyles which may indicate an unofficial membership. 

Many hippies, metalheads and Indian sadhus have long hair, as well many 

older indie kids. Many punks wear a hairstyle known as a mohawk or other spiked 

and dyed hairstyles; skinheads have short-cropped or completely shaved heads. 

Long stylized bangs were very common for emos, scene kids and younger indie 

kids in the 2000s and early 2010s, among people of both genders” (History of hair). 

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 

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.  
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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. Отже, як бачимо, периферія даного 

концепту в обох варіантах картини світу є ідентичною. Перспективи подальших 

досліджень вбачаємо у розгляді виокремлених аспектів вербалізації 

аналізованого концепту на матеріалі англомовного художнього мовлення та 

професійного дискурсу. 
 

Список літератури 

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 2006. 

716 с. 

Sherrow V. Encyclopedia of hair: a cultural history. Westport, Conn.: Greenwood Press, 2006.                      

450 p. 

Hair. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hairstyles 

History of hair. URL: http://thehistoryofthehairsworld.com/hair_mythology.html 

 

References 

Selіvanova, O. (2006). Suchasna lіngvіstika: termіnologіchna enciklopedіja. Poltava: Dovkіllja-K. 

Sherrow, V. (2006). Encyclopedia of hair: a cultural history. Westport, Conn.: Greenwood Press. 

Hair. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hairstyles 

History of hair. URL: http://thehistoryofthehairsworld.com/hair_mythology.html 
 

 
Стаття надійшла до редакції 24.09.2020 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Записки з романо-германської філології. Випуск 2 (45). 2020 

 

58 

 

УДК 811.111’373’42:611.781 

DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.2(45).218215 

 

ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ВЕРБАЛИЗОВАННОГО СУБКОНЦЕПТА ОСЕНЬ/AUTUMN 
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ORCID 0000-0001-5163-0051 

Статья посвящена исследованию особенностей индивидуально-авторской интерпретации 

вербализованного субконцепта ОСЕНЬ/AUTUMN в романе «Осень» Али Смит. В работе были 

определены основные семантические признаки рассматриваемого слова-репрезентанта - 

ОСЕНЬ. Али Смит в своем произведении использовала и другие слова-репрезентанты, 

которые можно отнести к концепту ВРЕМЕНА ГОДА/SEASONS. Было обнаружено, что 

реализация данных слов в тексте превысила семантический объем их словарных дефиниций. 

В художественной картине мира Али Смит проявляется индивидуально-авторская оценка, 

что позволяет читателю почувствовать предпочтения писательницы.  Автор выражает 

свое отношение к временам года и конкретно к ОСЕНИ. ОСЕНЬ имеет в романе 

символический смысл, который отображен в нескольких направлениях. Это и время 

«пожинать плоды» политических трансформаций - роман посвящен результатам и 

вопросам, которые возникли после принятия судьбоносного решения. По результатам 

подсчета голосов на референдуме 23 июня 2016 года жители Великобритании проголосовали 

за выход из Евросоюза. В случае выхода из союза придется изменить множество законов и 

регуляций, принятых на основе европейских. Для жителей Соединенного Королевства это 

будет тяжелый и переломный момент, который поставит разнообразные юридические, 

политические и экономические задачи. Кроме этого, в романе описывается и трагедия 

старения, так как жизнь одного из главных героев подходит к концу (Дэниэла Глюка). К тому 

же ОСЕНЬ - это и одно из звеньев годового цикла, что подчеркивает природу времени – его 

цикличность. Роман Али Смит показывает, что субконцепт ОСЕНЬ очень многогранен и 

объемен. Выявляя языковые средства, объективирующие исследуемый нами концепт, и 

описывая семантику этих единиц, моделируем содержание субконцепта ОСЕНЬ/AUTUMN 

как глобальную мыслительную единицу в ее национальном, социальном и индивидуальном 

своеобразии. Эти особенности исследуемого субконцепта используются автором для 

изображения событий, культуры и образа жизни не только определенных героев романа, но 

и страны в целом, таким образом создавая фрагмент этнокультурной картины мира. 

Ключевые слова: концепт, субконцепт, лингвокультурный концепт, концептуальный  

признак, языковая картина мира. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

ВЕРБАЛІЗОВАНОГО СУБКОНЦЕПТУ ОСІНЬ/AUTUMN  

(на матеріалі роману «Осінь» Алі Сміт) 

Нетреба К.С. 
викладач, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Стаття присвячена дослідженню особливостей індивідуально-авторської інтерпретації 

вербализованого субконцепту ОСІНЬ/AUTUMN в романі "Осінь" Алі Сміт. У роботі були 

визначені основні семантичні ознаки основного слова-репрезентанта - ОСІНЬ. Алі Сміт у 

своєму творі використала і інші слова-репрезентанти, які можна віднести до концепту 

ПОРИ РОКУ/SEASONS. Було виявлено, що реалізація цих слів у тексті перевищила 

семантичний обсяг їх словникових дефініцій. У художній картині світу Алі Сміт 

проявляється індивідуально-авторська оцінка, що дозволяє читачеві відчути вподобання і 
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бачкення письменниці. Автор виражає своє відношення до пір року і конкретно до ОСЕНІ. 

ОСІНЬ має в романі символічний сенс, який відображений у декількох напрямах. Це і час 

"пожинати плоди" політичних трансформацій - роман присвячений результатам і питанням, 

які виникли після ухвалення доленосного рішення: за результатами підрахунку голосів на 

референдумі 23 червня 2016 роки жителі Великобританії проголосували за вихід з Євросоюзу. 

У разі виходу з союзу доведеться змінити безліч законів і регуляцій, прийнятих на основі 

європейських. Для жителів Сполученого Королівства це буде важкий і переломний момент, 

який поставить різноманітні юридичні, політичні і економічні завдання. Окрім цього, в 

романі описується і трагедія старіння, оскільки життя одного з головних героїв добігає кінця 

(Дэниела Глюка). До того ж ОСІНЬ - це і одна з ланок річного циклу, що підкреслює природу 

часу - його циклічність. Роман Алі Сміт показує, що субконцепт ОСІНЬ дуже багатогранний 

і об'ємний. Виявляючи мовні засоби, що об'єктивують досліджуваний нами концепт, і 

описуючи семантику цих одиниць, моделюємо зміст субконцепту ОСІНЬ/AUTUMN як 

глобальну розумову одиницю в її національній, соціальній і індивідуальній своєрідності. Ці 

особливості досліджуваного субконцепту використовуються автором для зображення подій, 

культури і способу життя не лише певних героїв роману, але і країни в цілому, таким чином 

створюючи фрагмент етнокультурної картини світу. 

Ключові слова: концепт, субконцепт, лінгвокультурний концепт, концептуальна ознака, 

мовна картина світу.  

 

PECULIARITIES OF AN INDIVIDUAL AUTHOR’S INTERPRETATION OF 

THE VERBALIZED SUBCONCEPT AUTUMN 

(based on the novel “Autumn” by Ali Smith) 

Netreba K. 
lecturer, Odessa I.I. Mechnikov National University 

The article is dedicated to the research of the peculiarities of an individual author’s interpretation of 

the subconcept verbalized - AUTUMN in the novel "Autumn" by Ali Smith. The basic semantic 

features of the examined word-representative – AUTUMN were defined. Ali Smith used other word-

рrepresentatives in her work  that can be attributed to concept SEASONS. It was discovered that the 

realization of the given words in the text exceeded the semantic scope of their dictionary definitions. 

In Ali Smith’s artistic picture of the world an individually-authorial estimation is manifested that 

allows the reader to feel the preferences of the author. The writer expresses her attitude towards 

seasons and in particular to AUTUMN. In the work AUTUMN has a symbolic meaning that is 

displayed in several directions. Autumn is the time “to reap the benefits" of political transformations: 

the novel is devoted to the results and issues that arose after the fateful decision was made: according 

to the results of the voting in referendum on June, 23 2016 the residents of Great Britain decided to 

leave the European Union. In case of the exit the great number of the laws and regulations accepted 

on the basis of European ones are to be changed. For the people of the United Kingdom this would 

be a difficult and crucial moment, one that will pose a variety of legal, political and economic 

challenges. In addition, the novel also describes the tragedy of aging, as the life of one of the 

protagonists is coming to an end (Daniel Gluck). Besides AUTUMN is one of the links of an annual 

cycle, that fact underlines the nature of time – its cyclical essence. Ali Smith’s novel shows that the 

subconcept AUTUMN is very multifaceted and voluminous. By identifying language means 

objectifying the subconcept and exploring and describing the semantics of these units, we model the 

content of the linguistic cultural subconcept AUTUN as a global cognitive unit in its national, social 

and individual identity. These features of the investigated phenomenon are used by the author to 

depict the events, culture and lifestyle of not only certain characters of the novel but also the country 

as a whole, thus creating the fragment of the ethnocultural picture of the world. 

Key words: concept, subconcept, linguistic cultural concept, conceptual feature, linguistic world-

image. 
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      Введение. Согласно определению, которое дал известный ученый                       

Бернштейн Н.А.: «Время — это фундаментальное свойство бытия, выраженное 

в форме движения, изменения и развития сущего из прошлого, 

через настоящее в будущее» (Гуманитарный портал, 2002-2020). Время – это 

понятие, которое «концептуализирует необратимую изменчивость мира, 

процессуальный характер его существования, наличие в мире не только «вещей» 

(объектов, предметов), но и событий… Время — одна из базисных категорий 

философского и научного знания. Время относится   к тем реалиям, которые 

издревле определяли смысловое поле человеческого мировосприятия. На ранних 

этапах развития человечества представление о времени носило циклический 

характер (циклическое время), что было вызвано исключительной важностью 

для человеческого существования циклических процессов: годичного 

и суточного циклов, цикла обращения Луны, смены поколений и, возможно, 

внутренних биоритмов организма. Позднее выработалось линейное 

представление о времени. Вместе с тем, роль периодических (циклических) 

процессов в понимании времени и сейчас остаётся весьма значительной, 

поскольку именно они составляют основу эталонов измерения времени» 

(Гуманитарный портал, 2002-2020). 

      В нашей статье рассмотрим понятие ВРЕМЕНА ГОДА/SEASONS как пример 

темпоральной цикличности. В лингвистике сравнительно недавно стали 

рассматривать концепт ВРЕМЕНА ГОДА/SEASONS как концепт, 

отображающий культуру народа, как один из элементов языковой картины мира 

и как составляющую лингвокультурного знания. Как известно, термин 

«концепт» имеет много дефиниций. В терминологической энциклопедии                        

Е.А. Селивановой «концепт» определяется как «информационная структура 

сознания, разносубстратная, определенным образом организованная единица 

памяти, содержащая совокупность знаний про объект познания, вербальных и 

невербальных, полученных путем взаимодействия пяти психических функций 

сознания и бессознательного» (Селіванова, 2008: 256). В свою очередь,                        

В.А. Маслова подчеркивает, что концепт отмечен лингвокультурной 

спецификой и характеризует носителей той или иной этнокультуры. Он 

возникает при столкновении словарного значения слова с личным или народным 

опытом человека (Маслова, 2004: 36). Наиболее удачным нам представляется 

определение  М.В. Пименовой, которое используется в данной статье в качестве 

рабочего: «концепт – это представление о фрагменте мира. Такое представление 

формируется общенациональными признаками, которые дополняются 

признаками индивидуального опыта и личного воображения» (Антология 

концептов, 2005: 16). 

      Целью данной работы является выявление особенностей индивидуально-

авторской интерпретации концептуального смысла вербализованного 

субконцепта ОСЕНЬ/AUTUMN в романе Али Смит «Осень». В когнитивной 

лингвистике существует ряд приемов и методик исследования концептов. 

Одним из таких приемов является анализ словарных дефиниций номинантов 

концепта. В работе будут также использованы такие методы как метод сплошной 
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выборки, дескриптивный, дефиниционный и компонентно-семантический 

анализ, интерпретационный и этимологический методы.  

     Результаты и обсуждение.    В предыдущих наших работах было выделено 

четыре основных слова-репрезентанта концепта ВРЕМЕНА ГОДА/SEASONS – 

WINTER, SPRING, SUMMER, AUTUMN, будем считать их субконцептами 

концепта ВРЕМЕНА ГОДА/SEASONS.   

       В данной работе остановимся более подробно на одном из слов-

репрезентантов  – ОСЕНИ/AUTUMN. Рассмотрим данный субконцепт через 

призму художественного текста и индивидуально-авторской картины мира на 

примере романа Али Смит «Осень». Али Смит (24 августа 1962 г.) – современная 

британская (шотландская) писательница и журналистка, обладатель многих 

премий и наград, в том числе Уитбредовской и Готорнденской премий. 

Несколько ее романов фигурировали в шортлистах Букеровской премии.  

Творчество этой писательницы относят к элитарной интеллектуальной прозе. 

Роман «Осень» (первая публикация 16 августа 2019 г.) – это роман-коллаж, 

представляющий собой совокупность идей, включающий в себя отрывки 

воспоминаний и размышлений, описания произведений искусства, осмысление 

современных событий.  В центре повествования дружба Элизавет Требуй 

(Elisabeth Demand), тридцатидвухлетней внештатной младшей 

преподавательницы одного из лондонских университетов, и Дэниэла Глюка, 

находящегося в фазе усиленного сна, ему сто один год. В романе Элизавет либо 

представляет диалоги, который могли бы произойти, если б Дэниэл не спал, либо 

вспоминает их общее прошлое. Будучи очень образованным, Дэниэл привил 

тогда еще маленькой Элизавет любовь к искусству и его понимание. Остальная 

часть романа посвящена описанию жизненных ситуаций героини и 

размышлений разных персонажей.  

      Али Смит задумала написать четыре политических романа о современных 

событиях с условием, что их должны публиковать незамедлительно. Она решила 

озаглавить их «Осень», «Зима», «Весна» и «Лето». В одном из интервью она 

призналась, что эти романы будут выходить в хронологическом порядке, т.е. 

будут публиковаться один за другим, как и времена года. Каждый из них будет 

о конкретном времени года, хотя и другие сезоны будут упоминаться в них, т.к. 

сезоны неразрывно связаны друг с другом. Так называемы «сезонный квартет» - 

это четыре отдельных романа, взаимосвязанные и цикличные как времена года, 

дающие картину времени, в котором мы сейчас живем.  

      «Осень» – первый роман из «сезонной» тетралогии, в нем писательница 

исследует проблему: Что такое время и как мы его переживаем/ощущаем? «Мы 

проживаем свою жизнь, ссылаясь на общепринятую символическую систему, 

часовое время, и все же существует совершенно субъективный опыт времени, 

который философ Анри Бергсон назвал «la durée» или «продолжительность». Эту 

мысль иллюстрирует выражение «время летит, когда тебе весело». Невозможно 

точно знать, как люди ощущают время. Несмотря на эту неопределенность, 

романисты отображают выдуманных персонажей через линейное время. Как 

писал Томас Манн в «Волшебной Горе», «ясно, что время, будучи 
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средством/средой (medium) повествования, может также стать его предметом» 

(The guardian, 2016). 

      Для начала рассмотрим словарные дефиниции заголовного слова, номинанта 

концепта ОСЕНЬ/AUTUMN. Лексикографическое исследование лексемы 

autumn позволяет выделить следующие семантические признаки: 

1. Время года, прежде всего, дефинируются как временной промежуток; 

2. В лексикографическом описании времени года указывается позиция 

следования сезона в годовом цикле, например, осень следует за летом и 

предшествует зиме; 

3. Дефиниции содержат указания астрономических параметров сезона; 

4. Дефиниционными признаками выступают также климатические 

параметры времени года; 

5. В словарной статье перечисляются названия месяцев, которые входят в 

данный сезон. 

6. В некоторых словарях, наряду с прямыми значениями, фиксируются 

переносное значение: autumn – зрелый период, приближающийся к концу 

жизненного цикла. Это переносное значения можно считать образно-

метафорическим компонентом лингвокультурного концепта ВРЕМЕНА ГОДА 

(более подробно см. Котюжан, 2012). 

      Этимологически значение слова Autumn имеет прямое отношение к 

человеческой деятельности, в переводе с латыни оно означает to increase – 

возрастать. Это время созревания и уборки урожая. Древнеанглийское название 

этого сезона hærfest– урожай, произошло от праиндоевропеского корня  *kerp – 

собирать, рвать. В 16 ст. оно было заменено латинским autumnus. 

       Концепт не возникает непосредственно из словарного значения слова, он 

окружен эмоциональным, экспрессивным и оценочны ореолом. Роман Али Смит 

“Autumn” служит тому доказательством. Образная актуализация времени  года 

выходит за пределы словарного значения его номинации.   

      В своем произведении Али Смит четко определяет место ОСЕНИ в годовом 

цикле – после ЛЕТА: «When the summer goes and the autumn comes» (когда 

уходит лето, наступает осень). Писательница также упоминает все месяцы, 

входящие в состав ОСЕНИ: Сентябрь (сентябрьский)  (Fa = 4), Октябрь (Fa = 2) 

и Ноябрь (Fa=2). 

     Из астрономических параметров исследуемого времени года упоминается 

продолжительность светового дня: «The nights are sooner… the light a little less 

each time. Dark at half past seven. Dark at quarter past seven, dark at seven» (Ночи 

наступают быстрее, света все меньше с каждым разом. Темнеет в 

полвосьмого. Темнеет в четверть восьмого, темнеет в семь). 

     Большое внимание автор произведения уделила описанию климатических 

условий, свойственных времени года ОСЕНИ: «The days are still warm, the air in 

the shadows sharper. The nights … chillier» (дни еще теплые, но воздух в тени 

посвежел); «It was suddenly freezing» (было неожиданно морозно); «The rain was 

coming» (надвигался дождь); «…the tree’s leaves are yellow and thinning» (листья 

на дереве желтые и истончавшие); «A frost has snapped millions of trees all across 
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the country into brightness. The ones that aren’t evergreen are a combination of 

beautiful and tawdry, red orange gold the leaves, then brown, and down» (миллионы 

деревьев по всей стране засверкали инеем.  Те, что не вечнозеленые, 

представляют собой сочетание красивых и безвкусных красных, оранжевых и 

золотистых листьев, которые со временем станут коричневыми и опадут); 

«The days are unexpectedly mild» (дни неожиданно теплые); «But the nights are 

cool to cold» (при этом ночи сначала прохладные, потом холодные); «That’s not 

mist. It’s fog» (Это не дымка. Это туман); «There’ve been a couple of windy 

nights» (Было несколько ветреных ночей);  «The leaves are stuck to the ground 

with wet» (листья прилипли к земле из-за влаги).   

      В романе были упомянуты природные явления, присущие ОСЕНИ: rain, 

frost, wind, mist, fog, wet, damp, cold.  Изображение ОСЕНИ в романе стало более 

ярким благодаря описанию поведения животных и насекомых в этот период, а 

также состояния растений. Сентябрь: «The  greens of the leaves have been duller 

since August…But the flowers are sill coming. The hedgerows are still humming. 

The shed is already full of apples and the tree’s still covered in them» (Зелень на 

деревьях начала тускнеть с августа…Но цветы все еще расцветают. Живые 

изгороди все еще жужжат. В сарае уже полно яблок, и дерево все еще увешано 

ими); «The swifts left weeks ago. They are hundreds of miles from here by now, 

somewhere over the ocean» (Стрижи улетели несколько недель назад. Они уже в 

сотнях миль отсюда, где-то за океаном); Октябрь: «the lacy creep of the dark 

and the damp at its edges, the plants calm in the folding themselves away , the beads 

of the condensation on the webstrings hung between things» (вползание кружевной 

темноты и сырости по краям, спокойно сворачивающиеся растения, бисеринки 

конденсата на паутинах, висящих между предметами);  «The spiders in the sheds 

and the houses are guarding their egg sacs in the roof corners. The eggs for the 

coming year’s butterflies are tucked on the undersides of the glassblades, dotting the 

dead looking stalks on the wasteland, camouflaged invisible on the scrubby looking 

bushes and twigs» (Пауки в сараях и домах стерегут яйца, отложенные в углах 

крыш. Яйца, из которых в будущем году вылупятся бабочки, прячутся на 

внутренней стороне травинок, испещряя мертвые на вид стебли на пустоши, 

камуфлируются на захудалых кустиках и веточках); Ноябрь: «The sycamore 

seeds hit the glass in the wind» (Семена платана стучат по стеклу на ветру); 

«The trees are revealing their structures» (Деревья обнажают свое строение); 

«But there are roses, there are still roses. In the damp and the cold, on a bush that 

looks done, there’s a wide-open rose, still» (Но по-прежнему цветут розы. В 

сырости и холоде, на кусте, который выглядит захудалым, все еще широко 

распустившаяся роза). 

     При описании ОСЕНИ Али Смит использует большое количество 

прилагательных, выступающих в функции эпитетов: «The streets were bright and 

splendid. The sun sent shockingly beautiful light off the buildings» (Улицы были 

яркие и роскошные. Здания отражали потрясающе красивый солнечный свет); 

«The days are still warm» (Дни все еще теплые); «The days are unexpectedly mild» 

(Дни неожиданно теплые); «Autumn mellow»  (Осень теплая). Все 
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рассмотренные лексемы несут в себе позитивную коннотацию: bright – (о 

периоде времени) с солнечной и безоблачной погодой; splendid – впечатляющий, 

очень хороший; beautiful – приятный чувствам или уму в эстетическом смысле; 

warm – комфортно высокая температура;  mild  - теплый (о погоде); mellow – 

теплый, мягкий (о звуке, цвете). Приведенный позитивно окрашенные примеры 

позволяют сделать вывод о том, что для автора романа данное время года 

является положительным и приятным периодом в жизни не только природы, но 

и людей. Кроме того, упоминание большого количества природных явлений в 

этом сезоне указывает на событийность ОСЕНИ. Это беспокойное время для 

всех живых существ. 

      В тексте произведения также реализовано переносное значение субконцепта 

ОСЕНЬ на уровне сюжета –  зрелый период, приближающийся к концу 

жизненного цикла. Главный герой романа Дэниэл Глюк находится в больнице, у 

него так называемая фаза усиленного сна, которая возникает, по словам 

медсестры в случае, когда пациент находится при смерти. В романе Дэниэлу сто 

один год. 

      В романе Али Смит в описании субконцепта ОСЕНЬ был реализован 

глубинный концептуальный признак – наличие урожая. Писательница 

упоминает урожай при описании сентября «The crops are high, about to be cut, 

bright, golden» (Поднялся урожай – яркий, золотистый, скоро жатва) и при 

описании октября: «The apples weighing down the tree a minute ago are gone» 

(Яблоки, свисающие с дерева минуту назад, опали). 

      Признак наличия урожая и собирания плодов осенью отображен также на 

уровне целого текста. Многие литературные критики считают «Осень» первым 

серьезным романом, написанным после референдума в июле 2016 года о выходе 

Великобритании из ЕС (first post-Brexit novel). Роман посвящен результатам и 

вопросам, которые возникли после принятия судьбоносного решения. По 

результатам подсчета голосов жители проголосовали за выход из Евросоюза. В 

случае выхода из союза придется изменить множество законов и регуляций, 

принятых на основе европейских. Для жителей Соединенного Королевства это 

будет тяжелый и переломный момент, который поставит разнообразные 

юридические, политические и экономические задачи. 

      Также в своем произведении Али Смит часто упоминает поэта младшего 

поколения английских романтиков – Джона Китса: как в тексте романа, так  и в 

качестве цитаты из его стихотворения в эпиграфе. Она его называет «autumn 

poet» - осенним поэтом, его стихотворение –   «Ода к Осени» - является одним 

из наиболее известных его произведений. В стихотворении 3 строфы по 

одиннадцать строк, в которых описывается развитие сезона – осень от позднего 

созревания урожая к его сбору и затем последние дни перед зимой. В 

стихотворении осень выступает как пора «плодоношения и дождей» (Китс). 

Таким образом, выбор времени года осень не случайный. Осень – это время, 

когда видны результаты труда, пора пожинать плоды, а также это период 

трансформации. Прежде всего Али Смит указывает на необходимость 

разрешения задач, которые стали перед населением после референдума за выход 
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из Евросоюза, а также на подготовку к новым условиям, не только политическим, 

экономическим, но и к мировоззренческим. 

      Кроме времени года ОСЕНИ/AUTUMN (Fa = 17) в романе встречаются 

упоминания о других временах года: ВЕСНА/SPRING (Fa = 8), ЛЕТО/SUMMER 

(Fa = 30), ЗИМА/ WINTER (Fa = 6). А также производные ключевых слов: 

autumn – autumnal (прилагательное); summer – midsummer (существительное); 

winter – midwinter (существительное).   

      Али Смит уделила значительно меньше внимания изображению остальных 

сезонов, кроме ОСЕНИ. При описании ЗИМЫ были упомянуты климатические 

параметры и один из месяцев – Февраль: «She’ll be dead by the time the leaves 

have fallen of the tree at front of the house» (Она будет мертва к тому моменту, 

когда с дерева перед домом упадет листва); «But one night a really wild wind 

blows all the leaves off the tree» (Но однажды ночью по-настоящему сильный 

ветер сдует с дерева всю листву); «…snow falling» (падает снег). Метафора 

«winter of despair» – зима отчаянья, говорит о негативном отношении автора к 

данному времени года. 

      Для изображения ВЕСНЫ были использованы такие параметры: 

дефиниционный признак названия месяцев, входящих в состав времени года – 

Март и Апрель; название праздника Easter – Пасха; цветение определенных 

растений (cow parsley – лесной купырь, nettle – крапива, buttercups – лютики, 

gorse – улекс); наличие пыльцы, а также яркая метафора с позитивной 

коннотацией  - «a spring of hope» -  весна надежды. Можно считать, что 

отношение автора к ВЕСНЕ достаточно позитивное, это время года не несет в 

себе какой-либо угрозы, а наоборот располагает к хорошим эмоциям, в этот 

период начинает просыпаться природа, а человек склонен мечтать и надеяться.  

      Лексема лето/summer была использована в таких словосочетаниях как 

«summer festival» - летний фестиваль, «summer night» - летняя ночь, «summer 

dress»  - летнее платье, «summer sports» - летние виды спорта, «sunlit summer» 

- залитое солнцем лето. Последнее словосочетание говорит о том, что ЛЕТО – 

это время года, когда в основном солнечно. В тексте романа есть все три 

названия летних месяцев – Июнь, Июль, Август. Также лексема лето/summer в 

примере «He is thin and small, sixteen summers old but he thinks he’s a man» (Он 

худощав и мал, ему шестнадцать лет, но он мнит себя мужчиной) – имеет 

значение «года». Является интересным и тот факт, что писательница описывает 

ЛЕТО через ОСЕНЬ, причем ОСЕНЬ в данном примере имеет негативную 

оценку: «Now that the actual autumn isn’t far off, it’s better weather. Up to now it 

has been fly-fetid, heavy-clouded, cool and autumnal all summer» (Теперь, когда 

уже не за горами настоящая осень, погода улучшилась. До сих пор стояло 

воняющее мухами, пасмурное, прохладное лето). Можно сделать вывод, что для 

Али Смит ЛЕТО достаточно нейтральный сезон, в тексте романа его описанию 

не уделено много лексических или стилистических средств с позитивной 

коннотацией. Не случайным представляется и тот факт, что «Осень» - первый 

написанный роман из задуманного писательницей сезонного квартета. В одном 

из интервью она упомянула, что ОСЕНЬ – одно из ее любимых времен года. 
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      Лексема season/время года было использовано в романе 5 раза, 3 из них в 

следующих словосочетаниях: «season of mists» - пора туманов (об осени), 

«season of Light» - пора Света,  «season of Darkness» - пора Мрака – цитата из 

романа     Ч. Диккенса «Сказка о двух городах, который Элизавет читала своему 

другу Дэниэлу, пока тот спал. Али Смит также упомянула производное слово – 

monoseason, описывая погоду в Британии: «That was back in the years when we 

still had summers. When we still had seasons, not just the monoseason we have now» 

(Это было еще в те года, когда у нас еще было лето. Когда у нас были времена 

года, а не этот один моносезон (одно и тоже время года), как сейчас). 

      Британская писательница изображает смену времен года путем описания 

жизненного цикла растений: «Time-lapse of a million billion flowers opening their 

heads, of a million billion flowers bowing, closing their heads again, of a million 

billion flowers opening instead, of a million billion buds becoming leaves then the 

leaves falling off and rotting into earth, of a million billion twigs splitting into a 

million billion brand new buds» (Замедленная съемка с миллионом миллиардов 

цветов, раскрывающих бутоны, миллионом миллиардов цветов, склоняющих и 

снова закрывающих бутоны, с миллионом миллиардов новых цветов, 

распускающихся вместо них, с миллионом миллиардов почек, становящихся 

листьями, которые затем опадают и гниют в земле, с миллионом миллиардов 

веточек, покрывающихся миллионом миллиардов новеньких почек). Али Смит 

показывает, что мы неразрывно связаны с природой и с ее явлениями. Все, что 

есть в ней, отражается и в нас.  

      Факт использования и других лексем, относящихся ко временам года, 

подчеркивает неотделимость одного из сезонов от целого годичного цикла. Все 

звенья взаимосвязаны и взаимозависимы. Только их целостное восприятие и 

анализ может помочь осознать авторское видение такого явления как осень. 

      Выводы. В художественной картине мира Али Смит проявляется 

индивидуально-авторская оценка, что позволяет читателю почувствовать 

предпочтения писательницы.  Автор выражает свое отношение к временам года 

и конкретно к ОСЕНИ. Для писательницы это время года олицетворяет собой 

период полный надежд, перемен, переосмысления. ОСЕНЬ имеет в романе 

символический смысл, который отображен в нескольких сферах. Это и время 

«пожинать плоды» политических трансформаций - роман посвящен результатам 

и вопросам, которые возникли после принятия судьбоносного решения. По 

результатам подсчета голосов на референдуме 23 июня 2016 года жители 

Великобритании проголосовали за выход из Евросоюза в результате которого 

придется изменить множество законов и регуляций, принятых на основе 

европейских. Для жителей Соединенного Королевства это будет тяжелый и 

переломный момент, который поставит разнообразные юридические, 

политические и экономические задачи. Кроме этого, в романе описывается и 

трагедия старения, так как жизнь одного из главных героев подходит к концу 

(Дэниэла Глюка). К тому же ОСЕНЬ – это и одно из звеньев годового цикла, что 

подчеркивает природу времени – его цикличность. Роман Али Смит показывает, 

что субконцепт ОСЕНЬ очень многогранен и объемен. Выявляя языковые 
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средства, объективирующие исследуемый нами концепт, и описывая семантику 

этих единиц, моделируем содержание субконцепта ОСЕНЬ/AUTUMN как 

глобальную мыслительную единицу в ее национальном, социальном и 

индивидуальном своеобразии. Эти особенности исследуемого субконцепта 

используются автором для изображения событий, культуры и образа жизни не 

только определенных героев романа, но и страны в целом, таким образом 

создавая фрагмент этнокультурной картины мира. 
 

Список литературы 

Антология концептов: в 2-х т.: кол. моногр. Волгоград, 2005. 352с. 

Гуманитарный портал URL: http:// https://gtmarket.ru/concepts/6947 (Last accessed: 11.11.2020) 

Котюжан Е.С. WINTER, SPRING, SUMMER, AUTUMN(FALL) как ключевые слова-

репрезентанты концепта ВРЕМЕНА ГОДА в англоязычной картине мира. Записки з романо-

германської філології. № 28. Одесса, 2012. С. 49-55. 

Кубрякова Е.С. Когнитивная лингвистика и проблемы композиционной семантики в сфере 

словообразования. Известия АН. Серия литературы и языка. 2002. № 1. С. 13-24. 

Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. Минск, 2004. 256 с. 

Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивно-семантический анализ языка: моногр. Воронеж, 2006. 

226с. 

Cеліванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. Полтава, 2008. 712 с. 

Смит А. Осень. URL: http://loveread.ec/read_book.php?id=77173&p=33 (Last accessed: 

12.05.2020) 

Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава, 2006. 716 с. 

Сусов И.П. Введение в языкознание. Москва, 2008. 379 с. 

Хрестоматия по общему языкознания. Киев, 2008. 710 с. 

Armitstead C. Interview with Ali Smith: “This young generation is showing us that we need to change 

and we can change”. URL: https://www.theguardian.com/books/2019/mar/23/ali-smith-spring-

young-generation-brexit-future (Last accessed: 12.05.2020) 

Good reads. Smith A. Autumn. URL: https://www.goodreads.com/book/show/28446947-autumn 

(Last accessed: 12.05.2020) 

Kavenna J. Autumn by Ali Smith review – a beautiful, transient symphony. URL: 

https://www.theguardian.com/books/2016/oct/12/autumn-ali-smith-review (Last accessed: 

12.05.2020) 

Mcalpin H. “Autumn” champions free spirits and the lifeforce of art. URL:  

https://www.npr.org/2017/02/09/512910724/autumn-champions-free-spirits-and-the-lifeforce-of-art 

(Last accessed: 12.05.2020) 

Skeat W. Etymological dictionary. URL:  

https://archive.org/details/etymologicaldict00skeauoft/page/n5 (Last accessed: 12.05.2020) 

Smith A. Autumn.U.K., 2016. 263 p. 

  

References 
Antologija konceptov: v 2-h t.: kol. monogr. (2005). Volgograd. 

Gumanitarnyj portal URL: http:// https://gtmarket.ru/concepts/6947 (Last accessed: 11.11.2020) 

Kotjuzhan, E.S. (2012). WINTER, SPRING, SUMMER, AUTUMN(FALL) kak kljuchevye slova-

reprezentanty koncepta VREMENA GODA v anglojazychnoj kartine mira. Zapiski z romano-

germans'koї fіlologії. 28. Odessa, 49-55. 

Kubrjakova, E.S. (2002). Kognitivnaja lingvistika i problemy kompozicionnoj semantiki v sfere 

slovoobrazovanija. Izvestija AN. Serija literatury i jazyka. № 1, 13-24. 

Maslova, V.A. (2004). Kognitivnaja lingvistika. Minsk. 

Popova, Z.D., Sternin, I.A. (2006). Kognitivno-semanticheskij analiz jazyka: monogr. Voronezh. 

Selіvanova, O.O. (2008). Suchasna lіngvіstika: naprjami ta problemi. Poltava. 

https://gtmarket.ru/concepts/6947
http://loveread.ec/read_book.php?id=77173&p=33
https://www.theguardian.com/books/2019/mar/23/ali-smith-spring-young-generation-brexit-future
https://www.theguardian.com/books/2019/mar/23/ali-smith-spring-young-generation-brexit-future
https://www.goodreads.com/book/show/28446947-autumn
https://www.theguardian.com/books/2016/oct/12/autumn-ali-smith-review
https://www.npr.org/2017/02/09/512910724/autumn-champions-free-spirits-and-the-lifeforce-of-art
https://archive.org/details/etymologicaldict00skeauoft/page/n5


Записки з романо-германської філології. Випуск 2 (45). 2020 

 

68 

 

Smit, A. Osen'. URL: http://loveread.ec/read_book.php?id=77173&p=33 (Last accessed: 

12.05.2020) 

Suchasna lіngvіstika: termіnologіchna enciklopedіja. Poltava, (2006). 716 s. 

Susov, I.P. (2008). Vvedenie v jazykoznanie. Moskva. 

Hrestomatija po obshhemu jazykoznanija. Kiev, (2008). 710 s. 

Armitstead, C. (2019). Interview with Ali Smith: “This young generation is showing us that we need 

to change and we can change”. URL: https://www.theguardian.com/books/2019/mar/23/ali-smith-

spring-young-generation-brexit-future (Last accessed: 12.05.2020) 

Good reads. Smith A. Autumn. URL: https://www.goodreads.com/book/show/28446947-autumn 

(Last accessed: 12.05.2020) 

Kavenna, J. Autumn by Ali Smith review – a beautiful, transient symphony. URL: 

https://www.theguardian.com/books/2016/oct/12/autumn-ali-smith-review (Last accessed: 

12.05.2020) 

Mcalpin, H. “Autumn” champions free spirits and the lifeforce of art. URL:  

https://www.npr.org/2017/02/09/512910724/autumn-champions-free-spirits-and-the-lifeforce-of-art 

(Last accessed: 12.05.2020) 

Skeat, W. Etymological dictionary. URL:  

https://archive.org/details/etymologicaldict00skeauoft/page/n5 (Last accessed: 12.05.2020) 

Smith, A. (2016). Autumn.U.K. 263 p. 

 

 

 
Стаття надійшла до редакції 8.10.2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Записки з романо-германської філології. Випуск 2 (45). 2020 

 

69 

 

УДК: 821.111-313.1:81'25 

DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.2(45).218216 

 

ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ВКЛЮЧЕНЬ 

РОМАНУ АНТИУТОПІЇ О. ГАКСЛІ «ПРЕКРАСНИЙ НОВИЙ СВІТ» 

Прокопенко А.В. 
кандидат філологічних наук, доцент,  

Сумський державний університет 

ORCID 0000-0002-4590-4201 

Мозуль Р. В. 
магістрантка, Сумський державний університет  

У статті розглядаються особливості перекладу інтертекстуальних включень роману 

антиутопії О. Гакслі «Прекрасний новий світ». Визначено, що перекладознавчий аспект 

інтертекстуальних включень розглядається з позиції синтезу та аналізу. Уточнено, що 

інтертекстуальність є важливою категорією художнього тексту та зазначено, що 

практично будь-який текст виступає як інтертекст, тобто сукупність текстів, що 

відбилися в цьому творі. Крім того, у статті з’ясовано, що наявність «інтертекстуальної 

свідомості» стає важливою для розуміння та інтерпретації інтертекстуальних включень, 

хоча вона не завжди присутня у реципієнта повідомлення, що стає причиною 

недомовленостей, натяків та непорозуміння між представниками різних, або навіть однієї 

лінгвокультури. У статті уточнено, що інтертекстуальні включення складають труднощі 

для перекладачів, оскільки перед перекладачем постає завдання вірного підбору передачі цього 

явища у мові перекладу. Розглянуто та описано підходи до визначення інтертекстуальності. 

Крім того, з’ясовано основні види інтертестуальних включень. У статті зазначено, що 

роман антиутопія О. Гакслі «Прекрасний новий світ» становить поле для розгляду 

інтертекстуальних включень. Крім того, уточнено, що твори Шекспіра складають 

літературну основу зазначеного роману. У статті проаналізовані випадки алюзій, які 

представлені власними іменами у романі. Власні імена розглянуті в інтертекстуальному та 

етимологічному аспектах, а також осмислено особливості їхнього відтворення в 

україномовному перекладі. З’ясовано, що у тексті роману неодноразово зустрічаються алюзії 

на сучасні реалії О. Гакслі. Вивчено випадки перекладу цих реалій. Визначено, що у тексті 

роману наводяться уривки з «Ромео і Джульєтти» Шекспіра та досліджено особливості 

їхнього відтворення в україномовному перекладі. Визначено, що найчастіше при перекладі 

використовувалася транскрипція. Подана стаття надає актуальне уявлення про особливості 

перекладу інтертекстуальних включень роману антиутопії О. Гакслі «Прекрасний новий 

світ», які в цьому тексті в цьому контексті служать засобом створення іронії. 

Ключові слова: інтертекстуальність, інтертекстуальні включення, перекладознавчий 

аспект, алюзія, реалія, лінгвокультура.  
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В статье рассматриваются особенности перевода интертекстуальных включений романа 

антиутопии О. Хаксли «О дивный новый мир». Определено, что переводоведческий аспект 

интертекстуальных включений рассматривается с позиции синтеза и анализа. Уточнено, 

что интертекстуальность является важной категорией художественного текста и 
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указано, что практически любой текст выступает как интертекст, то есть совокупность 

текстов, которые отразились в данном произведении. Кроме того, в статье установлено, 

что наличие «интертекстуального сознания» становится важным для понимания и 

интерпретации интертекстуальных включений, хотя оно не всегда присутствует у 

реципиента сообщения, становится причиной недоговоренностей, намеков и недоразумения 

между представителями разных, или даже одной лингвокультуры. В статье уточняется, 

что интертекстуальные включения составляют трудности для переводчиков, так как перед 

переводчиком стоит задача верного подбора передачи данного явления в языке перевода. 

Рассмотрены и описаны подходы к определению интертекстуальности. Кроме того, 

выяснены основные виды интертестуальних включений. В статье указано, что роман 

антиутопия О. Хаксли «О дивный новый мир» составляет поле для рассмотрения 

интертекстуальных включений. Кроме того, указано, что произведения Шекспира 

составляют литературную основу данного романа. В статье проанализированы случаи 

аллюзий, которые представлены именами в романе. Имена рассмотрены в 

интертекстуальном и этимологическом аспектах, а также осмыслено особенности их 

воспроизведения в украиноязычном переводе. Установлено, что в тексте романа 

неоднократно встречаются аллюзии на современные реалии О. Хаксли. Проанализированы 

случаи перевода данных реалий. Определено, что в тексте романа приводятся отрывки из 

«Ромео и Джульетты» Шекспира и проанализированы особенности их воспроизведения в 

украиноязычном переводе. Определено, что чаще всего при переводе использовалась 

транскрипция. Данная статья предоставляет актуальное представление об особенностях 

перевода интертекстуальных включений романа антиутопии О. Хаксли «О дивный новый 

мир», которые в данном тексте служат средством создания иронии. 

Ключевые слова: интертекстуальность, интертекстуальные включения, переводоведческий 

аспект, аллюзия, реалия, лингвокультура. 

 

DIFFICULTIES IN TRANSLATION OF INTERTEXTUAL INCLUSIONS IN 
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The article discusses the features of translation of intertextual inclusions in A. Huxley's dystopian 

novel Brave New World. It is determined that the translation aspect of intertextual inclusions is 

considered from the point of view of synthesis and analysis. It is clarified that intertextuality is an 

important category of a literary text and is noted that almost any text acts as an intertext, that is, a 

set of texts reflected in this work. In addition, the article found out that the presence of “intertextual 

consciousness” becomes important for understanding and interpreting of the intertextual inclusions, 

although the recipient of the message does not always have it. Hence, it causes misunderstandings, 

hints between representatives of different, or even the same linguoculture. The article clarifies that 

intertextual inclusions are difficult for translators, since the translator is faced with the task of correct 

selection of the transmission of this phenomenon in the target language. Approaches to the definition 

of intertextuality are considered and described. In addition, the main types of intertext inclusions are 

clarified. The article notes that the dystopian novel Brave New World by A. Huxley is a field for 

considering the intertextual inclusions. In addition, it is clarified that Shakespeare's works form the 

literary basis of this novel. The article analyzes cases of allusions that are represented by proper 

names in the novel. Proper names are considered in intertextual and etymological aspects. The 

features of their reproduction in Ukrainian translation are shown. In addition, it is found out that the 

text of the novel repeatedly contains allusions to the A. Huxley’s modern realities. Cases of 

translation of these realities are analyzed. It is determined that the text of the novel contains excerpts 
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from Shakespeare's Romeo and Juliet and analyzes the features of their reproduction in Ukrainian 

translation. It is determined that transcription is most often used in translation. This article provides 

an up-to-date understanding of the features of translation of intertextual inclusions in A. Huxley's 

dystopian novel Brave New World, which serve as a means of creating irony in this text. 

Key words: intertextuality, intertextual inclusions, translation aspect, allusion, reality, linguoculture. 

 

Вступ. Сьогодні з розвитком перекладознавства, текстології та інших 

суміжних дисциплін стало очевидно, що передати все різноманіття смислів 

художнього тексту неможливо. Переклад у значній мірі перетворюється в 

інтерпретацію тексту оригіналу. Перекладознавчий аспект теорії 

інтертекстуальності має дві сторони. Оскільки ми трактуємо переклад як синтез 

через аналіз, то й інтертекстуальні включення повинні розглядатися з тих же 

позицій. При такому підході на стадії аналізу перекладач повинен 

ідентифікувати інтертекстуальні включення, знайти прототекст, визначити 

домінуючу функцію. На стадії синтезу перекладач, спираючись на критерії 

репрезентативності, повинен вирішити, чи може він повністю зберегти 

інтертекстуальні включення в тексті перекладу і, якщо не може, то за допомогою 

яких перекладацьких прийомів можливо мінімізувати смислові втрати. 

Методи дослідження. Для цього дослідження нами були відібрані такі 

методи: порівняльний аналіз текстів оригіналу і перекладу, за допомогою якого 

нами були проаналізовані інтертекстуальні включення англомовного оригіналу 

та україномовного перекладу роману антиутопії О. Гакслі «Прекрасний новий 

світ», метод контент-аналізу, який уможливив виділити особливості перекладу 

інтертекстуальних включень, метод суцільної вибірки інтертекстуальних 

включень, дозволив відібрати приклади інтертекстуальних одиниць роману 

антиутопії О. Гакслі «Прекрасний новий світ». 

Метою дослідження є аналіз труднощів перекладу інтертекстуальних 

включень роману антиутопії О. Гакслі «Прекрасний новий світ». Об’єктом 

роботи є явище інтертекстуальності, а її предметом – особливості перекладу 

інтертекстуальних включень роману антиутопії О. Гакслі «Прекрасний новий 

світ». Матеріалом наукової розвідки слугує текст роману антиутопія О. Гакслі 

«Прекрасний новий світ». 

Результати та обговорення. Інтертекстуальність, будучи однією з 

найважливіших категорій текстів, особливо художніх, становить собою дуже 

складне і багатогранне явище. Звернувшись до вивчення інтертекстуальності, 

необхідно згадати М. М. Бахтіна, який стверджував, що у нині літературні твори 

не пишуться з «чистого аркуша», оскільки багато феноменів, що обговорюються, 

спираються або приховано цитують вже відомі переконання, оцінки, думки 

(Бахтин, 1975: 89–90). Так, вперше була висловлена думка «діалогічності 

текстів», яку Ю. Крістева у своїй концепції замінила терміном 

«інтертекстуальність», показавши тим самим прямі зв’язки інтертекстуальності 

з феноменом самого тексту (Крістева, 2004: 67). 

Таким чином, можна зазначити, що практично будь-який текст виступає як 

інтертекст, тобто сукупність текстів, що відбилися в цьому творі, а 
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інтертекстуальність є при цьому засобом, за допомогою якого один текст ніби 

«переписує» інший текст (Біловус, 2003: 7). 

Насиченість оповідання інтертекстуальними включеннями передбачає, що 

автор навмисно робить помітним для читача «діалог» між текстами. Сказане 

означає, що адресант вважає, що реципієнт здатний правильно розпізнати 

інтенцію автора і витягти сенс із інтертекстуальних включень. Таким чином, для 

адресата і адресанта важливим стає наявність «інтертекстуальної свідомості» 

(Галич, 2013: 66), що не завжди має місце в обох комунікантів, навіть якщо автор 

і читач належать до однієї лінгвокультури. Тому багато прихованих сенсів, 

недомовленостей і натяків автора нерідко залишаються незрозумілими для 

представників одного лінгвокультурного співтовариства, як і функції 

інтертекстуальних включень.  

Таким чином, інтертекстуальність слід вважати невід’ємною властивістю 

текстів, завдяки якій продукування і сприйняття одного тексту залежить від 

знайомства з іншими текстами (Пашняк, 2008: 8). Усе вище викладене означає, 

що наявність великої кількості інтертекстуальних включень у творі є фактором 

ризику в перекладацькій діяльності. Передача інтертекстуальних включень у 

тексті перекладу є складним завданням перш за все тому, що інтертекстуальні 

елементи та їхні зв’язки з основним оповіданням нерідко важко розпізнаються 

представниками однієї лінгвокультури, не кажучи вже про тих, хто є 

представниками різних лінгвокультур. Крім того, досліджуване явище часто має 

яскраво виражену культурну специфіку, неминуче позначається на механізмах 

вербалізації відомостей у вихідному тексті, тобто у виборі відповідних 

номінативних та дискурсивних стратегій. Перекладач як посередник між двома 

культурами, навіть вірно розпізнавши той або інший прецедентний текст в 

оригіналі твору і його інтертекстуальні зв’язки з основним оповіданням, повинен 

вибрати не тільки те, як передати це явище у мові перекладу, але і те, чи можна 

взагалі залишити це інтертекстуальне включення у варіанті перекладу або ж 

необхідно відмовитися від нього, що неминуче вплине на еквівалентність 

перекладу. 

На сьогоднішній день прийнято два основні підходи до визначення 

інтертекстуальності. З одного боку, інтертекстуальність розглядається лише як 

буквальна наявність фрагментів одного тексту в іншому. З іншого боку, 

інтертекстом можна вважати будь-який текст, оскільки інтертекстуальність є 

загальним композиційним принципом (Біловус, 2003: 12). 

У рамках першого підходу І.В. Арнольд трактує термін 

«інтертекстуальність» як включення в текст цілих інших текстів з іншим 

суб’єктом мовлення, або їхніх фрагментів, яке виражається цитатами, алюзіями 

і ремінісценціями (Арнольд, 2005: 76). Зауважимо, що в рамках другого підходу, 

Ю. А. Башкатова виділяє два основних види інтертекстуальних включень: мовні 

і текстові. Мовними інтертекстуальними включеннями вона вважає вкраплення 

специфічних граматичних форм і лексики інших функціональних стилів, що 

контрастують з текстом (наприклад, фразеологізми). Текстовими 
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інтертекстуальними включеннями автор називає вставні конструкції різного 

обсягу: від вставних романів і листів до алюзій і цитат (Башкатова, 2006: 45). 

Одним із цікавих прикладів інтертекстуальності є роман О. Гакслі 

«Прекрасний новий світ», де в якості літературного фундаменту взяті твори 

Шекспіра. Твір, написаний в першій половині XX ст., доволі точно малює образи 

антиутопії, багато речей з якої стали або стають реальністю. Тож, звернемося до 

вивчення особливостей перекладу інтертекстуальних включень у романі               

О. Гакслі «Прекрасний новий світ». 

Зауважимо, що у цьому романі велику роль відіграють ремінісценції з 

шекспірівської «Бурі». Сама назва роману О. Гакслі є цитатою. Фраза “Brave new 

world” взята з монологу Міранди – головної героїні шекспірівської трагікомедії 

«Буря». Представлений вислів став крилатим після того, як О. Гакслі зробив його 

назвою свого роману, який становить собою сатиру як на тоталітаризм, так і на 

стандартизований спосіб життя «суспільства споживання». У нашому випадку 

перекладач розпізнав цитату Шекспіра. 

Крім того, зазначимо, що у романі можна зустріти багато випадків алюзій, 

які представлені власними іменами. Усі власні імена були розглянуті в 

інтертекстуальному та етимологічному аспектах. Звернемося до прикладів та 

особливостей їхнього відтворення в україномовному перекладі. 

Bernard Marx (Бернард Маркс) – один з головних героїв роману. Через 

щуплість і низький зріст Бернарда не сприймають всерйоз, і він щосили 

намагається бути схожим на інших чоловіків своєї касти. Його прізвище може 

відсилати читача до німецького філософа Карла Маркса, автора революційних 

ідей, критика «феноменології духу» Г. Гегеля, політекономічної форми ідеології. 

На початку роману Бернард справляє враження людини, готової протистояти 

сформованій системі, проте вже в другій частині твору він розкривається як 

боягузлива, заздрісна і дріб’язкова особистість. Спосіб перекладу цього власного 

імені – транскрипція. Ми вважаємо цей спосіб перекладу в поданому контексті 

адекватним, тому що він зберігає прагматичну складову, і україномовний читач 

легко впізнає алюзію на особистість Карла Маркса. Ім’я Бернард часто 

пов’язують з ім’ям Бернарда Шоу через схожі погляди на становище жінки в 

суспільстві, зокрема, викладені в його п’єсі «Пігмаліон». На початку роману 

Бернард з жахом підслуховує розмову Генрі Фостера і Беніто Гувера, коли ті 

обговорюють дівчину, Леніну Краун, немов вона річ, чоловіча іграшка. Ім’я 

Бернард також сходить до німецького елементу bern (ведмідь) і поєднується з 

hard (сильний, витривалий). Цей факт не менш іронічний, як і прізвище цього 

персонажа. Спосіб перекладу у цьому випадку – транскрипція. Тут ми 

спостерігаємо алюзивну втрату. 

Lenina Crowne (Леніна Краун) – важлива фігура у романі О. Гакслі, 

оригінальне ім’я якої має очевидну зовнішню схожість з псевдонімом 

російського революціонера В. І. Леніна, особистість якого автор використовує 

для характеристики абсолютно революційної по натурі героїні. Леніна Краун – 

віддана громадянка нового «прекрасного» суспільства, і найбільш часто свою 

згоду з його ідеями вона висловлює цитуванням завчених уві сні віршів. Ми 
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вважаємо, що спосіб транскрипції найбільш точно передав алюзивність імені, 

адже в Радянському Союзі реально існувало ім’я Леніна. Прізвище Краун можна 

пов’язати з особистістю відомого британського драматурга ХVII ст. Джона 

Крауна. Всі його п’єси розкривали ідеї романтики, кохання та героїзму. Леніна 

Краун ні на що з цього не здатна. В еру створену О. Гакслі, не існувало ні звичної 

нам релігії, ні релігійних цінностей і моралі. Транскрипцію можна вважати 

адекватним способом перекладу, оскільки ім’я англійського драматурга, на яке 

натякає автор, на українську мову передається тим же способом і читачеві буде 

нескладно простежити зв’язок. 

John Savage (Джон Дикун) – один з головних персонажів роману «дикун» 

з резервації індіанців. Україномовний читач не відразу здогадається, що це ім’я 

походить від імені Іоанна Хрестителя. Іоанн вів аскетичний спосіб життя, а 

основною темою його проповідей був заклик до покаяння. Джон, зневірившись 

у своїх спробах поставити людей на шлях істинний, присвятив залишок своїх 

днів самокатуванню і молитвам. Іронія цього способу полягає лише в тому, що в 

кінці оповідання Джон піддається спокусі і приєднується до шалених веселощів 

людей, які зібралися подивитися на нього і, усвідомивши жах скоєного вчинку, 

покінчує життя самогубством. Для перекладу цього імені можна було вибрати 

усталений варіант – Іоанн – і не модернізувати його, таким чином, 

україномовному читачеві було б легко простежити алюзію. Прізвисько Savage 

(Дикун) Джон отримав, коли потрапив в «цивілізоване» суспільство. В 

англійській мові слово savage має негативне значення: aggressive and violent; 

causing great harm; involving very strong criticism; an offensive way of referring to 

groups of people or customs that are considered to be simple and not highly developed 

(Oxford Learner's Dictionaries). Спосіб перекладу – калькування вибраний 

доцільно, оскільки слово «дикун» має те ж значення і емоційне наповнення, що 

і оригінальна лексична одиниця. 

Linda (Лінда) – мати Джона, в результаті нещасного випадку потрапляє в 

резервацію індіанців і залишається там, але стає вигнанцем. Linda в перекладі з 

іспанської та португальської мов має значення beautiful (красива), що дуже 

цікаво на нашу думку, адже автор зовсім по-іншому її описує. Можливо раніше 

вона була красунею, завдяки просунутій медицині, але за 25 років життя серед 

індіанців вона перетворилася в товстуху з гнилими зубами і вічним запахом 

алкоголю з рота. Спосіб переклад власного імені – транскрипція. Для людини, 

яка хоч мінімально знає ці мови, неважко простежити іронію цього образу. 

У тексті роману також неодноразово зустрічаються алюзії на сучасні реалії 

О. Гакслі, які, за задумом автора, і привели до формування «прекрасного нового 

світу». Серед головних чинників, які стали поштовхом до створення нового 

світового порядку, Гакслі вважав масове виробництво, родоначальником якого 

по праву вважається Генрі Форд. У романі герої поклоняються Форду, як богу, і 

навіть створюють літочислення від дня створення першого масового автомобіля 

моделі «Т». 

Наведемо приклад перекладу уривку зі згадкою моделі цього автомобіля: 
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"The case of Little Reuben occurred only twenty-three years after Our Ford's 

first T-Model was put on the market." (Here the Director made a sign of the T on his 

stomach and all the students reverently followed suit.) (Huxley). Випадок з малим 

Рубеном стався всього лише через двадцять три роки після появи на ринку 

першої Т-моделі нашого Форда. – Директор при цих словах перехрестив знаком 

Т свого живота, а всі студенти шанобливо повторили той жест (Гакслі). 

Як бачимо, український варіант перекладу вдалий, адже перекладач 

розпізнав в Т-подібному русі, виробленому Директором, аналогію з 

християнським хрестом, що виражено дієсловом «перехрестив».  

Зауважимо, що Джон Дикун часто висловлюється цілими уривками з п’єс 

Шекспіра, вплітаючи їх у свою мову. Він асоціює себе з багатьма персонажами 

Шекспіра, і відсилання на ті чи інші твори та їхніх героїв допомагають краще 

розкрити образ Джона Дикуна. Наприклад, у розмові з Леніною і Бернардом, 

який запропонував йому полетіти з резервації в Лондон, Джон згадує ім’я 

Міранди: 

The young man drew a deep breath. "To think it should be coming true–what 

I've dreamt of all my life. Do you remember what Miranda says?" "O wonder!" he was 

saying; and his eyes shone, his face was brightly flushed. "How many goodly creatures 

are there here! How beauteous mankind is!" (Huxley). Тільки подумати – 

здійсниться те, про що я снив усе своє життя. Пам'ятаєш, що говорила 

Міранда? О диво! – вигукнув він, сяючи очима, його обличчя зарум'янилося. – 

Скільки на світі прегарних створінь! Яка досконала істота людина! (Гакслі). 

В україномовному перекладі міститься конкретна вказівка на героїню 

шекспірівської «Бурі». О. Гакслі не випадково згадав Міранду і вклав її слова в 

уста Дикуна. Дикун тут асоціюється з наївною, доброю і відкритою Мірандою, з 

готовністю і захопленістю відкриває для себе «прекрасний новий світ». Так і 

Дикун на порозі свого від’їзду в Лондон з нетерпінням чекає, що йому відкриє 

світ за межами резервації.  

Зауважимо, що ще одним способом вираження інтертекстуальних 

включень є парафраз. Парафраз – це різні види переробки тексту: докладне 

пояснення короткого тексту, скорочений виклад великого тексту (адаптація), 

спрощений виклад важкого для розуміння тексту з короткими поясненнями, 

переклад прозаїчного тексту у вірші, переклад віршів у прозі. Парафразом також 

може називатися частковий переказ тексту. В антиутопії для парафразу 

обов’язково характерною є пародійна функція, хоча саме по собі це явище не 

обов’язково має володіти такою особливістю. Розглянемо наступний приклад: 

"Is there no pity sitting in the clouds, 

That sees into the bottom of my grief? 

O sweet my mother, cast me not away: 

Delay this marriage for a month, a week; 

Or, if you do not, make the bridal bed 

In that dim monument where Tybalt lies ... " (Huxley). 

Невже немає співчуття у неба,  

Щоб глянути в журбу мою до дна? 
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О мамо люба, не женіть мене!  

Лиш місяць, тиждень почекайте з шлюбом,  

Як ні – мені готуйте шлюбне ложе  

У тому ж склепі, де лежить Тібальт…(Гакслі). 

У цьому випадку ми маємо справу з експліцитним вираженням 

інтертекстуального включення, вираженим через парафраз, оскільки прямо в 

тексті наводиться уривок з «Ромео і Джульєтти» Шекспіра. 

Висновки. На підставі наведених вище прикладів ми бачимо, наскільки 

багатий текст роману О. Гакслі інтертекстуальними включеннями. На жаль, 

через відсутність будь-яких загальноприйнятих норм перекладу подібних 

включень із мови оригіналу на мову перекладу, кожен перекладач зіштовхується 

з непростим завданням перекладу інтертекстуальних включень відповідно до 

власних уявлень. На підставі аналізу варіанту перекладу роману О. Гакслі 

«Прекрасний новий світ», ми можемо зробити висновок, що український 

переклад зроблений вдало, але доцільно було б надати адаптовані для 

україномовної аудиторії переклади з коментарем інтертекстуальних включень. 

Відзначимо також, що перекладачі не завжди можуть експлікувати авторські 

інтертекстуальні включення, що незмінно призведе до їхньої втрати при 

перекладі. 

Розуміння посилань на першоджерело, створених автором, розкриває для 

читача нові горизонти у пізнанні авторського задуму. Інтертекстуальні 

включення, в цьому контексті іронічно описують своїх носіїв та говорять про 

іронічність всього дійства в цілому. Автор дає читачеві натяк на своє справжнє 

ставлення до створеного ним нового «прекрасного, дивного, цивілізаційного» 

суспільства, в якому немає місця війнам, стражданням, смутку, старості, страху 

перед смертю, як і немає істинної радості, живих емоцій, сім’ї та моралі. 
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ПОБУДОВА І АНАЛІЗ АСОЦІАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ 

ІДЕНТИЧНІСТЬ У МОВНИЙ КАРТИНІ СВІТУ МЕКСИКИ 
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Стаття присвячена побудові й аналізу асоціативного поля концепту. Робота демонаструє 

результати використання асоціативного експерименту при вивченні семантичного змісту 

концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ у мексиканській мовній картині світу. Роботу виконано в межах 

сучасної когнітивної лінгвістики та психолінгвістичних студій. У результаті проведеного 

експерименту було отримано більше тисячі слів-реакцій. Для опису змісту досліджуваного 

поняття було використано узагальнені результати, отримані у вільному та спрямованому 

асоціативних експериментах, оскільки комбіновані ознаки мають показник частоти 

використання, що дозволяє їх правильно розмістити у кінцевій моделі концепту. Отримані 

семантичні асоціації до слова-стимулу identidad були згруповані за тематичною близькістю, 

визначаючи тим самим конкретну тематичну асоціативну групу. Об’єднані семантичні 

компоненти асоціацій були впорядковані за кількісними характеристиками. Таким чином було 

отримано словесні кореляти асоціативних полів, які існують у свідомості респондентів. 

Проведений асоціативний експеримент дав змогу описати макроструктуру концепту 

ІДЕНТИЧНІСТЬ у мексиканській мовній картині світу та розкрити його мовний і культурний 

аспекти. У мовній картині світу Мексики особиста ідентичність полягає у її нерозривному 

зв՚язку з прагненням мати права, свободу, особистість, безпеку, гідність (tener derechos, 

libertad, personalidad, seguridad, dignidad). Національна ідентичність визначається у світлі 

таких понять, як mestizaje, machismo та indigenismo, і трактується як подвійність (una gran 

dualidad), велика різноманітність (una diversidad enorme), інший спосіб життя (una manera 

distinta de vivir), рівні можливості (igualdad de opportunidades). 

Ключові слова: асоціативний експеримент, мовна картина світу, асоціативне поле, 

інформант, комунікативне значення, національно-культурний компонент.  

 

ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ АССОЦИАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТА 

ИДЕНТИЧНОСТЬ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА МЕКСИКИ  

Сєчіна C.І. 
аспирантка Института филологии, 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Статья посвящена построению и анализу ассоциативного поля концепта. Работа 

демонстрирует результаты использования ассоциативного эксперимента при исследовании 

семантического содержания концепта ИДЕНТИЧНОСТЬ в мексиканской языковой картине 

мира. В результате эксперимента было получено более тысячи словесных реакций. Для 

описания содержания изучаемого концепта были использованы обобщенные результаты, 

полученные в свободном и направленном ассоциативных экспериментах, поскольку 

объединенные признаки имеют индекс частоты использования, что позволяет их правильно 

разместить в итоговой модели концептуальной модели. Семантические ассоциации на слово-

стимул identidad были сгруппированы по тематической близости, определив этим 

определенную тематическую ассоциативную группу. Объединены таким образом группы 

семантические компоненты ассоциаций были расположены в соответствии с 

количественными характеристиками. Тем самым получено вербальные корреляты 

ассоциативных полей, которые существуют в сознании респондентов. Эксперимент 
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позволил описать макроструктуру концепта ИДЕНТИЧНОСТЬ в мексиканской языковой 

картине мира и раскрыть ее лингвокультурологический аспект. В лингвистической картине 

мира Мексики личностная идентичность лежит в ее неразрывной связи с желанием иметь 

права, свободу, личность, безопасность, достоинство (tener derechos, libertad, personalidad, 

seguridad, dignidad). Национальная идентичность определяется в свете таких понятий, как 

метисация, мачизм, индигенизм, и интерпретируется как двойственность (una gran 

dualidad), большое разнообразие (una diversidad enorme), другой образ жизни (una manera 

distinta de vivir), равные возможности (igualdad de opportunidades). 

Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, языковая картина мира, ассоциативное поле, 

информант, коммуникативное значение, национально-культурный компонент. 

 

CONSTRUCTION AND ANALYSIS OF THE ASSOCIATIVE FIELD OF THE 

CONCEPT IDENTITY IN THE MEXICAN LANGUAGE PICTURE OF THE 

WORLD  

Siechina S. 
postgraduate student of the Institute of Philology, 

                                Taras Shevchenko National University of Kyiv 

The article is focused on the construction and analysis of the associative field of the concept. The 

main aim of the given investigation is to demonostrate the results of using the associative experiment 

in the study of the semantic content of the concept IDENTITY in the mexican language picture of the 

world. The research has been done in the framework of modern cognitive linguistics. As a result of 

the experiment more than one thousand word-reactions have been received. To describe the content 

of the concept under study, generalized results obtained in free and directed types of associative 

experiment were used,  since the combined features have an index of frequency of use, which allows 

them to be correctly placed in the final model of the concept model. Semantic associations to the 

word-stimulus identidad were grouped according to the thematic proximity, thus defining a specific 

thematic associative group. The semantic components of the associations combined in this way were 

arranged according to quantitative characteristics. Thus, verbal correlates of associative fields that 

exist in the minds of respondents were obtained. The experiment made it possible to describe the 

macrostructure of the concept IDENTITY in the mexican language picture of the world and to reveal 

its linguistic and cultural aspect. In the linguistic picture of the world of Mexico, personal identity 

lies in its inseparable connection with the desire to have rights, freedom, personality, security, dignity 

(tener derechos, libertad, personalidad, seguridad, dignidad). The national identity is defined in the 

light of such concepts as mestizaje, machismo and indigenismo, and is interpreted as duality (una 

gran dualidad), great diversity (una diversidad enorme), another way of life (una manera distinta de 

vivir), equal opportunities (igualdad de opportunidades). 

Key words: associative experiment, linguistic picture of the world, associative field, informant, 

communicative meaning, national-cultural component. 

 

Вступ. Одним з найбільш ефективних методів дослідження мовної 

свідомості є асоціативний експеримент, в якому носій мови виступає не тільки 

як інформант, який повідомляє про своє знання мови, а й як респондент зі своєю 

системою цінностей і мотивів (Попова, 2007: 43). Його можна розглядати як 

«специфічний для певної культури та мови» асоціативний профіль «образів 

свідомості, що інтегрує в собі розумові та чуттєві знання, якими володіє 

конкретний етнос» (Уфимцева, 2001: 66). Асоціативний експеримент серед 

інших методів реконструкції мовної свідомості дозволяє максимально 

наблизитися до ментального лексикону, вербальної пам՚яті, культурних 

стереотипів певного народу. А.П. Клименко, Ю.Г. Караулов, О.О. Залевська, 
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Н.В. Уфимцева у своїх дослідженнях індивідуальної та колективної мовної 

свідомості дійшли спільного висновку про те, що мова може і повинна бути 

представлена не тільки у традиційному вигляді системних зв’язків або 

сукупності текстів, але й через асоціативно-вербальну мережу, яка корелює з 

мовленнєвою здатністю носія мови. Ефективність застосування методики 

асоціативного експерименту з метою вивчення лексики доведена багатьма 

вченими (О.О. Леонтьєв, В.П. Белянін, А.П.Бабушкін, О.С. Кубрякова). 

Використання асоціативного експерименту у дослідженні семантичного 

наповнення концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ у мовній картині світу Мексики 

пояснюється можливістю отримання інформації емотивного та оцінного 

характеру та визначеннях мовного матеріалу. Мета полягає у визначенні та 

дослідженні експериментальним шляхом змісту концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ у 

мовній картині світу Мексики та виявленні його вікової, гендерної та 

географічної специфіки. 

Методи дослідження. Для дослідження семантичного наповнення 

концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ у мовній картині світу Мексики в асоціативному 

експерименті взяло участь 100 носії мексиканського національного варіанту 

іспанської мови. Респондентів було диференційовано за віком: вікова група 

студентів (20-28 років), середня вікова група (29-40), старша вікова група (40-

60); статтю; географічним походженням; рівнем освіти та професією.  

Експеримент було організовано у формі анонімного анкетування, де 

учасникам було запропоновано дати відповідь на запитання, які стосувалися 

досліджуваного концепту. У ході вільного асоціативного експерименту 

учасники мали надати асоціації на слово-стимул, яке співпадало з іменем 

досліджуваного концепту. Словом-стимулом виступив досліджуваний нами 

концепт ІДЕНТИЧНІСТЬ (IDENTIDAD). Питання було сформоване такий 

чином: Які перші асоціації спадають Вам на думку при згадуванні поняття 

«ідентичність»? На етапі спрямованого асоціативного експерименту інформанти 

мали підібрати прикметники та дієслова, які вони пов’язують зі словом-

стимулом. Методика спрямованого асоціативного експерименту дає можливість 

визначити синтагматичні зв’язки, що існують у свідомості мексиканців між 

іменем концепту та його асоціатами.  

У ході рецептивного експерименту, який спрямований на виявлення, 

сприйняття та розуміння концепту носієм мови, учасникам потрібно було дати 

протилежні визначення слова-стимулу. Здійснення експерименту із 

застосуванням суб’єктивних дефініцій покликане виявити ознакову та 

дефініційну структури концепту. На цьому етапі респондентам потрібно було 

відповісти на таке питання: Як би Ви визначили ідентичність? Для виявлення 

суб’єктивно-оцінного ставлення учасників до слова-стимула, їм були 

запропоновані питання такого змісту: Яку роль відіграє поняття «ідентичність» 

у Мексиці? Які позитивні та негативні сторони має поняття «ідентичність» у 

мексиканському суспільстві? Питання такого змісту передбачали розгорнуті 

відповіді. Вони дають можливість отримати багатий мовний матеріал на 
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виявлення реакцій з емоційно-оцінною конотація і визначити ціннісний 

компонент досліджуваного концепту. 

Результати та обговорення. В ході дослідження було визначено 16 

тематико-асоціативних груп з відповідними семантичними реакціями: 

- особистість: vida, raíz, carácter, personalidad, dignidad, debilidades, 

fortalezas, culto, educación, naturaleza, capacidades, máscara, derecho, virtudes; 

- національна приналежність: рatriotismo, patria, reconocimiento, 

patriota, nacionalismo; 

- індихенізм: indio, indigenismo, la sangre Azteca, origen étnico, 

presencia indígena, lenguas; 

- конкіста: Conquista, la imposición de una cultura sobre la otra, el 

encuentro biológico y cultural, muerte; 

- формування та прийняття: construcción de la identidad, diversidad 

cultural, una gran dualidad, una manera distinta de vivir, aceptación, formación, 

imitación, confirmación, integración, percepción, convivencia, cooperación; 

- метисація: mestizaje, el proceso histórico, mestizos (mezcla de indígena 

y europeo), morisco (mezcla de mulata y europeo),cholo(hijo de mestizo e indígena), 

mulatos (mezcla de africano y europeo), zambo (mezcla de africano con indígena), 

castizo (mezcla de mestizo con europeo), criollo (españoles nacidos en los territorios 

americanos); 

- мачизм: apariencia física, autoestima, poder, dinero, lujo, hombría, 

machismo, machista; 

- суспільні проблеми: discriminación, violencia, racismo, desigualdades, 

las diferencias económicas, inferioridad, desconfianza, vergüenza por su origen, 

problemas, crisis, conflicto, víctimas, el habito de mentir; 

- суспільні принципи: libertad, tolerancia, igualdad de oportunidades, 

seguridad, amor; 

- спосіб ідентифікації: modo de identificación, carné, cédula, documento, 

tarjeta, perfil, registro; 

- об՚єднання людей: sociedad, estrato social, nación, generación, país, 

etnicidad, pueblo, comunidad, raza, estado, población, familia, entorno; 

- географічне походження: tzotzil (miembro de un pueblo indígena del 

estado de Chiapas),  tojolabal (miembro de un grupo indígena del estado de Chiapas), 

chol (miembro de un pueblo indígena del estado de Chiapas), totonaca (miembro de 

un pueblo indígena de los estados de Puebla y Veracruz), zoque (miembro de un grupo 

indígena que habita en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco), apache (miembro 

de un pueblo indígena del norte de la República Mexicana y del sur de Estados 

Unidos); 

- професійна та суспільна діяльність: tasajero, tasajera (persona que 

prepara o vende tasajos), pitayero, pitayera (vendedor de pitayas), compinche, 

cuatacho, cuatacha, acuache,  valedor, valedora(amigo), soldadera (mujer del 

soldado, que sigue a la fuerza militar en campaña), tequilero, tequilera (quien fábrica 

o vende tequila), quelitera (mujer que vende quelites), portabandera (persona que 

lleva una bandera), buñuelero, buñuelera (persona que por oficio hace o vende 
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buñuelos), atolero, atolera (persona que hace o vende atole), adelita (cada una de las 

mujeres que acompañaban en campaña a los revolucionarios de la  División del 

Norte); 

- культура та традиції: mexicanidad, zapateado (baile del sureste de 

México), caracteres, marcas, rasgos, la gastronomía, costumbre, tradiciones, símbolo, 

rasgo, una cultura de primera mano, la cultura indígena, el sujeto cultural; 

- урочисті заходи: rituales, ceremonias, eventos, fiestas, las celebraciones 

de la Independencia,  el día de los Muertos; 

- суспільні сторони життя: consumismo, estándares de éxito, control, 

orden, globalización. 

Серед семантичних компонентів асоціацій (далі СКА) концепту 

ІДЕНТИЧНІСТЬ ядерними було визначено: особистість, національна 

приналежність, індихенізм, конкіста, формування та прийняття, метисація, 

мачизм. 

Інші СКА складають периферію асоціативного поля. Периферія має 

зональну організацію: ближня периферія асоціативного поля на стимул identidad, 

до якої входять СКА суспільні проблеми, суспільні принципи, спосіб 

ідентифікації, об'єднання людей; дальня периферія асоціативного поля на 

стимул identidad, до якої входять СКА географічне походження, професійна та 

суспільна діяльність, культура та традиції, урочисті заходи, суспільні сторони 

життя. 

Одиничні асоціації: sentido, madre, padre, compañera, la clave secreta, clase, 

objeto, ensayo, momento. 

Порівнявши компоненти ядерної зони концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ, 

визначеної за допомогою аналізу асоціативного експерименту та компоненти 

ядра концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ, яким воно постало на основі дослідження 

словникових статей лексем-вербалізаторів у лексикографічних джерелах 

іспанської мови крім вже закріплених значень таких як якість бути ідентичним, 

сукупність індивідуальних рис, сукупність характеристик, умова та/або 

обставина, з՚являються нові: особистість, національна приналежність, 

індихенізм, конкіста, формування та прийняття, метисація, мачизм. Це 

пояснює національну інтерпретацію змісту концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ у пізнанні 

носіїв мексиканського національного варіанту іспанської мови.  

У ході спрямованого асоціативного експерименту виявлено синтагматичні 

зв’язки слова-стимулу identidad. Аналіз показав, що інформанти асоціюють 

лексему identidad із прикметниками з таким семантичним значенням: 

домінуюча: preponderante (23), сильна: fuerte (16), vigorosa (15), ponchada (15), 

нескромна (неделікатна): indiscreta (13),  boquifloja (12), chismosa (10), 

національна: nacional (10), чужа: afuera (10), afuerita (9). Ці ознаки  визначено як 

стереотипні. Зазначались лексеми, які характеризували identidad як: пихата: 

apretada (9), altanera (8), presuntuosa (8), чудова (прекрасна): buena (8), excelente 

(8), bonita (7), suavena (7), magnífica (7), excelente (6), brutal (6), chida (5), chicha 

(5), весела: vivaracha (5), alegre (5), bisbirinda (5), нерозумна (непоміркована): 

virota (5), tonta (4), suata (4), boba (4), apendejada (4), berenga (4), cándida (4), 
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estúpida (3), bruta (3), burra (3), роздратована: atacada (3), еnojadа (3), sorprendidа 

(3), кмітлива: achispada (3), vivaz (3), inteligente (2), viva (2), despierta (2), vivilla 

(2), пригнічена: agachada (2), pobre (1), humilde (1), avergonzada (1), apenada (1), 

зруйнована: averiada (1), estropeada (1), deteriorada (1), descompuesta (1). 

Одиничні асоціативні визначення містять семи регіонального походження: 

tuxpaneca (de Tuxpan), tabasqueña (de Tabasco), tultepequense (de Tultepec), 

villahermosina (de Villa hermosa, capital del estado de Tabasco), veracruzana (de 

Veracruz), azteca (de Aztlán), maya (perteneciente o relativo a un grupo de pueblos 

indígenas que habita principalmente en Yucatán, Belice y Guatemala), xochicalca (de 

Xochicalco), xochimilca (de Xochimilco); посилання на відому особу: bugambilia 

(del apellido de Louis Antoine de Bougainville, 1729-1811, navegante francés qu el 

levó la planta a Europa); боязлива: agachóna, miedosa, cobarde; спантеличена: 

desorientada, despistada, confundida, destanteada; безхарактерна: móndriga, 

аpocadа, inútil; сумна: agüitada, triste, abatidoda; набридлива: abusada, perspicaz, 

abusadilla, sagazbuza, pesada, espesa, mazacotuda,  amazacotada; невезуча: 

infortunadа, salada. 

Дієслова, із якими найчастіше учасники експерименту асоціювали слово-

стимул identidad, було об’єднано в такі лексико-семантичні групи: принижувати 

(humillar, rebajar, menospreciar, sobajar, derrotar, vencer, bocabajear, achipilinar, 

avergonzar), створювати (formar, crear, construir, hacer), шукати (buscar, 

cuestionar, desentrañar, adivinar, preguntar por), обговорювати (сriticar, 

murmurar, tijerear, platicar, hablar), переслідувати (tallar, fastidiar, molestar, 

acosijar, acosar, perseguir), вкрасти (agandallar, robar, joder, despojar, pifiar), 

поважати (respetar, honrar), мати (tener, poseer, guardar), відштовхувати 

(amachar, resistir, negar, desechar, tirar, ignorar, pasar, renegar), підтверджувати 

(verificar, comprobar), змінювати (cambiarde), захищати (defender, proteger), 

приховувати (ocultar, esconder, solapar), показувати (abrir, enunciar, desnudar, 

mostrar, renunciar, revelar), mexicanizar, втратити (perder). Далі було зафіксовано 

дієслова із меншою частотністю вживання на позначення: обманювати 

(tantear,engañar, cotorrear), зміцнювати (amacizar,  fortalecer), перетворювати 

(convertiren), домінувати (agorzomar, dominar), впливати (destinar, afectar), 

дратувати (еnojar, incomodar, amuinar), руйнувати (romper), стирати (borrar), 

слідувати (seguir), показувати (enseñar), встановлювати (establecer), повертати 

(devolver), забувати (olvidar), вірити (creer en), успадковувати (heredar), 

віднаходити (descubrir). 

Одиничними предикативними зв’язками виявилися поєднання слова-

стимулу identidad з дієсловами із семантикою вбивати (achichinar, matar), 

продавати (vender), плутати (confundir). 

Учасники експерименту надали такі визначення ідентичності: 

IDENTIDAD es la forma en que llevamos a cabo las creencias, tradiciones y 

costumbres. La identidad no solo se basa en tener un documento que nos acredite con 

la nacionalidad, sino, en realidad es sentirse identificado con el país, estar orgulloso 

de ser mexicano yde tener sangre Azteca, de las costumbres que tenemos (надфразова 

єдність); 
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IDENTIDAD es la forma de conocer nuestra historia como país desde antes de 

la conquista española en 1521 hasta nuestros días. Identidad es conocer nuestro 

símbolo patrio que es nuestro representante en el mundo (просте речення з 

номіналізованим предикатом); 

IDENTIDAD es la percepción colectiva de un nosotros relativamente 

homogéneo por oposición a los otros en función del reconocimiento de caracteres, 

marcas y rasgos compartidos que funcionan también como signos y emblemas, así 

como de una memoria colectiva común (просте речення з номіналізованим 

предикатом); 

IDENTIDAD es fundamentalmente una elaboración subjetiva que emplean las 

personas y las sociedades para establecer rangos de identificación y pertenencia, 

mediante el establecimiento de fronteras distintivas y marcas para delimitarlas. La 

identidad no es una realidad dada sino dándose, de carácter complejo y 

multidimensional (надфразова єдність); 

IDENTIDAD es algo que debe pensarse como un resultado histórico abierto y 

en transformación y que debe evitarse tratar la como una esencia o como una realidad 

cristalizada. La identidad producto tanto de la acción de las instituciones del Estado 

como de los movimientos sociales que han intervenido local, regional y nacionalmente, 

para darle contenido y forma a laidea, alimaginario, de lo que significa pertenecer a 

México, ser y mostrarse como mexicano (надфразова єдність); 

Невелика група інформантів визначала ідентичність як ототожнення до 

свого уявлення про ідеального мексиканця (el mexicano ideal) з двома хорошими 

якостями мексиканської культури: бути поміркованим або бунтівним, коли це 

необхідно: Este mexicano se da en cualquier estrato social y puede ser hombre o 

mujer. Sus virtudes esenciales son: ser ordenado, disciplinado, limpio, metódico y 

reflexivo. Son los mejores profesionistas, catedráticos, científicos y políticos. 

Диференціація реакцій за віковою групою: найпоширенішими реакціями 

серед першої та другої вікової групи (20-40 років) виявились асоціації, пов’язані 

із глобалізацією світу (el mundo de la globalización,) та ролі мексиканських 

символів у ньому: el Tequila, la literatura, los Mariachis, la comida mexicana.  

Учасники старшої вікової групи (40-60 років) зазначають, що ознаки 

справжньої національної ідентичності, яка не зазнала європейського впливу, 

зберегли корінні жителі: México no tiene una cultura de primera mano, pues se 

alimenta de la cultura europea; sólo los indígenas aún conservan rasgos 

característicos de la identidad cultural nacional. Респонденти говорять про 

присутність корінного населення, яка пронизує всі аспекти життя в Мексиці й 

протистоїть процесу глобалізації.  

Відмінності в наведенні асоціацій спостерігаються в географічному плані, 

коли мова йде про корінних жителів та індихенізм (el indigenismo). Жителі 

віддалених районів говорять про те, що відчувають себе дискримінованими через 

брак освіти (carecer de educación) та збереження свого автохтонного способу 

життя (mantener una manera distinta de vivir).  

Спільними реакціями на стимул identidad, незалежно від вікової групи та 

географічного походження, є визначення ідентичності як об՚єднання таких 
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елементів, як мова, релігія, міфи, етнічні особливості, політична уява; як велика 

подвійність (una gran dualidad), яка пояснюється способом та формою життя 

мексиканців, національною й соціальною реальностями країни. 

Учасники експерименту у переважній більшості (65%) говорили про такі 

важливі, на їхню думку, аспекти побудови мексиканської ідентичності, як релігія 

(особливо католицька), мова (lengua), гастрономія (la gastronomía), звичаї та 

традиції у формі національних свят (las costumbres y tradiciones en forma material 

de fiestas: posadas, Día de Muertos, aniversario de La Independencia). 

Висновки. Встановлено, що ядерними семантичними  компонентами 

асоціативного поля концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ у мовній картині світу Мексики є 

особистість, національна приналежність, індихенізм, конкіста, формування та 

прийняття, метисація, мачизм. Інші СКА складають периферію асоціативного 

поля: СКА суспільні проблеми, суспільні принципи, спосіб ідентифікації, 

об՚єднання людей формують ближню периферію; СКА географічне походження, 

професійна та суспільна діяльність, культура та традиції, урочисті заходи, 

суспільні сторони життя утворюють дальню. Визначено домінантні семантичні 

компоненти концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ  у мовній картині світу Мексики, а саме 

la forma de llevar a cabo las creencias, tradiciones y costumbres;sentirse identificado 

con el país;la forma de conocer nuestra historia; percepción colectiva; un resultado 

histórico abierto; estar orgulloso de ser mexicano y  de tener sangre Azteca. 

 
Список літератури 

Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. М.: Изд-во «АСТ: Восток-Запад», 2007. 

314 с.  

Уфимцева Н.В. Сопоставительное исследование языкового сознания славян. 

Методологические проблемы когнитивной лингвистики. Воронеж: ВГУ, 2001. С. 65-71. 

Diccionario de Real Academia Española. URL: http://dle.rae.es/?id=KtmKMfe 

Larousse diccionario de la lengua española esencial. URL: 

https://archive.org/details/laroussedicciona00mx  

Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española. URL: 

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle 

 

References 

Popova, Z.D., Sternin, I.A. (2007). Kognitivnaya lingvistika [Cognitive linguistics]. M.: Izd-vo 

«AST: Vostok-Zapad», [in Russian]. 

Ufimtseva, N.V. (2001). Sopostavitel'noye issledovaniye yazykovogo soznaniya slavyan. 

Metodologicheskye problemy kognitivnoy lingvistiki [Comparative study of linguistic consciousness 

of the Slavs // Methodological problems of cognitive linguistics]. Voronezh: VGU, 65-71 [in 

Russian]. 

Diccionario de Real Academia Española. URL: http://dle.rae.es/?id=KtmKMfe 

Larousse diccionario de la lengua española esencial. URL: 

https://archive.org/details/laroussedicciona00mx  

Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española. URL: 

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle 
 

 

 

Стаття надійшла до редакції 6.10.2020 року 

 



Записки з романо-германської філології. Випуск 2 (45). 2020 

 

86 

 

УДК 811.111 

DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.2(45).218219 

 

СОМАТИЗМИ ЯК СКЛАДОВА ПЕРИФЕРІЙНОЇ ЗОНИ 

КОНЦЕПТУ WORD/LANGUAGE/SPEECH 

Смаглій В.М. 
кандидат філологічних наук, доцент, 

Одеський національний морський університет 

https://orcid.org/0000-0002-6222-7652 

Стаття присвячена дослідженню структури комплексного концепту 
WORD/LANGUAGE/SPEECH в англійській мові, зокрема, його периферійної зони на матеріалі 

соматизмів, тобто лексичних назв частин тіла. Ми прагнемо проаналізувати відповідний 

шар англійських одиниць, які у сукупності утворюють фрагмент наївної картини світу, який 

відбиває уявлення англомовного етносу про феномен мови і мовлення. Отже аналізуючи 

фразеологічний фонд мови, дослідник отримує доступ до «світобачення етносу» і 

«стереотипів його етносвідомості», причому в їх наївному варіанті. Отримані 

спостереження пропонують цікавий матеріал для порівняння із науковим баченням феномену 

людської мови. Як показує виконаний аналіз, переважна більшість розглядуваних ідіом, 

фразеологізмів і прислів’їв є образно трансформованими одиницями англійського вокабуляру. 

Феномен людської мови, мовленнєвої поведінки в тих чи тих ситуаціях спілкування 

висвітлюються в ідіоматиці у різноманітний спосіб. Виокремлену вибірку ідіоматичних 

одиниць у цілях ретельного аналізу було розподілено на кілька тематичних груп. Принцип 

поділу полягав у наявності певних опорних одиниць в аналізованому матеріалі. В залежності 

від таких опорних одиниць виокремлено різноманітні тематичні групи. Загалом перелік 

соматизмів налічує 29 одиниць, вжитих у різних фразеологічних утвореннях. Структуруючи 

дану підвибірку, ми виділили топонімічні зони соматизмів. У статті розглянуто 

фразеологічні одиниці групи "соматизми" у спадному порядку: від найчастотніших до 

найменш частотних, виокремлено топологічні зони соматизмів: голова, шия, тулуб, верхні 

кінцівки, нижні кінцівки, шкіра. Зони відрізняються як кількістю соматизмів, так і кількістю 

утворених із їх допомогою фразеологізмів. Як відомо, мовленнєва комунікація може 

відбуватись у двох модусах –  письмовому/візуальному і усному/аудіальному. Із цих двох 

фразеологічний фонд англійської мови висвітлює в переважній більшості тільки перший. 

Ключові слова: периферійна зона, концепт, лексема, ідіома. 

 

СОМАТИЗМЫ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПЕРИФЕРИЙНОЙ ЗОНЫ 

КОНЦЕПТА WORD/LANGUAGE/SPEECH 

Смаглий В.М. 
кандидат филологических наук, доцент, 

Одесский национальный морской университет 

Статья посвящена исследованию структуры комплексного концепта WORD / LANGUAGE / 

SPEECH в английском языке, в частности, его периферийной зоны на материале 

соматизмом, то есть лексических названий частей тела. Мы стремимся проанализировать 

соответствующий слой английских единиц, которые в совокупности образуют фрагмент 

наивной картины мира, отражающей представления англоязычного этноса о феномене 

языка и речи. Итак, анализируя фразеологический фонд языка, исследователь получает 

доступ к «мировоззрению этноса» и «стереотипам его етносознания», причем в их наивном 

варианте. Полученные наблюдения предлагают интересный материал для сравнения с 

научным видением феномена человеческой речи. Как показывает выполненный анализ, 

подавляющее большинство рассматриваемых идиом, фразеологизмов и пословиц является 

образно трансформированными единицами английского вокабуляра. Феномен человеческой 

речи, речевого поведения в тех или иных ситуациях общения освещаются в идиоматике в 
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разнообразный образ. Выделенная выборка идиоматических единиц в целях тщательного 

анализа была разделена на несколько тематических групп. Принцип разделения заключался в 

наличии определенных опорных единиц в рассматриваемом материале. В зависимости от 

таких опорных единиц выделены следующие тематические группы. В общем перечень 

соматизмов насчитывает 29 единиц, принятых в различных фразеологических образованиях. 

Структурируя данную подвыборку, мы выделили топонимические зоны соматизмов. Далее 

рассматриваем ФЕ группы "соматизмы" в убывающем порядке от наиболее частотных к 

наименее частотных, сначала выделяя и топологические зоны соматизмов: голова, шея, 

туловище, верхние конечности, нижние конечности, кожа. Зоны отличаются как 

количеством соматизмов, так и количеством образованных с их помощью фразеологизмов. 

Как известно, речевая коммуникация может происходить в двух модусах - письменном / 

визуальном и устном / аудиальном. Из этих двух фразеологический фонд английского языка 

освещает в подавляющем большинстве только первый. 

Ключевые слова: периферийная зона, концепт, лексема, идиома. 

 

SOMATISMS AS A PART OF THE PERIPHERAL ZONE OF THE 

WORD/LANGUAGE/SPEECH CONCEPT 

Smaglii V.M. 
candidate of philological sciences, associate professor, 

Odessa National Maritime University 

The article is devoted to the study of the structure of the complex concept WORD / LANGUAGE / 

SPEECH in English, in particular, its peripheral zone on the material of somatisms, i.e. lexical names 

of body parts. We seek to analyze the corresponding layer of English units, which together form a 

fragment of a naive picture of the world, which reflects the idea of the English-speaking ethnic group 

about the phenomenon of language and speech. Thus, analyzing the phraseological fund of language, 

the researcher gets access to the "worldview of the ethnos" and "stereotypes of its ethnic 

consciousness", and in their naive version. The obtained observations offer interesting material for 

comparison with the scientific vision of the phenomenon of human language. As the analysis shows, 

the vast majority of the idioms, phrases and proverbs considered are figuratively transformed units 

of English vocabulary. The phenomenon of human language, speech behavior in certain 

communication situations are covered in idiomatics in various ways. A separate sample of idiomatic 

units for careful analysis was divided into several thematic groups. The principle of separation was 

the presence of certain reference units in the analyzed material. Depending on such reference units, 

the following thematic group is singled out. In total, the list of somatisms includes 29 units used in 

various phraseological formations. Structuring this subsample, we identified toponymic zones of 

somatisms. Next, we consider the FD of the group "somatisms" in descending order: from the most 

frequent to the least frequent, first highlighting the topological zones of somatisms, head, neck, torso, 

upper extremities, lower extremities, skin. These zones differ in both the number of somatisms and 

the number of idioms formed with their help. As you know, speech communication can take place in 

two modes - written / visual and oral / audio. Of the two, the phraseological fund of the English 

language covers mainly the first. 

Key words: peripheral zone, concept, lexeme, idiom. 

 

Вступ. Вибірка фразеологічного фонду сучасної англійської мови, що 

відображає вербальне утілення комплексного концепту WORD / LANGUAGE / 

SPEECH, містить 101 ФО (фразеологічні одиниці – це ідіоми, фразеологічні 

фрази, паремії), в яких ужито соматизми, тобто лексичні назви частин тіла. 

Саме цю складову загальної вибірки і буде розглянуто нижче. 

Загалом перелік соматизмів налічує 29 одиниць, вжитих у різних 

фразеологічних утвореннях (від 1 до 17 ФО). Структуруючи дану підвибірку, ми 
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виділили топонімічні зони соматизмів: (1) голова, шия, (2) тулуб, (3) верхні 

кінцівки, (4) нижні кінцівки, (5) шкіра. Зони відрізняються як кількістю 

соматизмів, так і кількістю утворених із їх допомогою ФО.  

Найширше представлена зона голова, шия: тут зареєстровано 72 ФО 

(більше ніж 2/3 усієї вибірки соматичних ФО), у формі яких використано 14 

соматизмів, це майже половина всіх соматизмів, що розглядаються (48%). Зона 

тулуб посідає друге місце за кількістю соматизмів (6 номінацій, або 21 %) і третє 

місце за кількістю ФО (10 одиниць, або 10 %). Наступною у спадному порядку 

за кількістю соматизмів іде зона верхні кінцівки (4 номінації, або 14%), яка, проте, 

є дуже активною у творенні різних ФО (їх налічуємо 11 одиниць, або 11%). Далі 

у спадному порядку слідує зона нижні кінцівки (теж 4 номінації, або 14%), але 

які вжито у меншому наборі ФО (їх налічуємо лише 7, або, 7%). І зона шкіра  

налічує лише 1 номінацію, вжиту одинично (відповідно, по 1 % обох складових 

вибірки). 

Результати і обговорення. Розглядаємо ФО групи  "соматизми"  у 

спадному порядку: від найчастотніших до найменш частотних, спочатку 

виділяючи і топологічні зони соматизмів. 

 Зона голова, шия лідирує серед інших топонімічних зон із цілком 

зрозумілих причин – органами, які найактивніше беруть участь у комунікації, а 

саме у породженні і сприйнятті мовлення, є ті, що розташовані саме тут. 

Найактивнішими соматизмами у всій виборці є ear і mouth. Кожний із цих двох 

соматизмів бере участь у формуванні 17 різних ФО (третина вибірки, а саме 34%, 

припадає на них).    

Почнімо (за алфавітним порядком) із фразеологізмів, чия форма має 

ключовим словом ear.  Вухо є органом слуху головна семема ear так і дефінується 

[the organ of hearing in humans, especially the external part of this], метонімічний 

зсув семантики цього іменника породив іншу семему: [a person's willingness to 

listen to others], готовність слухати інших. Як бачимо, вухо "працює" в 

напрямках: (а) чути   і (б) слухати. Відповідні англійські дієслова номінують ці 

семантичні комплекси: (1) to hear [perceive with the ear the sound made by someone 

or something] і (2) to listen [give one's attention to the sound].   В нашій виборці 

зібрані вислови, що актуалізують значення:  

(1) вухо – орган, завдяки якому сприймаються (чуються) звуки мовлення і  

(2) вухо – орган, який уможливлює слухання, перш за все звуків мовлення, 

яке  може бути адресоване тому, чиє вухо згадується, а іноді може адресуватись 

іншому слухачеві, що відбувається при несанкціонованому підслуховуванні.  

Всі ці смислові нюанси відбиваються у ФО, в яких актуалізується чи то 

значення  (1) чути (hear), чи то значення (2) слухати (listen).  

Друге значення виявляється значно більш активним, судячи із семантики 

ФО із опорним словом ear. Процес цілеспрямованого слухового сприйняття 

унаочнюється в ідіоматичних метафорах зоосемічного характеру: собака, 

прислухаючись до звуків, настовбурчує вуха,  звідси ФО to cock your ear / to prick 

your ears [listen attentively], такий самий ефект повинна дати умовна дія to pin 

your ears back = (дослівно) пришпилити вуха ззаду [listen carefully]. Інакший 
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образ уважного слухання вербалізується іще однією ФО з опорним словом ear. 

Цього разу спостерігаємо мовну гіперболу to be all ears = перетворитись на 

суцільні вуха.  

Якщо людина, що слухає уважно, перетворюється у суцільні вуха, то 

людина, яка слухає когось неуважно, робить це у пів вуха: to listen with half an 

ear. А якщо когось взагалі не бажають слухати, то його слова/прохання падають 

на глухі вуха: to fall on deaf ears  (of a statement or request) [be ignored by others]. І 

навпаки, бажання вислухати когось (і схвально поставитись до почутого) 

відбиває фразеологізм біблійного походження to incline your ear [listen 

favourably], у Псалмі 17 вірянин взиває до Бога із проханням дослухатись до його 

слів: Oh, God, incline thine ear unto me, and hear my speech! Прихильне ставлення 

слухача до слів мовця може бути номіновано за допомогою фразеологізму  to 

lend an ear (your ears) [listen to smb sympathetically and attentively]. 

Теза про те, що вас можуть підслуховувати, виражається кількома ФО із 

опорним іменником ear: little pitchers have big ears = (дослівно) маленькі глечики 

мають великі вушка (ручки по обидва боки у глечика). Таким метафоричним 

способом виражається застереження: [be careful, children are listening], Обережно, 

поруч діти, які все чують (до всього прислухаються). Розмовна фразема на 

позначення підслуховування як такого звучить наступним чином: someone's ears 

are flapping [someone is listening intently in order to overhear smth not intended for 

them], тобто хтось так напружується, щоб почути те, що не для нього 

говориться, що у нього вуха ляскають, тріпочучи. 

Вуха як орган слуху (2 значення) також фігурують у фразеологічному фонді 

англійської мови. Паремія A hungry stomach has no ears стверджує, що голодна 

людина "не чує» звернених до неї слів, інакше кажучи, розмовляти із голодною 

людиною або із людиною, яка жадібно поглинає їжу, марно: [there is no point in 

talking to or reasoning with hungry people or those who are greedily devouring their 

food]. Частково це перегукується із російським прислів'ям Когда я ем, я глух и 

нем, хоча англійська паремія, окрім ритмічної структури (що поріднює її із 

російською), відзначена іще і метонімічними зсувами hungry stomach = hungry 

man, lack of ears = inability to hear, а також необхідністю зробити логічний 

висновок: голодна людина не здатна чути, а отже не варто доводити їй щось.  

Образністю відзначена іще одна паремія Fields have eyes and woods have 

ears [there are very few places where you can do or say smth without the risk of being 

seen or overheard]. Її український аналог – прислів'я І у стін є вуха, яке теж 

застерігає: Не кажи зайвого, бо тебе завжди можуть почути. Але українська 

паремія оперує образом закритого простору на відміну від англійської, яка 

використовує образ відкритого простору – поля́ (які мають очі) і ліси (які мають 

вуха). Крім того, англійська паремія збільшує ступінь небезпеки: Тебе можуть 

не тільки почути, а і побачити, то ж будь обережним! 

Деякі вільні словосполучення із іменником ear(s) піддаються 

фразелогізації і утворюють ФО із переосмисленим значенням. Так, коли людина 

не бажає слухати когось/чути щось, вона "затикає вуха пальцями". ФО to stop 
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one's ears номінує саме таку дію [put your fingers in your ears to avoid hearing], 

переносне значення відповідної фраземи [refuse to listen].  

Реальна ситуація, коли у людини "горять вуха" інтерпретується згідно 

наївним віруванням як сигнал того, що про цю людину хтось у даний момент 

говорить: someone's ears are burning [someone is subconsciously aware of being 

talked about, esp. in their absence]. 

Вкрай неприємне відчуття, коли у вухо потрапляє якась комаха, 

послугувало основою образного фразеологізму a flea in one's ear, що дослівно 

означає блоха у вусі. Так називається різкий докір [a sharp reproof], такий самий 

образ використовується у споріднених ФО  to give smb a flea in the ear; to send 

smb away with a flea in the ear. Зрозуміло, що в кожному випадку йдеться про 

комунікативну дію: насварити когось, відмовити комусь у різкій формі. 

Такою ж продуктивною лексичною одиницею групи соматизмів, як ear, є 

соматизм mouth (Fa = 17), що абсолютно передбачувано, адже досліджуємо ФО 

на позначення комунікативної діяльності, а мовлення (усне) відбувається за 

допомогою рота. Не дивно, що усне мовлення номінується word of mouth 

[spoken language]. У відповідному фразеологізмі значення усний звужується до 

значення  неофіційний дискурс [informal or unofficial discourse].  

Слова, які промовляє мовець, у фразеологічних одиницях метафорично 

осмислюються як певні матеріальні об'єкти, що їх можна покласти комусь до 

рота, чи витягнути із чийогось рота: to put words ino smb's mouth [prompt or 

encourage smb to say smth], підказати комусь, спонукати когось щось сказати. 

Таке значення цієї ФО є доволі прозорим, але існує іще одне значення, яке 

українською мовою позначається приписувати комусь певні висловлювання, 

тобто умисно говорити неправду стосовно комунікативних дій якоїсь особи. 

Англійська ФО реалізує образ слів, які кладуться комусь до рота – to put words 

ino smb's mouth [falsely  report what someone said].  

Протилежна дія – to take words out of smb's mouth  (дослівно витягувати 

слова із чийогось рота) еквівалентна українській ФО знімати з язика, тобто 

сказати щось, що інший готовий був промовити [say what someone else was about 

to say]. Як бачимо, ідентичні комунікативні дії осмислюються в англійській і 

українській мовах із використанням різних образів: приписувати комусь те, чого 

він не казав, знімати з язика, соматизм рот не використовується. 

Говорячи  про фразеологічне позначення різних комунікативних дій, ми 

згадували про високу цінність мовчання в різних культурах. Англомовна  КС 

усіляко підкреслює, що неговіркий характер людини убезпечує її від 

неприємностей і загроз: A shut mouth catches no flies [ it is often safest or wisest to 

say nothing]. Така настанова реалізується і в наступній паремії, яка рекомендує 

тримати рота закритим, а очі розплющеними, – Keep your mouth shut and your 

eyes open [speak only when necessary and remain alert and observant at all times]. 

Але іноді стриманість щезає під напором почуттів, людина не може 

втриматись від розмов про те, що переповнює її душу: Out of the fullness of the 

heart the mouth speaks [people cannot avoid talking about what is on their mind]. У 

цій паремії традиційна метафора the heart  =  a person's emotions оживлюється 
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метонімією the mouth speaks, при чому указується джерело, звідки, наче із 

якогось контейнера, рот "бере слова" – із "повноти серця": оut of the fullness of 

the heart. У цілому вся паремія реалізує іще один засіб виразності – інверсію, що 

разом із метафорою і метонімією створює піднесену тональність словесної 

формули. 

Зайва балакучість, вихваляння і нескромність засуджуються, про це 

свідчить низка ФО: to run off at the mouth [talk excessively or indiscreetly]. 

Звертаючись до дієслівного компонента цієї фраземи, бачимо додатковий 

смисловий нюанс: to run off = тікати, ухилятись від теми. Схожа комунікативна 

поведінка відбита у ФО to shoot your mouth off  [talk boastfully or indiscreetly].  

Ще однією ФО, що засуджує пустопорожню балаканину є ідіома all mouth 

and no trousers [loud-mouthed and boastful, but lacking in substance], в ній 

гіперболічно замальовується чоловік, у  якого є тільки рот, а штанів немає. 

Образ штанів є маркером маскулінності імплікованої особи, прототиповою 

рисою справжнього чоловіка вважається надійність, відповідальність, 

поважність. Ідіома глузливо указує на відсутність цих рис у балакучої і 

безвідповідальної особи. 

Примусити когось замовчати фразеологічно номінується закрити / 

заткнути комусь рота, англійська ФО використовує саме такий наочний образ 

to stop smb's mouth [bribe or otherwise induce a person to keep silent about smth]. 

Відмічаємо, що ідіома імплікує один із способів виконання такої дії – підкуп, 

хабар за мовчання. 

Біблійне коріння має широко відома ідіома out of the mouths of babes and 

sucklings, яку російською мовою перекладають як  устами младенцев истина 

глаголет. Цей біблеїзм бере початок у Псалмі 8:2, і в класичній версії Біблії (King 

James' Bible) він є частиною наступного вислову Out of the mouths of babes and 

sucklings thou hast perfected praise. Такою була відповідь Христа фарисеям 

стосовно його ставлення до привітальних криків малих дітей. Звертає на себе 

увагу плеоназм, вжитий у виразі babes and sucklings, адже обидва слова 

означають приблизно одне і те саме: babe=baby [a very young child], suckling 

[infant not accustomed to food other than its mother's milk]. Тобто вжито гіперо-

гіпонімічну пару номінацій єдиного референта: малюки, грудні малюки. Видання 

Cambridge Bible for Schools and Colleges пояснює: The “scarcely articulate” cry of 

an infant proves, like the heaven and the stars, the power and providence of God, тобто 

Нерозбірливе лепетання маля, подібно небесам і зорям, підтверджує владу і 

промисел Божий. 

Зовсім інакшу, жартівливу, конотацію має наступна ідіома, що стосується 

правдивості інформації, отриманої із певних вуст: straight from the horse's mouth 

[from the highest authority]. Парадоксальність згадки про коня як джерела 

інформації роз'яснюється в словнику The Phrase Finder: це є алюзія на кінські 

перегони, в яких гравці в тоталізатор робили ставки на того чи того коня як 

майбутнього переможця у перегонах. Інсайдерську інформацію намагались 

отримати у людей, безпосередньо задіяних у перегонах – конюхів, тренерів: In 

horse racing circles tips on which horse is a likely winner circulate amongst punters. 
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The most trusted authorities are considered to be those in closest touch with the recent 

form of the horse, that is, stable lads, trainers. Отримання інформації "від самого 

коня" – це на один крок ближче до відповіді  на жагуче питання: хто стане 

переможцем? 'from the horse's mouth' is supposed to indicate one step better than 

even that inner circle, that is, the horse itself. 

Рот як контейнер для слів імплікується у ФО із опорним словом mouthful 

[a quantity of food or drink that fills or can be put in the mouth]. Міра об'єму mouthful 

(кількість їжі/напоїв, що можуть поміститися у роті) імпліцитно сполучається  із 

словами, це реалізується у двох ідіомах to say a mouthful [make a striking or 

important statement] і to give someone a mouthful [talk to or shout at someone in an 

angry or critical way]. Оцінні конотації цих ідіом різні, у першої mouthful імплікує 

позитивну оцінку того, що промовляється (виголосити щось важливе), у другій 

– негативну (накричати на когось, розкритикувати когось).  

Певний тембр голосу (низький, звучний) позначається жартівливим 

зворотом to have a plum in your mouth [to have a rich sounding voice], дослівно 

тримати сливу у роті. Інше значення цього звороту [to have affected accent] = 

говорити із помітним акцентом. 

Вдвічі менш частотним у порівнянні із соматизмами ear, mouth у 

фразеологічному фонді англійської мови функціонує соматизм tongue (Fa = 9), 

що є дещо несподіваним спостереженням, адже язик це перше, що спадає на 

думку при міркуванні про мовлення. Проте цифри показують інакше. Соматизм 

tongue у фразеологізмах називає саме цей орган людського тіла і мовленнєвого 

апарату людини. Проте у фразеологізмах тематичної групи комунікативна 

діяльність людини він згадується рідше ніж ear, mouth. 

Відмова від мовлення позначається ФО to hold your tongue [remain silent], 

що відповідає українському притримати язика. Вираз бути на кінчику язика має 

англійський еквівалент to be at the tip of your tongue [be almost but not quite able 

to bring a particular name or word to mind], багатьом знайоме це дратівливе 

відчуття, коли безрезультатно намагаєшся пригадати якесь слово чи ім'я, що 

крутиться на кінчику язика. Проте ця англійська ідіома має іще одне значення 

[be about to utter a comment or question but then think better of it], бути готовим 

прокоментувати щось чи запитати про щось, але передумати. 

Язик у фразеологічному фонді отримує кваліфікативні означення: срібний, 

роздвоєний. Мати срібний язик означає бути красномовним to have a silver tongue 

[be eloquent or persuasive].  Мати роздвоєний язик означає бути підступним with 

forked tongue [untruthfully or deceitfully], це алюзія на змію, яка має роздвоєний 

язик і у фольклорі вважається символом віроломства і обману [the image is of the 

forked tongue of a snake, snakes being traditional symbols of treachery and deceit].  

Насварити когось можна за допомогою шершавого язика, як про це 

стверджує ФО rough edge/side if your tongue [a scolding]. В українській і 

російській мовах актуальним є образ гострого (а не шершавого) язика, пор. 

острое слово, быть острым на язык, "чом твоє слово гостре, як бритва?" 

(І.Франко).  Прикметник rough доволі активно використовується в номінації 

різних комунікативних дій: a rough answer = груба відповідь; to be rough on smb 
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= бути грубим по відношенню до когось; a rough anecdote/joke = непристойний 

анекдот/жарт. 

Стосовно когось, хто є не очікувано мовчазним, можна сказати the cat has 

got someone's tongue [someone is remaining inexplicably silent]. Словник коментує 

цю ідіому як застарілу на теперішній час: It is somewhat archaic now but was in 

common use until 1960s. Cat got your tongue? was directed often to children who were 

being suspiciously unobtrusive]. 

Метафоричним є фразеологізм the tongue always returns to the sore tooth 

[people cannot help thinking or talking about what is bothering them most at a 

particular time]. Людині властиво постійно говорити про щось, що невідв'язно її 

турбує, як це відбувається із язиком, що постійно торкається зуба, який болить. 

Іще одна ФО із опорним словом tongue включена в групу комунікативні 

дії, хоча йдеться не про продукування мовлення за допомогою язика, а про 

використання язика у певній знаковій гримасі. ФО tongue in cheek позначає 

іронічне мовлення [in an ironic manner, not meant to be taken seriously]. The Phrase 

Finder пояснює походження цієї ідіоми таким чином [this phrase clearly alludes to 

the facial expression created by putting one's tongue in one's cheek. This induces a 

wink, which has long been an indication that what is being said is to be taken with a 

pinch of salt]. Словник робить припущення, що такий рух язиком буває спробою 

придушити сміх [it may have been used to suppress laughter]. На завершення 

дефінітивної статті словник наводить наступну інформацію ['tongue in cheek' is 

the antithesis of the later phrase - 'with a straight face']. 

Соматизм eye не відноситься до органів мовлення, але також 

використовується для ідіоматичного позначення різних комунікативних 

ситуацій (Fa = 7). Так, несподіваний афронт, різка відмова номінується ФО a slap 

in the eye / face [an unexpected rejection or affront] комунікативна дія образно 

представлена як фізична – ляпас по обличчю, по очах. Іще одна фізична дія – 

скакати, кидатись – використовується у виразі to leap to the eye [be immediately 

apparent, esp. of writing], тобто щось у писемному тексті, що кидається в очі, є 

очевидним. 

Комунікативна дія обман співбесідника позначається фігуральним виразом 

to pool the wool over smb's eyes [deceive smb, esp. by telling untruths].  Комунікант 

може звертати/не звертати увагу на щось, це вербалізується через відсилку до 

роботи очей. ФО with one eye on означає [giving some but not all your attention on], 

ключовим є уточнення one eye, адже у людини два ока і, якщо вона використовує 

тільки одне око, то значить її увага не є повною. Цікавим атрибутом до слова eye 

є іменник weather у наступній ФО to keep a weather eye on [observe a situation very 

carefully, esp. for changes or developments], хоча імплікована дія стосується більше 

не царини комунікації, а царини розумових дій – уваги, спостереження, тощо. 

Повністю десемантизованим є вживання соматизму eye у функції вигуку 

My eye! / All my eye and Betty Martin! [nonsense (informal, dated)]. Про повну 

десемантизацію складових цього вигуку частково свідчить той факт, що у XVIII 

ст. функціонував вигук із  аналогічним значенням – Маячня!, в якому крім ока 

фігурував іще один несподіваний соматизм – лікоть:   All my eye and my elbow! 
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 Соматизми  finger/ thumb вживаються як опорні слова у 5 ФО групи 

комунікативні дії. Ідіома to put the finger on [to inform against smb to the 

authorities], зробити донос на когось. Близький за формою, але не за змістом 

фразеологізм to point the finger on [openly accuse smb or apportion blame] означає 

відкрито звинуватити когось чи заявити про спільну провину.  Обидві ФО 

походять від певного жесту – вказати пальцем на когось, сам жест, звичайно, не 

використовується.  

Наступна ФО номінує саме жест, який одна людина робить на адресу іншої 

щоб образити її, це жест-табу to give smb the finger [make a gesture with the raised 

middle finger as an obscene sign of contempt (informal)]. 

 ФО із опорним соматизмом thumb  позначає комунікативну дію мовчання 

to hold your thumbs [remain silent (informal)], припускаємо, що йдеться про те, що 

людина стримує себе, щоб не висловитись. Зажати великі пальці означає, 

зокрема, стиснути кулаки, цей жест сигналізує про певну напругу особи.  

Соматизм head слугує опорним словом у 5 ФО групи комунікативна 

діяльність. Деякі із цих висловів беруть початок із реальних  фізичних дій, в яких 

бере участь голова, наприклад, to bang peoples' heads together [reprimand people 

severely, esp. in the attempt to make them stop arguing], суворо насварити когось, 

особливо для того, щоб примусити їх  припинити спір. Можливо, в основі 

фраземи лежить реальна фізична дія – зіштовхнути двох спорщиків лобами, аби 

вони припинили спорити.  

ФО to put your heads together [consult and work together] доволі прозоро 

вимальовує картинку кількох людей що схилились над якоюсь спільною 

роботою, зблизившись головами. Можливо також, що в цьому виразі спрацьовує 

метафтонімія: метонімія heads = minds + метафора put minds together = think 

together, consult. 

Певним продовженням попередньої ФО є наступна, суто метонімічна 

паремія Two heads are better than one [It's helpful to have the advice or opinion of a 

second person], дві голови краще за одну, тобто до свого розуміння чогось, до 

свого знання варто додати знання іншої людини. 

Не реалістичний, але дуже яскравий образ змальовує ФО to bite / snap smb's 

head off [reply sharply and brusquely to smb], різко відповісти комусь 

прирівнюється до фізичної дії – відкусити / відірвати комусь голову. 

Зовсім нереалістичний сценарій пропонує паремія, якою послуговується 

мовець, якщо хоче грубо перервати спілкування із співрозмовником, він радить 

тому піти і зварити власну голову: Go and boil your head! [an insult of the form go 

and do smth harmful for yourself]. У дуже пом'якшеному вигляді її українським 

еквівалентом можна вважати Іди геть! Забирайся до біса! Синонімічні паремії, 

які зафіксовані словниками, це: Go and play in the traffic! Eat shit and die!  Всі 

вони озвучують зловісну пораду співбесіднику вчинити непоправну шкоду 

самому собі: піти і погратись посеред проїжджої частини вулиці; наїстися 

лайна і померти. 

Із показником частотності Fa = 5 в групі зафіксовано соматизм lips, який 

позначає один із найважливіших органів мовленнєвого апарату людини – губи.  
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Паремія Read my lips!, звернена до слухача/слухачів, сигналізує, що комунікант 

зараз скаже щось вкрай важливе, отже треба уважно вислухати його, водночас 

слідкуючи за губами. Словник так дефінує цю одиницю [listen carefully. Used to 

emphasize the importance of the speaker's words or the earnestness of their intent]. 

Якщо людина "ловить кожне слово співрозмовника", про неї англійська 

фразеологія каже, що вона "висить на його вустах" – to hang on smb's  lips [listen 

attentively to smb]. 

Наочний образ вуст, "запечатаних" для вимовляння якоїсь інформації, 

використаний у ФО someone's lips are sealed [a person is obliged to keep a secret]. 

Протилежний образ використаний у паремії Loose lips sink ships. Таким був 

лозунг часів Другої світової війни в Америці і Великій Британії, що закликав не 

говорити зайвого, аби не зашкодити своїй країні, зокрема її військово-морським 

силам. Про це інформує дефінітивна стаття [a wartime expression meaning 

unguarded talk may give useful information to the enemy]. 

Широко відомою англійською ФО є to pay lip service to smth [express 

approval of or support for smth without taking any significant action], тобто 

підтримувати щось виключно на словах, не роблячи нічого на практиці. 

Соматизм hand / wrist використано у ФО тематичної групи комунікативні 

дії чотирижди. Двічі – для позначення власної позиції при відкритому 

голосуванні "за"/"проти"/"утримався" . Така дія називається show of hands  [the 

raising of hands among a group of people to indicate a vote for or against smth, with 

numbers being estimated rather than counted].  Згідно словнику, в такому 

голосуванні дається загальна оцінка позицій "за", "проти", а не підрахунок 

голосів як такий. 

ФО to put your hands up також передбачає підняття рук як комунікативну 

дію із кількома різними значеннями: голосування; згода брати участь у якомусь 

проєкті; капітуляція [raise your hands in surrender or to signify your accent or 

participation]. 

Зануреною у культурно-історичний контекст є паремія Talk to the hand! Ця 

фраза вимовляється у супроводі жесту заборони – вертикально піднятої долоні 

простягнутої до співрозмовника руки. Повна форма паремії: Talk to the hand 

('cause the face ain't listening)! Її значення: Замовчи (бо тебе ніхто не слухає)! 

[Shut up (With outstretched vertical palm) – I've no interest in hearing what you've 

got to say. This appeared, like several other short, mildly intimidating phrases, in the 

USA in the 1990s.]. 

ФО на позначення знакового жесту є slap on the wrist [a mild reprimand or 

punishment]. Як бачимо певні рухи тіла за участю рук отримали конвенційне 

значення, ставши кінемами: підняти руки = здатися; ляснути когось по 

зап'ястку = м'яко насварити, покарати когось. 

Ціла низка ФО з опорними словами-соматизмами мають частоту Fa = 3, 

розглянемо їх у алфавітному порядку. Першою є група ФО із опорним іменником 

ass / arse, всі вони передбачувано маркуються як субстандартні, грубі, лайливі. 

Вже згадувана комунікативна дія, яка відповідає українській фразі Забирайся 
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геть!, має ще один  англійський відповідник Go pound sand up your ass. Його 

словникове пояснення [an American expression of disdain]. 

Глупа балаканина позначається ФО із такою самою опорною соматичною 

лексемою: to talk through your arse / ass / backside [talk foolishly, wildly or 

ignorantly (informal)]. Вульгаризмом є ФО to ream smb's ass [criticize or rebuke 

smb (vulgar, slang)]. 

Соматизм face бере участь у формуванні кількох ФО на позначення 

комунікативних дій. Серед тих, які ще не згадувались вище, згадаймо to be  

written all over your face [the presence of  particular feeling is clearly revealed by a 

person's expression]. Його український відповідник майже дослівно співпадає із 

англійською ФО Щось написано на його/її/твоєму обличчі. 

Різко відмовити співбесіднику також в обох мовах фразеологічно 

номінується із застосуванням онтологічної метафори кинути щось в обличчя – 

throw smth back in smb's face [reject smth]. 

Соматизм leg  слугує опорним словом у паремії Break your leg! Таким є 

жартівливе і забобонне побажання, що його висловлюють актору, який виходить 

на сцену, особливо на прем'єрному спектаклі. The Phrase Finder  пропонує 

розлоге пояснення: The phrase 'break a leg' is a jovial encouragement, said to 

actors for good luck before they go on stage, especially on an opening night. The term 

'break a leg' appears to come from the belief that one ought not to utter the words 'good 

luck' to an actor. By wishing someone bad luck, it is supposed that the opposite will 

occur.  

Жартівливою є конотація ще одного фразеологізму із цим опорним словом 

on your hind legs [standing up to make your speech (Br. informal)]. Про жартівливий 

характер виразу свідчить інконгруентність ситуації (промовляти спіч) і манери, 

в якій про це сказано, – із використанням зоосемічної метафори (промовляти 

спіч, стоячи на задніх лапах)(hind legs = задні ноги/лапи тварини).  

Останнім у групі із частотою Fa = 3 є соматизм throat.  Комунікативні дії 

номінуються трьома фразеологізмами із цим опорним словом, які (на відміну від 

багатьох попередніх) ще не згадувались вище. Так, наприклад, ФО to be at each 

other's throats  означає запекло сваритися між собою. Цей метафоричний вираз 

стосується не тільки людей, у яких є горло, але і організацій, установ, у яких, 

звичайно, цього немає. Словник пише [(of people or organizations) quarrel or fight 

persistently].  

Інша комунікативна дія стосується участі у діалогічному спілкуванні to 

jump down someone's throat [respond to what someone has said in a sudden and 

angrily critical way (informal)]. Неможливість говорити із-за болю в горлі 

фразеологічно номінується жартівливою метафорою to have a frog in your throat 

[lose your voice or find it hard to speak because of hoarseness in your throat 

(informal)]. Згадка про жабу в горлі  підсилює ефект негативної забарвленості у 

образному позначенні неприємного фізичного відчуття. 

Дві соматичні лексеми функціонують як опорні слова у фразеологізмах із 

частотністю Fa = 2. Перша – це back, яка утворює ФО комунікативної дії to pat 

smb on the back  [express approval or admiration for smb]. Вчергове спостерігаємо 
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тісний зв'язок між вербальними і паравербальними, зокрема кінематичними, 

засобами комунікації: погладити когось по спині – це кінема, що виражає 

прихильне ставлення до відповідної особи. Номінація цього жесту утворює 

фразеологізм на позначення такого ставлення, що зовсім не обов'язково 

передбачає тактильний контакт комунікантів. 

Інша фізична дія – прикрити спину – лягла в основу фразеологічної 

одиниці to cover your back [foresee and avoid the possibility of criticism], 

уберегтись від критики. 

Соматизм foot вживається у ФО, що також бере початок із фізичної дії 

вставляти ногу в прочинені двері (щоб упередити можливість їх захлопнути, а 

отже надати шанс продовжити розпочате спілкування). Такими діями були 

знамениті комівояжери. Ідіома є такою   foot in the door [an introduction made in 

order that progress may be made later. The early uses of the term 'putting a foot in the 

door' are straightforward literal ones. It may just describe someone putting a foot in 

the door in order to prevent it from closing and so continue a conversation. It was the 

technique of jamming a foot in the door to prevent it closing, used by door-to-door 

salesmen]. 

Інша ФО із опорним соматизмом foot повністю позбавлена реалістичного 

прототипу to put your foot in your mouth.  Ідіома змальовує безглузду  ситуацію, 

коли особа засовує ногу собі до рота. Таким фантасмагоричним способом 

англійська фразеологія позначає помилкову, непристойну дію, нетактовне 

висловлювання зроблені особою [say/do smth tactless or embarrassing, commit a 

blunder, indiscretion]. 

Низько частотні соматизми у складі фразеологізмів на позначення 

комунікативних дій налічують півтора десятки одиниць, їхня Fa = 1, тобто 

кожний соматизм слугує опорним словом в одній ФО. Значна їх частина вже 

розглянута вище (серед ФО, в складі яких вжито інший соматизм, напр., the 

tongue always returns to the sore tooth). Нижче розглянемо найцікавіші зразки 

решти низько частотних соматизмів у функції опорних слів у ФО. 

Соматизм brain (Fa = 1)  = мозок функціонує у ФО на позначення такої 

комунікативної дії, як розпитувати знавця в певній царині стосовно того, що він 

знає краще за суб'єкта дії. ФО to pick smb's brain/brains [question someone who 

is better informed about a subject than yourself in order to obtain information]. Тут 

фіксуємо прийом метафтонімії: дія  to pick = клювати, общипувати щось у 

пошуках чогось приписується комунікативній дії розпитувати, допитуватись 

чогось  (знання іншої людини) = метафора, об'єкт brain = місце, де відбувається 

розумова діяльніть, зберігається інформація, знання = метонімія. 

Суто метафоричною є ФО to make a clean breast of smth  [confess your 

mistakes or wrongdoings]. Образність цієї широко відомої ідіоми словник The 

Book of Idioms from A to Z  коментує таким чином: In former times, many people 

believed  that the breast or chest was where a person's conscience was located. The 

breast is still used  metaphorically to represent the seat of the emotions. 

Наступною за алфавітним порядком опорних слів є паремія More power to 

your elbow! Таким є напучування співбесідника до активних дій [said to encourage 
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someone or express approval of their action]. Вважаємо, що в цьому фігуральному 

вислові імплікується фізична дія проштовхуватись уперед, діючи ліктями, to 

elbow  [move by pushing past people with one's elbows]. 

Репліка, яку вигукують на підтвердження правдивості того, що було щойно 

сказано, або того, що обіцяють, англійською мовою звучить таким чином: Cross 

my heart! Це є еліптована версія повно складового речення I cross my heart = Я 

кладу хрест на своєму серці. Словник пояснює: used to emphasize the truthfulness 

and sincerity of what one is saying or promising. 

Цікавою ФО, що відбиває наукове бачення світу людини і її поведінки, є 

ідіома a knee-jerk reaction [an automatic response to smth]. Компонент reaction 

вжито тут у прямому значенні реакція, а медичний термін knee-jerk підлягає 

переосмисленню, його пряме значення колінний рефлекс, фізіологічна реакція, 

що проявляється у мимовільному різкому русі ноги людини, яку ударяють по 

коліну.  Некерованість, автоматизм такої фізіологічної реакції на певний 

подразник (різкий удар лікарським молоточком по коліну) проектується на  

комунікативну ситуацію спілкування, коли певна репліка породжує 

автоматичну, швидку реакцію у вигляді іншої репліки. The Phrase Finder 

роз'яснює походження цієї ідіоми і надає термінологічний медичний еквівалент 

словосполучення [from the tendency of the knee to jerk involuntarily when hit 

sharply, properly called the patellar reflex]. Згідно цьому лексикографічному 

джерелу, ідіома з'явилась на початку ХХ ст. [the term began to be used figuratively 

from the early 20th century onwards].  

Ще одна відносно нова ідіома, яка проте вже рахується застарілою, це to 

powder your nose (of a woman), дослівно припудрити носик. На початку ХХ ст. 

він був широко вживаним у якості евфемістичної фрази піти до туалету 

(стосовно жінки) [go to the lavatory. This is an early 20th-century euphemism, which 

is now rather dated]. Book of Idioms from A to Z, коментуючи цю словникову 

одиницю, зазначає, що з 1940-х жіночий туалет у готелі, ресторані і т.п. 

евфемістично називається  powder room [the term  powder room has been used since 

the 1940s to refer to a ladies' toilet in a hotel,  restaurant, or similar public building]. 

Якщо до туалету рушає чоловік, він евфемістично позначає це таким чином   

to see a man about a dog [used euphemistically when leaving to go to the lavatory]. 

Аналогічною фразою, жартуючи, послуговується мовець, коли не хоче говорити, 

чим він збирається зайнятись [if you do not wish to disclose the nature of the errand 

you are about to undertake (humorous)]. 

Висновки. Як відомо, мовленнєва комунікація може відбуватись у двох 

модусах –  письмовому/візуальному й усному/аудіальному. Із цих двох 

фразеологічний фонд англійської мови висвітлює в переважній більшості тільки 

перший. Взагалі, різні види когнітивно-комунікативної діяльності у дзеркалі 

фразеологізмів мають різну градуйовану цінність. Так, ФО рекомендують 

думати багато, говорити менше, писати ще менше (Think much, speak little, 

write less).  

Стриманість і певна закритість від світу є однією із провідних рис 

англосаксонського кодексу поведінки, вона відбивається і в пареміологічному 
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фонді мови, зокрема паремія рекомендує говорити не все, що знаєш, і робити не 

все, що вмієш (tell not all you know, nor do all you can). 
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ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ТА НЕПРЯМОЇ  

НОМІНАЦІЇ ЕМОЦІЙ  

У ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ 

Станко Д.В.  
кандидат філологічних наук, доцент,  

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

Пропонована стаття окреслює лексичні засоби прямої та непрямої номінації емоцій у 

газетно-публіцистичному тексті. Дослідження виконано в межах функціональної 

лінгвістики. Матеріалом  дослідження слугують тексти інтерв’ю, промов, заяв і дебатів 

провідних британських політиків (Девіда Кемерона (David Cameron), Ніка Клегга (Nick Clegg), 

Гордона Брауна (Gordon Brown). Крім лексичних та стилістичних засобів вираження 

емоційних станів, вербалізація емоцій здійснюється за допомогою прямої і непрямої лексичної 

номінації. Застосування методу компонентного аналізу семантичної структури значення 

слова дало змогу виокремити лексичні одиниці та їх синоніми, які є номінантами відповідного 

емоційного стану. Пряма і непряма номінація емоцій виражається за допомогою лексем різної 

частиномовної приналежності (прикметник, іменник, дієслово), де домінуючим є прикметник 

або словосполучення прикметника з прислівниками-інтенсифікаторами. За допомогою прямої 

та непрямої номінації в аналізованих текстах вербалізовані чотири негативні емоції 

(стурбованість/занепокоєння, незадоволення/гнів, розчарування/жаль, презирство) та шість 

позитивних емоцій (гордість, задоволення/захват, вдячність, сподівання/оптимізм, 

співчуття, інтерес/цікавість). Особливу увагу у статті приділено лексичним засобам 

вербалізації емоції гордості. Отримані кількісні дані підтверджують схильність 

представників британських політичних кіл до вербалізації перш за все негативних емоцій. 

Причому негативні емоції вербалізуються у рівній мірі за допомогою прямої та непрямої 

номінації, а позитивні емоції переважно за допомогою прямої номінації.  Політичні діячі у 

своїх виступах, промовах, інтерв’ю, дебатах за допомогою прямої та непрямої номінації 

вербалізують як власні емоційні стани, так і емоційні стани пересічних людей, однодумців, 

опонентів тощо.  

Ключові слова: емоція, пряма номінація, непряма номінація, позитивна емоція, негативна 

емоція, лексема.  

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРЯМОЙ И НЕПРЯМОЙ 

НОМИНАЦИИ ЭМОЦИЙ  

В ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

Станко Д.В.  
кандидат филологических наук, доцент, 

ГВУЗ «Ужгородский национальный университет» 

Предлагаемая статья характеризует лексические средства прямой и непрямой номинации 

эмоций в газетно-публицистическом тексте. Материалом исследования послужили тексты 

интервью, выступлений, заявлений и дебатов ведущих британских политиков (Дэвида 

Кемерона (David Cameron), Ника Клегга (Nick Clegg), Гордона Брауна (Gordon Brown). Кроме 

лексических и стилистических средств выражения эмоциональных состояний, вербализация 

эмоций осуществляется с помощью прямой и косвенной лексической номинации. Применение 

метода компонентного анализа семантической структуры значения слова позволило 

выделить лексические единицы и их синонимы, которые являются номинантами 

соответствующего эмоционального состояния. Прямая и косвенная номинация эмоций 

выражается с помощью лексем различной частеречной принадлежности (прилагательное, 
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существительное, глагол), где доминирующим является прилагательное или сочетание 

прилагательного с наречиями-интенсификаторами. С помощью прямой и косвенной 

номинации в анализируемых текстах вербализованы четыре негативные эмоции 

(обеспокоенность/беспокойство, недовольство/гнев, разочарование/сожалению, презрение) и 

шесть положительных эмоций (гордость, удовлетворение/восторг, благодарность, 

надежда/оптимизм, сочувствие, интерес/ любопытство). Количественные данные 

подтверждают склонность представителей британских политических кругов к 

вербализации прежде всего негативных эмоций. Причем негативные эмоции вербализуются в 

равной степени с помощью прямой и косвенной номинации, а положительные эмоции 

преимущественно с помощью прямой номинации. Политические деятели в своих 

выступлениях, речах, интервью, дебатах с помощью прямой и косвенной номинации 

вербализуют как собственные эмоциональные состояния, так и эмоциональные состояния 

обычных людей, единомышленников, оппонентов и т.д.  

Ключевые слова: эмоция, прямая номинация, косвенная номинация, положительная эмоция, 

отрицательная эмоция, лексема. 

 

LEXICAL MEANS OF DIRECT AND INDIRECT EMOTIONS 

NOMINATION IN NEWSPAPER AND PUBLICIST TEXT 

Stanko D. 
candidate of philological sciences, associate professor, 

Uzhorod National University 

The given article highlights lexical means of direct and indirect emotions nomination in the 

newspaper and publicist texts. The study was based on the theoretical premises of functional 

linguistics. The investigation focuses on texts of interviews, speeches, statements and debates of the 

leading British politicians (David Cameron, Nick Clegg, Gordon Brown). In addition to the lexical 

and stylistic means of expressing emotional states, the verbalization of emotions is carried out using 

direct and indirect lexical nominations. The application of the component analysis method of the 

semantic structure of the word meaning made it possible to identify lexical units and their synonyms, 

which are nominees for the corresponding emotional state. Direct and indirect nomination of 

emotions is expressed with the help of lexemes of various parts of speech (adjective, noun, verb), 

where the adjective or a combination of adjectives with intensifying adverbs dominate. With the help 

of direct and indirect nomination in the analyzed texts, four negative emotions (concern/anxiety, 

discontent/anger, disappointment/regret, contempt) and six positive emotions (pride, 

satisfaction/delight, gratitude, hope/optimism, sympathy, interest/curiosity) are verbalized. The 

obtained quantitative data confirm the tendency of the British political circles representatives to 

verbalize primarily negative emotions. Moreover, negative emotions are verbalized equally with the 

help of direct and indirect nominations, and positive emotions are mainly vernalized with the help of 

direct nomination. The politicians in their speeches, interviews, debates, using direct and indirect 

nominations, verbalize both their own emotional states and the emotional states of ordinary people, 

like-minded people, opponents, and the like.   

Key words: emotion, direct nomination, indirect nomination, positive emotion, negative emotion, 

lexeme.     

 

Вступ. Емоції впливають практично на всі аспекти діяльності людини. 

Вони виражають відносини між індивідом та середовищем, виступають як 

реакції на явища або ситуації оточуючого світу, пов’язані з можливостями 

задоволення потреб та досягнення певних цілей. Емоції є об’єктом дослідження 

цілої низки гуманітарних наук – психології, філософії, соціології, лінгвістики. 

Лінгвістика емоцій як наука про особливості вербалізації емоцій у мові стрімко 

розвивається протягом останніх десятиліть, що доводиться низкою праць 
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зарубіжних і вітчизняних лінгвістів. Розробки зазнають такі поняття, як 

«емотив», «емотивний знак», «категорія емотивності», «емоціологія», 

«емоційний концепт», «емотивний/емоційний дискурс». Лінгвістичні студії 

спрямовані на аналіз лексичних (вигуки, розмовна лексика, емоційно-оцінна 

лексика тощо), фразеологічних (ідіоми), синтаксичних (номінативні речення, 

окличні речення, питальні речення тощо), стилістичних (тропи та стилістичні 

фігури) засобів вербалізації емоцій.  

Значна увага приділяється дослідженню мовної та мовленнєвої 

вербалізації емоційних концептів. З прагматичної точки зору аналізуються 

особливості емоційних мовленнєвих актів, емоційний та емотивний дискурси 

тощо. Розробляється поняття «емоціології», спрямованої на дослідження 

категорії емотивності тексту. Більшість досліджень спирається на запропоновану 

В.І.Шаховським (Шаховский, 2008) модель аналізу вербалізації емоцій, які 

можуть бути виражені, номіновані (пряма та непряма номінація) та описані у 

мові. У нашому дослідженні ми також спираємось на цю модель, 

використовуючи її на матеріалі газетно-публіцистичних текстів. 

Актуальність дослідження зумовлюється загальною антропоцентрич-

ною спрямованістю сучасних лінгвістичних студій на вивчення й опис 

номінативного простору емоційного світу людини, підвищеним інтересом до 

питань мовної й мовленнєвої реалізації емоційної сфери людини, потребою в 

розширенні знань про системну організацію англомовних одиниць на 

позначення емоцій, необхідністю вивчення категорії емотивності на різних 

мовних рівнях. Мета дослідження  полягає в описі лексичних засобів прямої та 

непрямої номінації емоцій в англомовному політичному газетно-

публіцистичному дискурсі. 

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети застосовано 

як загальнолінгвістичні методи, так і спеціальні методи дослідження. Зокрема, 

аналіз і синтез, описовий метод, та власне лінгвістичні методи – контекстуально-

інтерпретаційний, лінгвостилістичний аналіз, метод контекстологічного аналізу, 

метод компонентного аналізу. Матеріалом  дослідження слугують тексти 

інтерв’ю, промов, заяв і дебатів провідних британських політиків (Девіда 

Кемерона (David Cameron), Ніка Клегга (Nick Clegg), Гордона Брауна (Gordon 

Brown).  

Результати та обговорення. Як зазначають дослідники у своїх працях 

(Арнольд, 2002; Шаховский, 2008), емоції можуть бути виражені, номіновані та 

описані у певному тексті. При цьому номінація емоцій може бути як прямою, так 

і непрямою (експліцитною та імпліцитною, прямою та опосередкованою). 

Номінація емоцій здійснюється за допомогою відповідних лексичних засобів, що 

і є предметом розгляду у пропонованому дослідженні. 

Нами було виокремлено 2570 контекстів, у яких представлена пряма та 

непряма номінація відповідної емоції. Отже, в аналізованих контекстах превалює 

номінація негативних емоцій 1540 випадків (59.9%) над номінацією позитивних 

емоцій 1030 випадків (40.1%). Найчастотнішої номінації серед негативних 

емоцій зазнають такі, як стурбованість/занепокоєння, незадоволення/гнів. 
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Найчастотнішої номінації серед позитивних емоцій зазнають такі, як гордість, 

задоволення/захват. В опозиції пряма :: непряма номінація емоцій превалює 

пряма номінація – 1655 випадків (64.3%), в той час як непряма номінація 

становить 915 випадків (36.57%). За допомогою прямої номінації вербалізовано 

більшість позитивних емоцій, у той час як негативні емоції в майже рівній мірі 

вербалізуються за допомогою прямої та непрямої номінації. Кількісні дані та 

наші спостереження дають нам змогу зробити низку узагальнень: 

а) за допомогою прямої та непрямої номінації в аналізованих нами текстах 

інтерв’ю, промов, заяв, дебатів вербалізуються чотири негативні емоції та шість 

позитивних емоцій;    

б) пряма і непряма номінація емоцій може бути виражена лексемами різної 

частиномовної приналежності (прикметник, іменник, дієслово), де домінуючим 

є прикметник або словосполучення прикметника з прислівниками-

інтенсифікаторами; 

в) політичні діячі за допомогою прямої і непрямої номінації вербалізують 

як свої власні емоційні стани, так і емоційні стани пересічних громадян, 

однодумців, опонентів;   

г) пряма і непряма номінація емоцій у текстах інтерв’ю, промов, заяв, 

дебатів демонструє схильність британських політиків до вербалізації передовсім 

негативних емоцій, що підтверджується й іншими дослідженнями (Вежбицкая, 

1996); 

ґ) вербалізація негативних емоцій здійснюється за допомогою як прямої, 

так і непрямої номінації, у той час, як позитивні емоції вербалізовані у більшості 

випадків за допомогою прямої номінації; 

д) непряма номінація домінує при вербалізації таких негативних емоцій, як 

стурбованість/занепокоєння та незадоволення/гнів, що пояснюється, на наш 

погляд, небажанням політичних діячів прямо номінувати свої емоційні стани, 

оскільки це може призвести до втрати політиком авторитету (у випадку 

вираження постійної стурбованості/занепокоєння) та до конфліктної ситуації (у 

випадку вираження незадоволення/гніву);  

е) економічна ситуація в країні, сфера освіти, охорони здоров’я, 

імміграційна та військова політика, а також діяльність терористичних 

організацій – усе це стає причиною вираження стурбованості/занепокоєння 

політичних діячів; незадоволення/гнів викликані перш за все діяльністю 

опонентів; найбільше розчарування/жаль у британських політиків викликає 

діяльність органів Європейського союзу та фінансові зловживання у самій 

Великій Британії; вияви насильства, расової та етнічної нетерпимості є 

причинами вербалізації емоції презирства; 

є) якщо діяльність опонентів стає причиною вербалізації негативних 

емоцій політичних діячів, то власні дії, дії однодумців, однопартійців 

викликають емоційні стани задоволення/захвату, сподівання/оптимізму, 

інтересу/цікавості; дотримання принципів увічливого спілкування зумовлює 

вербалізацію емоцій вдячності та співчуття; і все ж найчастотнішої вербалізації 

за допомогою прямої та непрямої номінації зазнає емоція гордості – гордості за 
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свою власну країну, жителів цієї країни, які працюють у різних сферах, партію, 

однодумців та сім’ю. 

Емоція гордості  у текстах промов, інтерв’ю та дебатів політичних лідерів 

вербалізується за допомогою прямої номінації, зокрема такої лексеми, як proud, 

прикметника, що вживається окремо та у поєднанні з прислівниками-

інтенсифікаторами very, immensely, really, so, incredibly (I’m proud, I felt proud, 

I’m very proud, I’m immensely proud, I’m really proud, I’m so proud, I’m incredibly 

proud, I’m even prouder, we are a proud nation); також пряма номінація може бути 

виражена іменником pride (my pride and my admiration).  Гордість політичного 

діяча Великої Британії – це гордість за його країну, гордість за людей цієї країни, 

гордість за армію цієї країни, гордість за людей, з якими працює політик, гордість 

за свою власну партію.  

I am so proud of the values that have made our country so great. Democracy, 

human right, the rule of law (Second prime ministerial debate).  

And I’m proud the UK is keeping its aid promises. I’m also proud we’re 

leading the fight on global hunger, funding nutrition programmes for 20 million 

children and pregnant women over the next few years (David Cameron’s EU Speech).      

Незважаючи на той факт, що Велика Британія переживає нелегкі часи: 

нестабільність економічної ситуації, великий дефіцит бюджету, реформування 

системи освіти та охорони здоров’я тощо, уряд країни допомагає іншим країнам 

та їх жителям у боротьбі з голодом, що викликає лише відчуття гордості за свою 

країну у Девіда Кемерона (друге речення). Незмінна система цінностей 

британського суспільства – демократія, верховенство права, дотримання прав 

людей також викликають гордість у Ніка Клегга (перше речення). Подібні емоції 

викликає у політиків і діяльність військових сил країни: 

I am very proud of troops (David Cameron’s speech in full). 

Let me say, first of all, my pride and my admiration for the armed forces 

(David Cameron’s speech in full).  

У дебатах, інтерв’ю, якщо мова заходить про військові сили Великої 

Британії, то політики (у цьому випадку Гордон Браун) перш ніж перейти до 

обговорення проблемних питань армії висловлюють свою гордість за дії 

військових у різних куточках світу. Проте найчастіше політики горді тим, що 

працюють у команді однодумців, товаришів тощо.  

I’m proud of my team, I’m proud of our members, I’m proud to lead this party 

– but most of all, I’m proud of you (David Cameron’s keynote conference speech in 

full).  

I didn’t do this, the Conservative Party did it, and I’m really proud of the way 

we’ve shown we can change (David Cameron. The full JC Interview).    

 Так, Девід Кемерон у виступі на з’їзді консервативної партії висловлює 

свою гордість за партію, яка може змінюватися, оновлюватися, поповнюватися 

представниками різних суспільних та етнічних верств населення, керувати 

країною тощо. Повтор фрази I’m proud  у першому реченні та емфаза, основана 

на протиставленні (I didn’t do this, the Conservative Party did it), у другому реченні 

підкреслюють емоційний стан політика.  
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And that’s why I’m very proud of the fact that this coalition government is 

being quite explicit… (A transcript of Deputy Prime Minister Nick Clegg’s Q&A 

session).  

And I’m immensely, immensely proud to be the leader, obviously proud to be 

the deputy prime minister, and bringing us into government for the first time in 65 

years. And very proud – not on a personal level, very proud that the Liberal Democrats 

as a party took that brave step (Interview with Nick Clegg).        

Входження до коаліційного уряду його партії вперше за 65 років, 

виконання обов’язків заступника прем’єр-міністра Великої Британії, робота у 

коаліційному уряді – всі ці фактори є причиною гордості Ніка Клегга, яку він 

висловлює за допомогою прямої номінації I’m proud, що підсилюється 

інтенсифікаторами very, immensely та повторюється у різних позиціях (друге 

речення). Непряма номінація гордості здійснюється у текстах промов, інтерв’ю 

та дебатів завдяки вживанню, повтору, нанизуванню таких лексичних одиниць, 

як brave/bravery/courage, great, brilliant, incredible тощо. Всі вищезазначені слова 

мають спільну сему на позначення чогось визначного,  видатного, важливого, 

прекрасного, неймовірного, що може і повинно викликати відчуття гордості 

(brave – ready to face danger, splendid, spectacular; great – important, distinguished, 

remarkable; brilliant – outstanding, sparkling, bright; incredible – hard to believe, 

amazing (The Oxford English Reference Dictionary, 1996: 176, 613, 181, 715). 

Найчастотнішими є такі словосполучення з лексемами brave/bravery/courage – 

our brave troops, our brave servicemen/women, brave step, brave fighters, bravery 

and incredible courage; з лексемою great – great heritage, great partnership, great 

public servant, great forces, great country, great thing, great prime minister, great 

parliamentarian, great education; з лексемою brilliant – brilliant people, brilliant 

diplomats, the most brilliant and dedicated, brilliant and dedicated; з лексемою 

incredible – incredible athletes, incredible things, incredible courage and sacrifice, 

incredible bravery, the most incredible success story.  

Гордість – непряма номінація емоції найчастіше спостерігається у 

висловленнях про збройні сили Великої Британії.  

I’ve been to Afghanistan in each of the last four years, and just the bravery and 

the incredible courage and determination of what those men and women do just 

humbles you every time you see it. They’re not just brave fighters, they are brilliant 

diplomats in dealing with difficult situations, they’re incredible athletes, they are 

brilliant, brilliant people (David Cameron’s speech in full).  

Ведучи мову на теледебатах про збройні сили Великої Британії, які 

виконують свою миротворчу місію в Афганістані, Девід Кемерон з гордістю 

говорить про їх мужність, хоробрість (bravery and incredible courage, brave 

fighters), блискучі людські якості (brilliant, brilliant  people), дипломатичні вміння 

(brilliant diplomats) та спортивну загартованість (incredible athletes). 

Застосування емфази, основаної на протиставленні (they’re not… they are), ще 

більше підсилює емоційність висловлення.         

In Afghanistan today, there are men and women fighting for Britain as bravely 

as any in our history. <…> Theirs has been a campaign of incredible courage and 
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sacrifice. <…> We’re proud of you. We salute you. Thank you (David Cameron’s 

keynote conference speech in full).         

Непряма номінація емоції гордість (fighting bravely, incredible courage and 

sacrifice) може поєднуватися з прямою номінацією (we’re proud of you), що і 

показано у вищенаведеному реченні. Далі гордість змінюється вдячністю, яка 

виражається за допомогою прямої номінації (We salute you. Thank you).           

З гордістю говорять політики і про саму країну та її людей, які працюють 

у різних сферах, виконуючи свій професійний обов’язок.  

I know from my personal experience just how brilliant and dedicated the 

people who work in the NHS are (First prime ministerial debate).  

Девід Кемерон на власному досвіді переконався, як працює система 

охорони здоров’я у Великій Британії (National Health Service) під час важкої 

хвороби його сина. І незважаючи на втрату сина, робота цих людей викликає в 

нього лише відчуття гордості.    

That’s the spirit that has made this United Kingdom what it is: a small country 

that does great things; one of the most incredible success stories in the history of the 

world (David Cameron’s keynote conference speech in full).  

We’re a great country in so many different ways, with the right leadership, 

with the right values, with a clean break from these thirteen years of failure, we can 

achieve anything if we pull together and build our country a better place to live in 

(Second prime ministerial debate).  

Переважно з гордістю говорять британські політики і про свою власну 

країну – great country, great things. Антитеза у першому реченні small country – 

great things  підкреслює емоційність висловлення. І зрозуміло, якщо мова йде про 

видатних діячів Великої Британії, зокрема колишнього лідера консервативної 

партії, прем’єр-міністра країни, Маргарет Тетчер, то говорять та згадують про 

неї лише з гордістю. This will be a fitting salute to a great prime minister. Today, we 

in the House of Commons are here to pay our own tribute to an extraordinary leader 

– to an extraordinary woman. What she achieved – even before her three terms in 

office – was remarkable. <…> Margaret Thatcher was a remarkable type of leader. 

<…> Mr Speaker, Margaret Thatcher was also a great parliamentarian (Margaret 

Thatcher Tributes).    

Гордість Девіда Кемерона виражається за допомогою непрямої номінації 

емоції – нанизування низки лексичних одиниць, які передають значення 

«видатного, значного, неординарного» політика (great prime minister, 

extraordinary leader, extraordinary woman, remarkable leader, great 

parliamentarian).      

Висновки. Крім лексичних та стилістичних засобів вираження емоційних 

станів, вербалізація емоцій здійснюється за допомогою прямої і непрямої 

лексичної номінації. Застосування методу компонентного аналізу семантичної 

структури значення слова дало змогу виокремити лексичні одиниці та їх 

синоніми, які є номінантами відповідного емоційного стану (наприклад, пряма і 

непряма номінація емоції гордості представлена лексемами proud, pride, 

brave/bravery/courage, great, brilliant, incredible). 
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Стаття присвячена дослідженню функціонування прецедентних феноменів у газетному  

макротексті. Газетний макротекст — велике комунікативне утворення, що складається з 

сукупності газетних публікацій, які висвітлюють одну й ту саму тему, оприлюднені у низці 

послідовних номерів одного газетного видання, характеризуються узгодженістю авторських 

позицій та утворюють комунікативну єдність. Утворення окремими газетними публікаціями 

цілісної структури з єдиним смисловим стрижнем здійснюється як за рахунок внутрішніх 

факторів (зображеного в тексті денотативного простору, що формується навколо таких 

параметрів, як час, простір, людина), так і завдяки зовнішнім факторам комунікації (автор, 

читач, актуальна референтна ситуація, прецедентна референтна ситуація). Матеріалом 

дослідження слугували два корпуси статей на тему «Епідемія ящура» та  «Повінь у 

Великобританії», які висвітлювали кризові ситуації для читачів англомовного  періодичного 

видання Sunday Telegraph та друкувалися відповідно у 2001 та 2014 роках,  загальним обсягом 

108 текстів. Мета дослідження - визначити роль прецедентних феноменів у побудові 

денотативного простору та часу газетного макротексту, що описує тривалу  кризову 

ситуацію. У часовій структурі газетного макротексту вирізняємо декілька планів: план 

теперішнього, майбутнього та минулого часу. План минулого часу складається з плану власне 

минулого часу та прецедентного минулого часу. У плані прецедентного минулого фігурують 

часові параметри подій, які не беруть участь у забезпеченні причинно-наслідкового зв'язку, 

але які є прецедентними, тематично спорідненими по відношенню до актуальних кризових 

подій та мають пояснювальну цінність. Просторові параметри, так само як і часові, є 

важливими  елементами досліджуваних прецедентних кризових ситуацій, за допомогою яких 

розбудовується денотативний простір макротексту. З одного боку, використання 

інформації про прецедентні події та ситуації має на меті заповнити інформаційні лакуни. З 

іншого боку, посилання на прецедентні феномени в межах денотативного простору  

макротексту дає читачеві можливість інтерпретувати актуальну кризову ситуацію із 

застосуванням вже існуючого коду.                                                                 

Ключові слова:  газетний макротекст, прецедентний феномен, тривала  кризова ситуація. 
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Статья посвящена исследованию функционирования прецедентных феноменов в газетном 

макротексте. Газетный макротекст - большое коммуникативное образование, состоящее 

из совокупности газетных публикаций, освещающих одну тему, опубликованных в ряде 

последовательных номеров одного газетного издания, характеризующихся согласованностью 

авторских позиций и образующих коммуникативное единство. Включение отдельных 

газетных публикаций в целостную структуру с единым смысловым стержнем 

осуществляется как за счет внутренних факторов (изображённые в тексте время, 

пространство, человек), так и за счет внешних факторов коммуникации (автор, читатель, 

референтная ситуация, прецедентная ситуация. Материалом исследования послужили два 

корпуса статей  «Эпидемия ящура» и «Наводнение в Великобритании», освещающих 

кризисные ситуации в англоязычном периодическом издании Sunday Telegraph и выходивших 

из печати в 2001 и 2014 годах, соответственно, общим объемом 108 текстов. Цель 

исследования - определить роль прецедентных феноменов в построении денотативного 

пространства газетного макротекста, описывающего длящуюся кризисную ситуацию 

действительности и в структурировании его хронотопа. Во временной структуре газетного 

макротекста выделяем несколько планов: план настоящего, будущего и прошлого. План 

прошлого времени состоит из плана собственно прошлого и прецедентного прошлого 

времени. В плане прецедентного прошлого представлены временные параметры событий, не 

входящих в причинно-следственные связи, но являющихся прецедентными, тематически 

родственными по отношению к актуальным кризисным событиям и обладающих поясняющей 

ценностью. Пространственные как и хронологические параметры являются важными 

элементами исследуемых прецедентных кризисных ситуаций, способствующими построению 

денотативного пространства макротекста. С одной стороны, информация о прецедентных 

событиях и ситуациях ориентирована на заполнение информационных лакун. С другой 

стороны, указание на прецедентные феномены в пределах денотативного пространства 

макротекста дает читателю возможность интерпретировать актуальную кризисную 

ситуацию с использованием уже существующего кода. 

Ключевые слова: газетный макротекст, прецедентный феномен, длящаяся кризисная 

ситуация. 
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The article is devoted to the study of the functioning of precedent phenomena in a newspaper 

macrotext. A newspaper macrotext is a large communicative formation, consisting of a set of 

newspaper articles covering one topic, published in a number of consecutive issues of the same 

newspaper, characterized by the consistency of the authors' views and forming a communicative 

unity. The inclusion of newspaper articles into an integral structure with a single semantic core is 

carried out both due to internal factors (time, space, person depicted in the text) and to external 

factors of communication (author, reader, reference situation, precedent situation). There have been 

studied two corpora of articles about crisis situations "Foot and mouth epidemic" and "Flooding in 

Great Britain" which were covered in the English-language periodical Sunday Telegraph in 2001 

and 2014, respectively, with the total volume of 108 texts. The purpose of the study is to determine 

the role of precedent phenomena in the construction of the denotative space of a newspaper macrotext 

describing the ongoing crisis situation and in the structuring of its chronotope. Several plans are 

singled out in the temporal structure of a newspaper macrotext: the plan of the present, the future 

and the past. The plan of the past time consists of the plan of the past itself and the precedent past 

time. As for the plan of the precedent past, here are  presented the temporal parameters of events 

which are not part of the cause-and-effect relationship, but are precedent, thematically related to the 

actual crisis events and have an explanatory value. Spatial as well as chronological parameters are 

important elements of the investigated precedent crisis situations, contributing to the construction of 

the denotative space of the macrotext. On the one hand, information about precedent events and 

situations is aimed at filling information gaps. On the other hand, the indication of precedent 

phenomena within the denotative space of the macrotext gives the reader the opportunity to interpret 

the current crisis situation with the help of the existing code.  

Key words: newspaper macrotext, precedent phenomenon, ongoing crisis situation.  

 

Вступ. Відомо, що тексти «не є самодостатніми, вони є частиною 

безперервної  лінгвістичної взаємодії» (Bex, 2001: 53). Ситуація, за якої текст 

явно або неявно є пов'язаним із іншими текстами, була позначена Ж. Женеттом 

як «текстуальна трансцендентність», або «транстекстуальність» (Женетт, 1998: 

339).  Інтерес до великих комунікативних феноменів, що формуються на базі 

самостійних дискретних текстів, з'явився в працях М. М. Бахтіна (Бахтин, 1975), 

у подальшому розвивався в дослідженнях з інтертексту (Р. Барт (Барт, 1994: 427-

429), Ж. Женетт (Женетт, 1982), Ю. Кристева (Кристева, 1995) ), гіпертексту      

(Г. Лaндау (Landow, 1992), У. Еко (Eco)), мегатексту (І. М. Колегаєва (Колегаєва, 

2012)), надтексту (О. Г. Лошаков (Лошаков, 2008), В. Н. Топоров (Топоров, 

2003).  

Об'єктом нашого дослідження є велике комунікативне утворення, що 

складається з сукупності газетних публікацій, які висвітлюють одну й ту саму 

тему, оприлюднені у низці послідовних номерів одного газетного видання, 

характеризуються узгодженістю авторських позицій та утворюють  
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комунікативну єдність. Об'єднання окремих газетних публікацій у цілісну  

структуру з єдиним смисловим стрижнем, яку ми називаємо макротекстом, 

відбувається завдяки “внутрішнім факторам (зображені у тексті час, простір, 

дійові особи) та зовнішнім факторам комунікації (автор, читач, референтна 

ситуація, прецедентна ситуація)” (Терехова, 2015).  

Вважаємо, що у випадку об'єднання публікацій та утворення  

макротекстової єдності можна говорити про умовну узгодженість авторських 

позицій. Так, з одного боку, автори одного газетного видання, як правило, 

читають матеріали одне одного (хоча б для того, щоб не пропонувати читачеві 

той самий матеріал). З іншого боку, газета є колективним продуктом, що 

“говорить одним голосом”, але цей голос — результат домовленості автора з 

редактором, редакторський вплив є важливим (Глушкова, 2008: 8). Вочевидь, 

завдання редакції полягає в тому, щоб визначати загальний тон дискурсу газети: 

це стосується як змісту матеріалу, що оприлюднюється (сягаючи концептосфери 

видання), так і форми його викладення (стилістики). 

Крім того, процес мас-медіа комунікації вступає в дію завдяки читачеві. 

Зазначимо, що поділяємо позицію У. Еко відносно того, що читач розглядається 

як повноцінний суб'єкт комунікації, який послуговується правами на текст 

майже на рівних з автором (Eco). Оскільки відповідь на запитання «що таке 

текст?» дає, окрім автора, ще й читач, пропонуємо уявити комунікативну 

ситуацію, в якій читач одного газетного видання реконструює текст про кризові 

події та ситуації подібно до того, як він це робить із розділами роману у художній 

комунікації, нанизуючи, як намистини, окремі тексти про велику подію чи 

ситуацію, створюючи своє, “зшите з клаптиків”, уявлення.  Саме це ми називаємо 

макротекстом.  

Підхід до послідовності газетних текстів як до явища, 

вписаного у широкий комунікативний процес, необхідність експлікації 

механізмів взаємодії зовнішнього світу соціальної дійсності, 

де регулярно зтикаємося з кризами різного штибу, з одного боку, та мас-

медійного відображення цього динамічного та повного протиріч світу 

становлять актуальність цього дослідження. 

Матеріалом дослідження слугували два корпуси статей «Повінь у 

Великобританії» та «Епідемія ящура», які висвітлюють кризові ситуації для 

читачів англомовного періодичного видання Sunday Telegraph (The Sunday 

Telegraph (ST) 2001, 2014) та вийшли  друком у 2001 та 2014 роках, відповідно, 

загальним обсягом 108 текстів.  

У досліджуваних макротекстах спільність теми «кризова ситуація» 

простежується між різними публікаціями одного газетного номера (ми 

називаємо це горизонталлю макротексту) та між публікаціями низки  

послідовних номерів (вертикаль макротексту). Насиченість горизонталі статтями 

залежить від ступеня актуальності кризової події у момент виходу друком 

газетного номеру. 

Нижче подаємо стислий огляд аналізованих референтних ситуацій.   
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«Епідемія ящура». У лютому-червні 2001 року у Великобританії 

вибухнула епідемія ящура. За цей період загинуло або було знищено багато 

тварин, британські фермери зазнали колосальних збитків.  

«Повінь у Великобританії». Йдеться про сильну повінь, 

викликану тривалими штормами та потужними дощами, що мали місце з 

листопада 2013 року по лютий 2014 року. Тоді опинились під водою більш ніж 8 

тис. будинків, було евакуйовано більше, ніж тисяча людей. Кілька осіб загинуло. 

Подібні кризові ситуації (КС) визначаємо як тривалі. Тривала КС 

складається з низки ідентичних подій (як у випадку з епідемією) або з великої 

події, що триває (як повінь). Щодо тривалої кризової ситуації (на кшталт епідемії 

ящуру 2001 року), її початком вважаємо хронологічно першу з зображених 

головних подій (спалах епідемії, незрозумілі масові летальні випадки). 

Тривалість таких КС знаходиться у безпосередній залежності від кожної 

наступної події.   

Мета дослідження — визначити роль прецедентних феноменів у побудові 

денотативного простору газетного макротексту, що зображує тривалу   кризову 

ситуацію, та у формуванні його часової та просторової структури. 

Для досягнення поставленої мети були зафіксовані такі завдання: 

1) проаналізувати роль прецедентних феноменів у забезпеченні 

зв'язності газетного макротексту, що зображує тривалу кризову ситуацію; 

2) визначити особливості застосування прецедентних феноменів у 

побудові хронотопу газетного макротексту. 

Методи дослідження. Для досягнення мети та розв’язання поставлених 

завдань у роботі використовуються елементи дескриптивного, компонентного, 

порівняльного аналізу та текстово-інтерпретаційний метод.                                                                                           

Результати та обговорення. Розуміння газетного тексту, що змальовує 

референтну ситуацію, яка не є завершеною в момент написання, та є 

незавершеною в момент запрограмованого читання, спирається на знання 

попередніх ситуацій подібного штибу – прецедентних феноменів. Кризова 

комунікація відбувається в умовах дефіциту часу, суб'єкти такої комунікації 

звертаються до попереднього досвіду розв'язання проблеми, що виникла. 

Попередній досвід, пов'язаний із так званим прецедентним феноменом дозволяє 

вдатися до вже «завершених схожих комунікацій, праструктур, які 

відзначаються набагато більшою впорядкованістю» (Почепцов, 2001: 509).          

Д. Б. Гудков вказує на те, що прецедентний феномен «є певним фактом …, йому 

властива зразковість (він слугує еталоном, прикладом) та імперативністю (на 

його основі слід моделювати наступні дії)» (Гудков, 2003: 104-105). З ним 

погоджується В. В. Красних, додаючи, що “диференційні ознаки (такої ситуації 

— Л.Т. та ін.) входять до когнітивної бази” (Красных, 2002: 47). Зазначимо, що 

при цьому оцінні конотації прецедентних ситуацій актуалізуються за нових 

умов. Перехід до денотативного простору прецедентної ситуації відбувається за 

допомогою “прецедентного імені та/або стислого опису власне ситуації” 

(Красных, 2002: 47), зокрема посиланням на певну деталь, атрибут або символ 

цього прецедентного феномену, а також шляхом зазначення місця та часу подій.  
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Хронологічні параметри та кризовий характер подій є важливими  

складовими досліджуваних прецедентних КС. У свою чергу, «ознаки часу  

розкриваються у просторі, простір вимірюється часом» (Бахтин, 1975: 235), 

тобто йдеться про такий собі часо-простір (хронотоп). Це твердження               

М.М. Бахтіна, який працював на матеріалі художніх текстів, є вірним також для 

газетного тексту. Враховуючи взаємодію часового та просторового чинників, 

видається можливим дослідити денотативний простір макротексту як цілісного 

утворення, елементи якого не тільки є взаємопов'язаними, але й розкриваються 

одне в одному. А. Ф. Філіппов зазначає, що “єдності часу, протягом якого подія 

зберігає свою тотожність (момент здійснення події), відповідає єдність простору 

(місце здійснення події)”. Зокрема, ця тотожність забезпечується “в межах 

взаємопов'язаної сукупності однорідних моментів та місць” (Филиппов, 2004: 5). 

Часова структура газетного макротексту, що висвітлює кризову ситуацію, 

складається з сукупності часових структур його складових. Фіксуємо 

обов'язкову наявність планів теперішнього, минулого та майбутнього.  

План теперішнього складають кризові події, що психологічно 

сприймаються як такі, що відбуваються зараз, а саме в момент читання 

матеріалу. У плані майбутнього ідентифікація відбувається за наявними 

часовими параметрами очікуваних або прогнозованих подій. План минулого 

представлений планом власно минулого та планом прецедентного минулого. У 

плані власно минулого наявні часові параметри подій, що передують кризі та  

знаходяться з нею у причинно-наслідкових відносинах. У плані прецедентного 

минулого є представленими часові параметри подій, що мають тематичний (але 

не причинно-наслідковий) зв'язок із актуальними кризовими подіями та які 

мають  незмінну евристичну цінність.     

Виокремлення плану прецедентного минулого викликано тим, що в 

процесі відображення КС, що розвивається, журналісти наполегливо  

звертаються до схожих або аналогічних ситуацій, намагаючись проаналізувати  

поточні події та навіть передбачити протікання відповідної ситуації, виходячи з 

вже відомих фактів та досвіду вирішення схожих конфліктів.  

Засоби масової інформації є схильними звертатися до досвіду 

прецедентних ситуацій на початку розвитку відповідної КС, оскільки 

повідомлення про прецедентні події здатні заповнити пустку «інформаційного 

голоду», коли мас-медіа ще не володіють достатньою кількістю інформації для 

аналізу актуальної події (подій), що мала місце. 

Отже, у перших номерах макротексту «Епідемія ящура у Великобританії» 

поряд із актуальною КС, що розвивається та висвітлюється в плані теперішнього 

часу (2001 р.), наводяться посилання на прецедентні ситуації — епідемії ящура, 

які темпорально прив'язуються за допомогою абсолютних темпоральних 

маркерів в форматі «рік» (йдеться про попередні епідемії 1967 та 1981 рр.): 

Foot and mouth brought back nightmarish memories of a devastating outbreak  

in 1967 and another less serious one in 1981 (ST, 2072). 

Have we had foot and mouth problems before? Yes, a major outbreak in 1967 

and another, less serious, in 1981 (ST, 2073). 
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Прикметники nightmarish (жахливі) та  devastating (руйнівні) постають в 

якості епітетів, що передають емоційно-оцінну інформацію додатково до 

предметно-логічної. Якщо вдатися до співставлення двох прикладів, зустрінемо 

схожі лексичні вирази, за допомогою яких подається оцінка ступеня розвитку 

епідемії: devastating, major outbreak in 1967, another less serious one in 1981. Крім 

того, прив'язаний до вказаних років темпоральний маркер memories вже 

перекидає місток між просторами (актуальним та прецедентним), але також 

свідчить про завершеність (вони ж таки закінчились) та певну безпеку, що 

очікується  у майбутньому (отже, ця епідемія теж закінчиться).  

Г. В. Лазутіна пов'язує колишні, зафіксовані в мові культурно-історичні 

факти з архетипами, цими “зернинками колективного несвідомого, на яких 

ґрунтуються символи, створені людиною” (Лазутина, 2001: 77). Журналіст 

зазвичай несвідомо ставить факти, свідком або сучасником яких він є, в контекст 

таких образів, що задають вектор інтерпретації актуальних зображених подій. 

У наступних прикладах події 1967 та 1981 рр. розглядаються крізь 

призму особистих спогадів свідків, що дозволяє зафіксувати подію 

не тільки темпорально, але й персонально (хоча такі свідки не завжди є найбільш 

об'єктивними):  

Mr Langrish was a teenager in 1967. … He recalls the sense of panic and 

desperation as thousands of farmers had to slaughter herds nurtured over 

generations (ST, 2072). I was 29 ... in 1981 ... . Suddenly I was pitched into this 

 massive official Ministry of Agriculture job (ST, 2072). 

В цьому уривку маємо посилання на два денотативних простори, що є чітко 

розділеними. Той, хто в актуальному денотативному просторі ідентифікується як 

Mr Langrish визначається як teenager у денотативному просторі, що прив'язаний 

до 1967 року. Перехід між просторами (“між світами”) забезпечується маркерами 

минулого та теперішнього часу відповідно (“was” перекидає місток у минуле, 

“recalls” — свідчить про те, що він зараз у безпеці, сьогодні він із нами, farmers 

... had — переключення на безпосередніх учасників тих подій та прив'язка до 

денотативного простору минулого). 

Окрім того, ретроспективне звернення до аналогічних ситуацій 

містить фактуальну інформацію про події минулих років, яка в багатьох 

випадках порівнюється з фактами, відомими на певний теперішній момент, тобто 

на момент виходу друком номера газети:   

82,000 animals had been slaughtered and a further 32,000 would follow.               

In 1967  there were 2,500 outbreaks over 6 months, with  450,000 animals 

slaughtered  (ST, 2074).  

So far, more than a million animals have been slaughtered – two and a half times 

the total killed  in 1967 (ST, 2079). 

У процесі того, як драматизм поточних кризових подій поступається 

місцем аналітичним міркуванням журналістів, на перший план макротексту 

«Епідемія ящура» також виходять політичні та економічні питання. У 

публікаціях макротексту простежуємо зіставлення політики уряду у теперешній 

момент (момент мовлення) із політикою уряду під час епідемії 1967 року:  
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The vets from Shropshire and Cheshire, which were at the heart of the 1967 

 epidemic, agreed that the Government's chaotic handling of the epidemic

 was in stark contrast to 34 years ago (ST, 2076).  

У цій публікації урядове регулювання (handling) ситуації визначено як 

хаотичне (chaotic) та повністю протиставляється діям уряду у 1967 р., коли була  

введена в дію програма вакцинації худоби: 

The planned mass slaughter of animals should be scrapped and replaced with a 

widespread programme of vaccination for cattle, according to a group of leading vets 

involved in the 1967 foot and mouth crisis (тут таки). 

В статтях про прецедентні кризові події обов'язково використовуються  

топоніми, що здійснюють просторову локалізацію певних подій, до того ж, це   

полегшує орієнтування у просторі для читачів. Специфіка референції цієї групи 

онімів полягає в тому, що назва місця «завжди зберігає відбитки подій, що є з 

ним пов'язаними, тобто має просторово-часові та інформаційні   

характеристики» (Вартанова, 1994: 7). Саме інформаційні характеристики 

становлять інтерес під час висвітлення прецедентних та актуальних кризових  

подій. 

Так, в одному з квітневих випусків газети “Sunday Telegraph”, з  

посиланням на дані, що були надані вченими, журналіст наголошує на 

необхідності вакцинації худоби та повідомляє про 10-річний світовий досвід 

боротьби з епідемією ящура: 

Scientists … studied 60 foot and mouth outbreaks around the world in the past 

decade and found that a combination of slaughter and vaccination had proved the best 

way to control the disease (ST, 2080). 

Зокрема, йдеться про сім регіонів Італії у 1992 році, Греції у 

1994 році та більшої частини Тайваня у 1997 році: 

(1) Italy in 1992, where it spread to seven regions (тут таки); 

(2) Greece in 1994, where seven districts were affected (тут таки); 

(3)… and most of the island of Taiwan in 1997 (тут таки). 

У випадках (1) та (2) топос фокусних подій визначається за допомогою 

оніму, що уточнюється другорядним реченням із посиланням на обставини та 

місце,  де, у свою чергу, множина іменника, що уточнений кількісно, уточнює 

власне топос. У випадку (3) топос позначається за допомогою оніму, який 

дублює апелятивна номінація.  

У макротексті «Повінь у Великобританії» знаходимо посилання на низку  

прецедентних ситуацій, між ними та актуальною КС простежується схожість за 

ознакою «складні метеорологічні умови». Найбільш віддаленою за часом є КС, 

що мала місце в Британії, викликана сильними зливами 250 років тому: у 

1766 році:  

(1) England’s wettest January since 1766 (ST, 2748). 

(2) Those unprecedented floods were not just a freak of nature, brought on by 

 what turned out to be only England’s 16th wettest winter in 250 years (ST, 

 2752). 

В цих випадках застосовуються темпоральні маркери since 1766 та in 250 years, 
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що пов'язують прецедентні КС з актуальною ситуацією. За величезною кількістю 

опадів, виходячи з другого прикладу, зима 2014 року – шістнадцята у переліку. 

Вочевидь, актуальній КС передували 15 прецедентних. Згадки про деякі з них 

представлені у вертикалі макротексту: 

(1) The early-January tidal surge was the biggest since 1953 (ST, 2745). 

(2) The south of England has had its wettest January since 1910. … The waters are 

rising in Worcester, and so are people’s fears. Will the growing flood overrun the 

defences that were put in place after the devastation of 2007? (ST, 2747). 

(3) After being flooded out for the first time in 2000… (ST, 2749). 

(4) the great flood of 1947 (ST, 2749). 

Як бачимо у прикладах (1) та (2), таксисні маркери послідовності since 

1953, since 1910, after the devastation of 2007 активують зв'язок між 

інформаційними параметрами прецедентних КС та актуальною КС. У прикладах 

(3) та (4) абсолютні темпоральні маркери у форматі «рік» фіксують час 

протікання прецедентних КС. 

У наступному випадку згадка про прецедентні ситуації відбувається 

відповідно до висвітлення політичних та економічних невдач уряду. Зокрема, 

лорд Сміт, голова Агентства з навколишнього середовища, виправдовуючись за 

бездіяльність підзвітного йому відомства, порівнює актуальну кризову ситуацію 

з аналогічною кризовою ситуацію, що склалася у 1953 році. На його думку, за 

тих обставин, що склалися, постраждалих та жертв менше, до того ж, «швидко 

все не вирішити»: 

Comparing the situation to similar floods of 1953, he claims that while the recent 

weather has caused “terrible distress for the 40 home owners who have  been 

flooded” it has not resulted in the death of more than 300 people, as was  the case 60 

years ago. Lord Smith insists there is no “quick fix” (ST, 2747).  

З іншої статті того самого газетного номера дізнаємося, що у 1953 році    

життя 300 осіб забрав підйом води на східному узбережжі країни: 

The devastating east coast surge cost more than 300 people their lives in 1953 

(ST, 2747). 

У № 2749 уточнюється, що повінь була викликана розливом Північного 

моря, та з'являється додаткова інформація про те, що один із 300 вищезгаданих 

випадків мав місце у Лондоні : 

… the North Sea flood, which killed more than 300 people, including one in 

 London (ST, 2749) 

Висновки. Підводячи підсумки, відзначимо, що звернення до прецеденту 

повинно кваліфікуватися як заплановане та визначатися як прийом. З одного 

боку, у газетних макротекстах, що висвітлюють кризові ситуації, прецедентні 

події та ситуації є джерелом даних для заповнення інформаційних лакун. З 

іншого боку, вони є «матеріалом» для порівняння з актуальною кризовою 

ситуацією / подією за певною ознакою. Отже, посилання на прецедентні 

феномени в межах денотативного простору макротексту дає читачеві можливість 

інтерпретувати актуальну кризову ситуацію з використанням вже існуючого 

коду.  
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Стаття присвячена огляду основних тенденцій когнітивного підходу до вивчення 

просторових категорій в англійській мові, оскільки когнітивна лінгвістика активно 

розвивається як лінгвістичний напрям, що визначає обличчя сучасної світової лінгвістичної 

науки. Простір відноситься до основних сенсоутворювальних філософських категорій, без 

яких неможлива побудова світоглядної моделі реальності. Здатність до просторової 

орієнтації є віддзеркаленням когнітивних механізмів, що лежать в основі сприйняття і 

пізнання світу людиною. Категоризація об'єктів простору відображає процес вибору і 

визначення цінності відповідно до людських потреб та інтересів. Матеріальна система 

відліку, що забезпечує людині ціннісне сприйняття простору, закладена в асиметрії будови її 

тіла. Різниця між її верхньою і нижньою частиною, передньою і задньою, правою і лівою 

сторонами дає людині можливість диференційовано сприймати напрямки простору і його 

протяжність, що й знаходить своє відображення у мові. Концептуалізація і мовна 

категоризація простору обумовлені умовами буття людини. Верховенство вертикального 

виміру пояснюється характерною для людини просторовою орієнтованістю її тіла в 

нормальних умовах, а саме в положенні стоячи. Семантичні структури просторової лексики 

відповідних категорій залежні від концептуальних структур і будуються з одиниць 

концептуальних структур. Оскільки людині властиво прямоходіння, саме на це спрямоване 

тіло людини, і тому вертикальне положення можна розглядати як прототипне, а в мові 

одиниці, що позначають просторові реалії та напрямки в межах категорії «вертикаль», 

мають пріоритетне значення і частіше піддаються метафоризації. Перспективним 

продовженням даного дослідження вважаємо аналіз вербалізації просторових категорій в 

англомовному дискурсі. 

Ключові слова: простір, категорія, когнітивна лінгвістика. 
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Статья посвящена обзору основных тенденций когнитивного подхода к изучению 

пространственных категорий в английском языке, поскольку когнитивная лингвистика – 

активно развивающееся лингвистическое направление, во многом определяющее лицо 

современной мировой лингвистической науки. Пространство относится к основным 

смыслообразующим философским категориям, без которых невозможно построение 

мировоззренческой модели реальности. Способность к пространственной ориентации 

является отражением когнитивных механизмов, лежащих в основе восприятия и познания 
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мира человеком. Категоризация объектов пространства отражает процесс выбора и 

определения ценности в соответствии с человеческими потребностями и интересами. 

Материальная система отсчета, обеспечивающая человеку ценностное восприятие 

пространства, заложена в асимметрии строения его тела. Различие между его верхней и 

нижней частью, передней и задней, правой и левой сторонами дает человеку возможность 

дифференцировано воспринимать направления пространства и его протяженность. 

Концептуализация и языковая категоризация пространства обусловлены условиями бытия 

человека. Главенство вертикального измерения объясняется характерной для человека 

пространственной ориентированностью его тела в нормальных условиях, а именно в 

положении стоя. Семантические структуры пространственной лексики соответствующих 

категорий зависимы от концептуальных структур и строятся из единиц концептуальных 

структур. Так как человеку свойственно прямохождение, именно на это ориентировано тело 

человека, и поэтому вертикальное положение можно рассматривать как прототипическое 

– в языке единицы, обозначающие пространственные реалии и направления в пределах 

категории «вертикаль», обладают приоритетным значением и чаще подвергаются 

метафоризации. Перспективным продолжением данного исследования считаем анализ 

вербализации пространственных категорий в англоязычном дискурсе.  

Ключевые слова: пространство, категория, когнитивная лингвистика. 
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The article is devoted to an overview of the main trends in the cognitive approach to the study of 

spatial categories in the English language, since cognitive linguistics is an actively developing 

linguistic direction, in many respects determining the face of modern world linguistic science. Space 

belongs to the main semantic philosophical categories; without which it is impossible to build a 

worldview model of reality. The ability for spatial orientation is a reflection of the cognitive 

mechanisms underlying human perception and knowledge of the world. The categorization of space 

objects reflects the process of selection and value determination in accordance with human needs 

and interests. The material frame of reference that provides a person with a valuable perception of 

space is embedded in the asymmetry of the structure of his body. The difference between the upper 

and lower parts, front and back, right and left sides gives a person the ability to differentiate the 

direction of space and its extent. Conceptualization and linguistic categorization of space are 

determined by the conditions of human existence. The supremacy of the vertical dimension is 

explained by the spatial orientation of his body, characteristic of a person, under normal conditions, 

namely in a standing position. The semantic structures of the spatial vocabulary of the corresponding 

categories are dependent on conceptual structures and are built from units of conceptual structures. 

Since a person is characterized by upright walking, this is what the human body is oriented towards, 

and therefore the vertical position can be considered as prototypical, and in the language, the units 

denoting spatial realities and directions within the category of “vertical” have a priority meaning 

and are more often metaphorized. We consider the analysis of the verbalization of spatial categories 

in the English discourse to be a promising continuation of this research. 

Key words: space, category, cognitive linguistics. 

 

Вступ. Простір відноситься до основних сенсоутворювальних 

філософських категорій, без яких неможлива побудова світоглядної моделі 
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реальності. Це один із найважливіших параметрів матеріального світу. Як 

універсальна категорія простір є предметом дослідження багатьох наук, зокрема, 

філософії, лінгвістики, літературознавства, лінгвосеміотики, етнолінгвістики, 

когнітивної лінгвістики. Здатність до просторової орієнтації є віддзеркаленням 

когнітивних механізмів, що лежать в основі сприйняття і пізнання світу 

людиною.  

Метою нашої роботи є огляд основних тенденцій саме когнітивного 

підходу до вивчення просторових категорій в англійській мові, оскільки 

когнітивна лінгвістика активно розвивається як лінгвістичний напрям та 

визначає обличчя сучасної світової лінгвістичної науки. Цей напрям в 

мовознавстві досліджує проблеми співвідношення мови і свідомості, роль мови 

в концептуалізації та категоризації світу, в пізнавальних процесах та 

узагальненні людського досвіду, зв'язку окремих когнітивних здібностей 

людини з мовою і форми їх взаємодії (Попова, Стернин, 2007). 

Результати та обговорення. Антропоцентричність категорії простору 

неодноразово підкреслюється у різних дослідженнях, зокрема: «У тій мірі, в якій 

це стосується природної мови, світ без людини не має вимірів – точніше, світ 

існує тільки в людському вимірі, бо точкою відліку і мірою всього, в кінцевому 

підсумку, є людина» (Кравченко, 1996: 9). Завдяки особливостям анатомічної 

будови, її сприйняття і концептуалізації, прототипова предметна сутність 

людського тіла спрямована по осі «верх – низ», тому для людського тіла 

«вертикальність» характерна як початкова властивість, яка становить когнітивну 

сторону предметної сутності.  

Базові просторові поняття, тобто осьові горизонтальні вимірювання, тобто 

«спереду – ззаду», «справа – зліва», і осьовий вертикальний вимір «верх – низ», 

в більшості мов світу носять яскраво виражений антропоморфний характер. 

Концептуалізація і мовна категоризація відповідно саме цих координатних осей 

визначаються умовами усвідомленого буття людини. Більш висока значимість 

фронтальної осі в порівнянні з латеральною (зліва – праворуч) також 

пояснюється особливостями сприйняття світу і взаємодії з ним людини. У 

канонічних умовах рух людини в просторі здійснюється по прямій, що збігається 

з віссю напрямку погляду, оскільки можливість безпеки пересування в просторі 

знаходяться в прямій залежності від обсягу інформації, що надходить. 

Інтерпретація людиною об'єктів і явищ через мову відображає її сприйняття, 

уявлення, підведення їх під певну категорію і оцінку. 

Отже, категоризація об'єктів простору відображає процес вибору і 

визначення цінності відповідно до людських потреб та інтересів. Матеріальна 

система відліку, що забезпечує людині ціннісне сприйняття простору, закладена 

в асиметрії будови її тіла. Різниця між його верхньою і нижньою частиною, 

передньою і задньою, правою і лівою сторонами дає людині можливість 

диференційовано сприймати напрямки простору і його протяжність. Для опису 

простору використовується антропоморфний код, своєрідне «олюднення» 

вселенського простору через його зв'язок з частинами людського тіла, 
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наприклад, at the foot of the mountain – біля підніжжя гори, гірський хребет, гирло 

річки – the mouth of the river тощо. 

Отже, погоджуємося з думкою, що головним просторовим виміром в мові 

є вертикаль (Lyons, 1982; Апресян, 2004). Поняття «горизонталь» включає в себе 

два виміри: асиметричний «спереду – ззаду» і симетричний «справа – зліва», при 

цьому перше є більш значущим, ніж друге. З точки зору мови, між координатами 

простору існує наступна ієрархія: вертикаль, фронтальна горизонталь, 

латеральна (бічна) горизонталь. Зазвичай людина здатна здійснювати зорові 

операції на відстані не більше декількох метрів перед собою, а звідси й 

відмінності в сприйнятті дійсності при горизонтальному і вертикальному огляді.  

Розглядаючи позначення просторових реалій і напрямків, розташованих 

уздовж осі «вертикаль», можна прийти до висновку, що людина, звертаючи свій 

погляд вгору, може мов би збільшувати межі огляду уздовж цієї координати як 

завгодно високо. При цьому створюється враження безмежної видимості. 

Направляючи погляд в праву або ліву сторону від себе по осі «горизонталь», 

людина постійно бачить якісь об'єкти, які розташовуються по різні боки його 

власного місцезнаходження, і таким чином, огляд, який піддається погляду, 

виявляється значно меншим і дуже часто буває обмежений будь-якої поверхнею. 

Один із основоположників когнітивної лінгвістики Дж. Лайонз вважає 

вертикальність фізично і психологічно найбільш важливою просторової 

величиною, а в лінгвістиці – взагалі первинної величиною (Lyons, 1982). 

Верховенство вертикального виміру пояснюється характерною для людини 

просторової орієнтованістю її тіла в нормальних умовах, а саме в положенні 

стоячи, яке іноді називається «канонічним положенням» (Кравченко, 1996). 

Іншими словами, саме вертикальний вимір виявляється чільним з точки зору 

логіки антропоцентричної концепції. Розглянемо цю тезу детальніше. Людині 

властиве прямоходіння. Саме на пряму вертикальну позицію, як вихідну, 

орієнтоване тіло людини і саме вертикальне його положення можна розглядати 

як прототипове. Беручи до уваги особливості анатомічної будови людини, 

необхідно зауважити, що сприйняття предметної сутності «людське тіло» 

направлено по осі «верх – низ». Стає ясно, що людському тілу «вертикальність» 

властива як початкова характеристика, що становить когнітивну сторону 

предметної сутності. 

Звідси випливає те, що, коли ми говоримо про когнітивну діяльность, ми 

категоризуємо її за допомогою просторової структури, де чільна роль належить 

поняттю «вертикаль». Переважаюча роль «вертикальної» характеристики 

поширюється та проектується і на мовну картину світу, в тому числі і англійської 

мови. Так, при виникненні когнітивної ситуації, де людині необхідно 

охарактеризувати щось, що має значну висоту і довжину, вона, перш за все, 

звернеться до вертикальної характеристики предмета. Більш високу значимість 

фронтальної осі в порівнянні з латеральною можна пояснити також певною 

взаємодією людини зі світом, в якому здійснюється її життєдіяльність, так само 

як і особливостями людського сприйняття. 
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У світі, яким його бачить людина, і те, як вона його описує в повсякденній 

мові, людина представляє себе неначе мірилом всіх речей. Отже, вертикальність 

положення тіла людини дає можливість визначити нульову точку відліку на рівні 

землі (Lyons, 1982).  

Антропоцентризм і антропоморфізм немов би вплелися в тканину мови, 

яка відображає біологічний пристрій людини, її природну спорідненість із 

землею, тип її руху і навіть форму частин тіла.  

Вертикальне положення людини дає можливість позначити один з вимірів 

простору, а саме – вертикаль / висоту. І оскільки в своїй когнітивної діяльності 

людина виступає точкою відліку, накладення такої просторової структури на 

будь-який предмет є першим кроком в категоризації його як предметної сутності. 

Саме тому при моделюванні локативной ситуації, яка описує розташування 

статичного об'єкта на місцевості, ми говоримо: There was a huge building before 

me, таким чином ми позначаємо вертикальність положення об'єкта, а також 

вказуємо на різницю в масштабності людини і зазначеного артефакту. Отже, 

вертикаль породжує напрями «up, upwards» - «down, downwards», тим самим, 

дозволяючи моделювання висловлювань з маніфестацією верхнього або 

нижнього краю, що знаходить своє підтвердження у факті того, що номінації, які 

позначають вертикальні позицію і напрямки, частіше беруть участь в процесі 

метафоризації і включаються до складу стійких експресивних виразів. 

Що стосується горизонтальної осі системи координат простору, то, згідно 

з існуючою точки зору на природу просторових концептів в природній мові, вона 

визначається внутрішньої асиметрією об'єктів реального світу (Апресян, 2004). 

Традиційно виділяються три види асиметрії:  

1) асиметрія як споконвічна властивість внутрішньої структури даного 

об'єкта, або абсолютна орієнтація, заснована на понятті норми;  

2) асиметрія, не пов'язана з внутрішньою будовою об'єктів, або відносна 

орієнтація;  

3) асиметрія, заснована виключно на положенні мовця в просторі щодо 

кваліфікованого предмета.  

Більшість лінгвістів позначають «front» як частину об'єкта, що має головні 

органи сприйняття, спрямовані на область простору перед ним (Leech, 1979). 

Приписування об'єкту орієнтації «спереду – ззаду» і сприйняття його положення, 

як зверненого до спостерігача, отримало назву его-суміщеної (ego-aligned) і его-

зверненої (ego-facing) стратегій (Hill, 1988). 

В свою чергу, Дж. Лайонз вбачає в стосунках «front – back», а також «up –  

down» не тільки напрямок, але і полярність (Lyons, 1982). Поняття позитивної і 

негативної полярності виходять з егоцентричного перцептуального простору, 

заснованого на видимості і знаходженні в безпосередній близькості. У концепції 

Дж. Лайонза відношення «front / up» є позитивним, a «back / down» є негативним, 

оскільки об'єкт знаходиться поза полем зору людини. Симетрію або асиметрію 

простору визначає рух людини в горизонтальному плані. На думку Дж. Лайонза, 

при проекції на вертикаль асиметричне «front – bасk» є менш важливим, ніж 

«right – left», і в лінгвістичному плані є вторинним виміром. Відношення «right – 
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left» грунтується на більшій активності правої руки людини і відноситься вченим 

до системи впорядкованості (ordering system). Він також зазначає, що дані 

відносини не можна розглядати в термінах позитивної і негативної полярності 

(Lyons, 1982). 

Ще одна точка зору представлена у роботах В. Кляйна, який вважає, що 

«left» визначається напрямом погляду спостерігача і позначає підпростір, 

близький до тієї частини тіла, де розташоване серце (Klein, 1983). Просторова 

горизонталь відбивається також в способі розташування об'єктів по поверхні або 

паралельно поверхні землі. Така ознака присутня в достатньо багатьох 

лексичних одиницях значущих частин мови (fields spread, valleys lie, the route lies, 

the tree stands, the rock stands). Таким чином, якщо порівнювати горизонтальні і 

вертикальні координати, вздовж яких здійснюється процес спрямованого зору, 

то можна зробити висновок, що вони розрізняються різним чином бачення, при 

цьому огляд бачення уздовж орієнтаційної координати «горизонталь» значно 

менший, ніж уздовж орієнтаційної координати «вертикаль».  

Висновки. Концептуалізація і мовна категоризація простору обумовлені 

умовами буття людини, що відображено, зокрема, в особливостях вербалізації 

категорії простору в англійській мові. Семантичні структури просторової 

лексики відповідних категорій залежні від концептуальних структур і будуються 

з одиниць концептуальних структур. Оскільки людині властиве прямоходіння, 

саме на це спрямоване тіло людини, і тому вертикальне положення можна 

розглядати як прототипове, а мовні одиниці, що позначають просторові реалії та 

напрямки в межах категорії «вертикаль», мають пріоритетне значення і частіше 

піддаються метафоризації. Перспективним продовженням даного дослідження 

вважаємо аналіз вербалізації просторових категорій в різножанровому 

англомовному дискурсі. 
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Cet article étudie les traits caractéristiques des noms propres littéraires dans le recueil des nouvelles 

du réalisme magique « Doce cuentos peregrinos » de Gabriel Garcia Marquez. La recherche montre 

que les noms propres de chaque nouvelle forment un amalgame des noms propres réels et 

imaginaires. Les noms propres réels créent le contexte réaliste de l’histoire magique, alors que les 

noms imaginaires ajoutent de l’expressivité et contiennent des sens implicites. La recherche se 

penche aussi sur le problème des noms propres littéraires dits « réels » en comparaison avec des 

noms inventés par l’auteur. Nous affirmons la nature pareille des deux. L’amalgame des 

anthroponymes « étranges » et toponymes réalistes est vu comme l’élément de l’étrangisation 

(ostranenie), qui, dans le réalisme magique, signifie l’équilibre entre la supernaturalisation (le fait 

de transformer le monde connu en fantastique) et naturalisation (la « banalisation » du fantastique). 

Ce qui concerne la structure et la sémantique des noms, nous observons des noms hybrides, des noms 

parodiques, des noms-allusions, et des noms-éléments de métafiction. Les noms hybrides, typiques 

du postmodernisme, se composent des éléments de la nature hétérogène, ils unissent les éléments 

espagnols et, parmi d’autres, les éléments de la culture anglophone. Les noms-éléments de 

métafiction impliquent la facticité des personnages et des événements décrits, ainsi faisant partie de 

ce qu’on appelle la poéticité jakobsonienne, « quand le mot est ressenti comme un mot et pas comme 

une représentation pure de l’objet nommé ». Ces observations se conforment aux particularités du 

réalisme magique comme sous-mouvement du postmodernisme. 

Mots clés : nom propre littéraire, réalisme magique, postmodernisme, poéticité, Gabriel García 

Márquez. 

 

ВЛАСНІ НАЗВИ «ДВАНАДЦЯТИ МАНДРІВНИХ ОПОВІДАНЬ» 

ҐАБРІЄЛЯ ҐАРСІЇ МАРКЕСА В КОНТЕКСТІ  

МАГІЧНОГО РЕАЛІЗМУ 

Ірина Божко 
кандидатка філологічних наук, старша викладачка, 

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 

Статтю присвячено дослідженню особливостей літературних власних назв у збірці Ґабрієля 

Ґарсії Маркеса «Дванадцять мандрівних оповідань», що є яскравим представником напряму 

магічного реалізму. Роботу виконано в руслі сучасних ономастичних студій. У ході 

проведеного дослідження виявлено, що серед власних назв кожного із досліджених оповідань 

тісно переплітаються реальні та вигадані власні назви. Щодо їх функцій, реальні імена 

створюють реалістичний контекст магічної історії, тоді як уявні додають експресивності 

та передають приховані значення. У статті також згадано проблему співвідношення так 

званих «справжніх» літературних власних назв у порівнянні з іменами, вигаданими автором. 

Проведений аналіз фактичного матеріалу дозволяє нам стверджувати, що в обох випадках 

власні назви мають подібну природу. Амальгама «дивних» антропонімів та реалістичних 

топонімів розглядається нами як елемент очуднення (російською мовою цей термін звучить 

як «остранение»), що в магічному реалізмі означає баланс між перетворенням відомого нам 

світу на надприродний, фантастичний і баналізацією фантастичного. Що ж стосується 
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структури та семантики власних назв, то тут спостерігаємо наступні різновиди: імена-

гібриди, пародійні імена, імена-алюзії, імена-елементи метафікції. Імена-гібриди, наприклад, 

властиві постмодернізмові, складаються з компонентів різного походження, об’єднуючи 

питомо іспанські імена із, серед інших, елементами з англомовної лінгвокультури. Імена-

елементи метафікції імпліцитно вказують на фіктивність описаних персонажів і подій, 

таким чином вибудовуючи так звану якобсонівську поетику, «коли слово сприймається як 

слово, а не чиста репрезентація названого об’єкта». Зазначені спостереження повністю 

узгоджуються з особливостями магічного реалізму як напряму, підпорядкованого 

постмодернізму.  

Ключові слова: літературна власна назва, магічний реалізм, постмодернізм, поетика, 

Ґабрієль Ґарсія Маркес. 
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In the given article, we examine the characteristic features of literary onyms functioning in the 

magical realism collection “Strange Pilgrims” by Gabriel García Márquez. The research has been 

done in the framework of modern onomastic studies. The results of the investigation show that proper 

names in each tale form an amalgam of real and fictional proper names. As for their function, real 

proper names create realistic backgrounds for the magical story, while fictional proper names add 

expressivity and contain implicit meanings. The research is also centered on the problem of the so-

called “real” names compared to the names invented by the author. Our analysis of factual material 

enabled affirmation that the both types are of similar nature. The amalgam of “strange” 

anthroponyms and realistic toponyms is seen as the element of defamiliarization (the Russian term 

for it is “ostranenie”), which, in magical realism, means the balance between supernaturalisation 

(the fact of transforming the known world into the fantastic one) and naturalisation (the 

“banalisation” of the fantastic). Concerning the structure and the semantics of the names, we observe 

such types as hybrid or heteroclite names, parody names, names-allusions, and names-elements of 

metafiction. Hybrid or heteroclite names, typical of postmodernism, consist of elements of 

heterogeneous nature; they unite Spanish elements with, among others, elements of English-speaking 

culture. Names-elements of metafiction imply facticity of the described characters and events, thus 

making part of the so called Jakobsonian poeticity, “when a word is felt as a word and not a mere 

representation of the object being named”. The above mentioned observations conform to the 

peculiarities of magical realism as a sub-movement of postmodernism.  

Key words: proper name, charactonym, magical realism, postmodernism, poeticity, Gabriel García 

Márquez. 

 

Introduction. D’après Olena Karpenko (2000: 68), les noms propres de 

n’importe quelle langue seraient beaucoup plus nombreux que les appellatifs, bien 

qu’ils représentent jusqu’à 5% dans la plupart des textes. Néanmoins, ce pourcentage 

est indispensable et peut fournir un degré considérable d’expressivité d’un texte 

littéraire. L’interprétation des noms propres pourrait aider des lecteurs à comprendre 

les sens textuels cachés et les idées sous-jacentes. Alors qu’ils servent le but 
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d’expressivité, les noms propres accomplissent une fonction importante de la formation 

de texte.  

L’intérêt actuel aux noms propres de belles-lettres (Coates , 2015) révèle l’utilité 

des recherches concernant des noms propres au sein des mouvements littéraires. Une 

contribution importante à nos connaissances de l’onomastique littéraire à travers des 

époques a été faite par P. Cavill (2016). Cavill a analysé les particularités sémantiques 

et stylistiques des noms propres commençant par des noms bibliques jusqu’à la 

littérature moderne de William Thackeray, Jane Austen et Charles Dickens. Bien que 

son travail soit considérable, il ne contient pas les deux derniers siècles des 

mouvements littéraires. Et c’est là où notre recherche a commencé. En particulier, nous 

nous sommes concentrée sur l’étude des noms propres de la littérature de baroque et 

de postmodernisme. Pour le faire, nous avons obtenu une vue d’ensemble des relations 

systémiques entre les noms propres d’une œuvre littéraire appartenant à un mouvement 

littéraire particulier (Havryliuk, 2018a ; Havryliuk, 2018b). Pour cet article, nous avons 

étudié l’emploi des noms propres dans le réalisme magique du recueil de 12 nouvelles 

de Gabriel García Márquez « Doce cuentos peregrinos ». Malgré l’objet d’étude assez 

étroit, nous croyons que notre ouvrage pourrait être important pour les études 

onomastiques ainsi que la critique littéraire.  

 Les noms propres qui caractérisent ou non 

Avant d’examiner les noms propres de « Doce cuentos peregrinos » nous 

trouvons important de définir l’objet de l’étude, le nom propre littéraire. La tradition 

anglo-saxonne, par exemple, le dénote par le terme charactonym qui, d’après J. Algeo, 

a été mentionné pour la première fois en 1973 et qui a des synonymes comme « label 

name, attributive name, and characterizing name » (Algeo, 1982: 59). Les 

charactonyms sont définis comme noms révélateurs qui servent non seulement de 

moyen d’identification, mais aussi de moyen de définition du porteur du nom (Falck-

Kjällquist, 2016 : 338). Le charactonym est donc le nom caractérisant le personnage. 

Il est très proche à celui que Marie Nelson dénote par le terme le déterminisme nominal, 

une intention de la part de l’auteur d’utiliser des noms qu’il donne à ses personnages 

pour prédire leurs actions (Nelson, 2014: 24). 

Dans l’onomastique ukrainienne la discussion sur le terme qui dénote le nom 

propre du texte littéraire est en plein essor (Abuzarova, 2016). D’après le Dictionnaire 

des termes onomastiques les noms propres littéraires ou les poétonymes (Buchko, 

2012: 113) forment un groupe spécifique des noms propres parce qu’ils servent à 

désigner des référents virtuels du texte littéraire qui est le produit de l’imagination de 

l’auteur. L’école onomastique de Donetsk défend le terme poétonyme en traitant les 

poétonymes comme tous les noms propres d’une œuvre littéraire quelle que soit leur 

capacité de remplir la fonction caractérisante, parce que les noms propres de belles-

lettres forment le système sémiotique secondaire qui modèle le primaire (Kalinkin, 

2006) et, donc, sont propres à la réalité imaginaire comme antithèse du monde réel. Par 

conséquent, le terme poétonyme est plus large que charactonym. Il est essentiel de 

comprendre la différence entre le réel et l’imaginaire surtout en travaillant avec des 

textes du réalisme magique. Ce mouvement est caractérisé par l’incorporation des 

éléments irréels dans la réalité banale (Simpkins, 1995: 149). Le cadre des œuvres du 
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réalisme magique doit être réaliste parce que « les auteurs du réalisme magique 

introduisent des occurrences magiques dans les textes qui essentiellement reflètent la 

vie quotidienne ou présentent l’expérience  humaine reconnaissable, quelque 

extraordinaire qu’elle soit » (Clarke, 2007: 76). En nous basant sur les systèmes des 

noms propres de chaque nouvelle, nous observons comment Gabriel García Márquez 

a utilisé le cadre réaliste pour les événements beaucoup moins réels et c’est là que nous 

voyons l’interaction entre les noms-étiquettes (charactonyms) et les autres poétonymes 

– noms propres de belles-lettres pas obligatoirement caractérisants – qui largement 

reflète l’interaction entre le magique et le réel.   

Le cadre réaliste est essentiellement créé grâce aux toponymes qui sont aussi 

indispensables du point de vue de l’idée unissant ces nouvelles. Dans le prologue du 

recueil (parfois vu comme la 13e nouvelle (Berghe, 2009)) l’auteur exprime son désir 

de montrer la collision de deux civilisations : latino-américaine et européenne, les 

problèmes d’intégration des Latino-américains dans la société européenne. Comme 

l’action se passe dans le monde européen, la plupart des toponymes désignent des 

villes, des rues, des rivières européennes. Les toponymes latino-américains sont 

mentionnés pour élucider l’origine des personnages. Tous les noms de lieux du recueil 

sont réels (ou, disons, plus dénotativement fiables), ce qu’on ne peut pas dire des 

anthroponymes. L’amalgame des anthroponymes « étranges » et toponymes réalistes 

peut être vu comme l’élément de l’étrangisation (ostranenie), qui, dans le réalisme 

magique, signifie l’équilibre entre la supernaturalisation (le fait de transformer le 

monde connu en fantastique) et naturalisation (la « banalisation » du fantastique) 

(Hegerfeld, 2005: 199‒200). 

Parmi les anthroponymes nous distinguons les noms des personnages 

imaginaires inventés par Gabriel García Márquez et les noms des personnes réelles. Le 

groupe des noms réels comprend les noms propres des personnages de la littérature 

classique mentionnés occasionnellement : Othello, Desdemona, Mephistopheles, etc. 

Ainsi, par exemple, Nena Daconte, Prudencia Linero, María dos Prazeres, María de 

la Luz Cervantes, Saturno el Mago, Lázara Davis, etc. sont des noms imaginaires ; 

Cesare Zavattini, Albino Luciani, Francisco Franco, Yasunari Kawabata, Vinicius de 

Moraes, etc. sont des noms réels. Cette distribution est cependant conventionnelle. A 

notre avis, les noms propres réels entrant dans le texte littéraire serviraient à dénoter 

des référents virtuels (Havryliuk. 2018: 23), par conséquent il y a peu de différence 

entre Pablo Neruda et Frau Frida dans « Me alquilo para soñar ». Même si nous 

rejetons l’idée de référents virtuels, il faut prendre en considération le fait qu’il s’agit 

du texte du réalisme magique, dans lequel les notions reçues du réel et du fantastique 

sont déstabilisées de manière que les deux catégories deviennent l’affaire de consensus 

social et culturel (Hegerfeld, 2005: 200). Ainsi la distribution des noms en imaginaires 

et réels est purement formelle. 

Finalement, nous acceptons l’idée d’Anna Tsepkova que n’importe quel nom 

[littéraire], même apparemment dépourvu de sens et choisi au hasard, peut être 

potentiellement interprété (Tsepkova, 2019: 286). 
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La structure et la sémantique des noms propres attributifs de « Doce 

cuentos peregrinos » 

La structure et la sémantique sont inséparables et donc dans la même mesure 

importantes pour l’interprétation. Sous structure nous comprenons non seulement le 

nombre de composants, mais aussi la structure phonétique et même sémantique. 

Ayant considéré la structure phonétique, nous croyons que certains noms propres 

du recueil sont délibérément allitératifs. Ce sont, par exemple, Frau Frida (de « Me 

alquilo para soñar ») et Fulvia Flamínea (de « El verano feliz de señora Forbes »). 

Dans « Me alquilo para soñar » le narrateur fait remarquer: « Nunca dijo su verdadero 

nombre, pues siempre la conocimos con el trabalenguas germánico que le inventaron 

los estudiantes latinos de Viena: Frau Frida » (García Márquez, 2016: 81), ainsi 

appelant le nom de son personnage le fourchelangue germanique. Gabriel García 

Márquez préfère les allitérations qui combinent [f] avec [r], ce qui parait rude comme 

dans Frau Frida, ou [f] avec [l], ce qui ajoute de la fluidité comme dans Fulvia 

Flamínea. Les allitérations introduites intentionnellement servent d’exprimer la 

facticité dans le texte généralement réaliste.  

La mentionnée Fulvia Flamínea est encore un des noms-étiquettes. Fulvia est 

dérivée de fulvo qui signifie ‘fauve’ (Francese, 2005: 140) comme couleur jaunâtre, 

surtout s’il s’agit du couleur des poils. Flamínea comporte l’élément flam- de l’origine 

latine flagro ‒ ‘embraser, brûler’ (De Vaan, 2008: 224). Les caractéristiques ne sont 

jamais données explicitement, mais le caractère vif de Fulvia se voit à travers la 

nouvelle : « Parecía un obispo feliz, y siempre andaba con una ronda de gatos 

soñolientos que le estorbaban para caminar » (García Márquezm 2016: 175), 

particulièrement contrasté à la rigueur allemande de señora Forbes. Fulvia peut servir 

d’allusion à une autre Fulvia, « qui eut tant de joie de la mort de Cicéron, que sa tête 

lui ayant été apportée, elle en tira la langue, la perça de plusieurs coups avec les 

aiguilles à coiffer » (Supplément, 1714: 496). Nous ne voulons pas attribuer à Fulvia 

Flamínea les traits de ce personnage historique légendaire, mais l’une des images les 

plus fortes de la nouvelle est « una enorme serpiente de mar clavada por el cuello en 

el marco de la puerta, y era negra y fosforescente y parecía un maleficio de gitanos, 

con los ojos todavía vivos y los dientes de serrucho en las mandíbulas 

despernancadas » (García Márquez, 2016: 169). L’image d’une murène morte clouée 

à la porte, une murène avec des dents pointues et tranchantes, est par voie associative 

proche à l’image d’une langue perçue d’aiguilles, bien que ça ait été señora Forbes et 

non Fulvia Flamínea qui a forcé les enfants à manger une murène. 

Structurellement, la plupart des noms propres se compose de deux ou, parfois, 

trois éléments. Examinons la structure et la sémantique des noms propres de « El rastro 

de tu sangre en la nieve ». D’après M. Renaud (2012), le nom hybride de Billy Sánchez 

de Ávila représente l’opposition en soi, où Billy fait allusion au criminel odieux de 

l’Amérique du Nord, Billy the Kid, Sánchez est l’élément neutre du nom, le ‘pont’, et 

l’élément de Ávila implique même la sainteté comme dans Juan de Ávila or Santa 

Teresa de Ávila. La structure du nom reflète largement le développement du sujet, la 

transformation progressive d’un fier-à-bras à une personne presque sainte. Nena 

Daconte de la même nouvelle est phonétiquement proche de Bella Durmiente (La Belle 
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au bois dormant), si on considère les voyelles du prénom, le nombre des syllabes et les 

trois phonèmes finals du nom de famille (Nena Daconte ‒ Bella Durmiente). Les 

personnages sont en fait reliés par le même motif de piqûre d’un doigt qui mène à la 

mort (ou presque); en plus, il y a un motif unissant la nouvelle avec « Blanche-Neige »: 

la reine se pique le doigt avec une aiguille et trois gouttes de sang tombent sur la neige 

blanche (Grimm, 1812: 238). M. Renaud fait remarquer que le destin du personnage 

portant le nom diminutif Nena (qui signifie ‘bébé’ comme appellatif) est la version plus 

triste du destin de Pulgarcito (Petit Poucet) (Renaud, 2012). Le second élément du nom 

‒ Daconte ‒ présupposerait aussi sa connexion avec cuento – ‘nouvelle’. Il peut être 

dérivé de l’italien racconto ‒ ‘récit, conte’ (Francese, 2005: 87, 240) ou imiter le 

français de conte ou bien l’espagnol de cuento. De cette manière l’auteur incite le 

lecteur à douter que l’histoire soit vraie, car la protagoniste n’est pas réelle, mais vient 

d’un conte. De la même manière se compose le nom du protagoniste de la nouvelle 

« La Santa » Margarito Duarte. Le nom de famille Duarte est en fait une variante du 

prénom Eduardo (Albaigès, 1993: 91). Mais de la même façon on peut le voir comme 

la somme des composants du + arte, ce qui est proche à ‘de l’art’, ainsi soulignant la 

facticité du personnage et de l’histoire. Le prénom masculin Margarito, même s’il 

existe dans la réalité, doit être rare. Cela nous fait penser à l’allusion à Margarita de 

Boulgakov : Margarito Duarte met sa vie à faire canoniser sa fille défunte avec la 

même dévotion que Margarita se consacre à soutenir son Maître. L’influence de 

Boulgakov sur Gabriel García Márquez fait l’objet de plusieurs discussions dans telle 

mesure que l’écrivain a dû jurer qu’il n’avait lu « Le Maître et Margarita » qu’après 

avoir écrit ses « Cent ans de solitude » (Milne, 2005: 210). Mais « La Santa » a paru 

beaucoup plus tard, donc l’existence de ce lien entre les deux œuvres est fort possible. 

Dans certains cas, même l’analyse superficielle paraît suffisante pour interpréter 

le nom propre. Par exemple, Prudencia Linero est décrite comme celle qui « se había 

puesto para desembarcar una túnica parda de lienzo basto con el cordón de San 

Francisco en la cintura, y unas sandalias de cuero crudo que sólo por ser demasiado 

nuevas no parecían de peregrino » (García Márquez, 2016: 141) (les caractères gras 

sont de nous). Le prénom Prudencia vient, bien sûr, de ‘prudence’, l’appellatif qui 

garde en espagnol le sens religieux d’une des quatre vertus cardinales, qui consiste à 

discerner et à distinguer ce qui est bon ou mauvais, pour le suivre ou s'en échapper.   

Le nom de famille Linero vient de lino ou lienzo (lin) qui apparaît dans le passage cité 

comme élément de sa tenue. Le nom qui reflète la piété et l’ascétisme de l’héroïne 

appartient, sans doute, à la catégorie des noms attributifs.  

Un autre cas où il s’agit du sens se trouvant à la surface serait le cas du nom 

María dos Prazeres. Dos Prazeres vient du portugais et signifie ‘de plaisirs’ (Allen, 

2014: 118, 271), ce qui correspond à sa profession de prostituée. Ce qui est plus 

important c’est que Gabriel García Márquez souligne la ficticité de son nom: « Ella le 

había contado al conde que su madre la vendió a los catorce años en el puerto de 

Manaos, y que el primer oficial de un barco turco la disfrutó sin piedad durante la 

travesía del Atlántico, y luego la dejó abandonada sin dinero, sin idioma y sin nombre, 

en la ciénaga de luces del Paralelo » (García Márquez 2016: 133) (les caractères gras 

sont de nous). Si la femme a été abandonnée en Espagne sans nom (sin nombre), cela 
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veut dire que son nom actuel a été inventé par quelqu’un ou par elle-même. La forme 

du nom María dos Prazeres ressemble beaucoup à la structure grammaticale des noms 

donnés aux images de la Vièrge ‒ María Santísima de los Dolores ou María Santísima 

de las Angustias, ou María Santísima de los Dolores o de Soledad, ou María Santísima 

de la Esperanza. Le nom d’une prostituée formé d’après le modèle du nom de la Vierge 

montre l’application du principe postmoderniste de l’absurde et de la parodie dans la 

nomination des personnages. 

La même structure est propre au nom d’un autre personnage – María de la Luz 

Cervantes de « Sólo vine a hablar por teléfono ». Le dernier élément de ce nom fait 

allusion au nom d’écrivain espagnol Miguel de Cervantès, qui a beaucoup influencé 

Gabriel García Márquez (Kong, 2016). Le rapport paraît plus fort si on considère le 

sujet de la nouvelle où il s’agit d’une femme saine d’esprit emprisonnée par erreur dans 

une institution psychiatrique et traitée de démente. Il faut mentionner le personnage le 

plus célèbre souffrant de la folie – Don Quichotte de Cervantès. Toutefois, si Don 

Quichotte était un homme fou se promenant où qu’il veuille, María de la Luz Cervantes 

était une femme sensée, enfermée en raison d’être erronément jugée folle. Cependant, 

l’élément du nom Luz sert à annihiler l’allusion au personnage fou de Cervantès. Luz, 

qui veut dire ‘lumière’, est traditionnellement vue comme la manifestation de la 

moralité, l’intelligence et de sept vertus (Cirlot, 1992: 286). Ainsi le nom représente 

un oxymore caché.  

Le nom du mari de María de la Luz Cervantes Saturno el Mago est aussi lié avec 

la folie. L’auteur souligne encore une fois le fait que ce n’est pas le vrai nom du 

personnage: « sólo lo conocíamos con su nombre profesional: Saturno el Mago» 

(García Márquez, 2016: 97). Dans l’article Saturnalia du dictionnaire de symboles, 

Juan-Eduardo Cirlot explique que dans l’Italie antique, pendant les festivités, il y avait 

une coutume d’élire un homme, Saturne, qui devait agir comme « l’évêque des fous », 

« l’abbé de la déraison », « le maître du désordre » (Cirlot, 1992: 400). Saturnalia 

reflète le mieux le cadre carnavalesque de la narration tellement typique des textes du 

réalisme magique (Stepehen, 2016: 113), dans lequel Saturno el Mago joue le rôle 

central. En même temps, l’interprétation de Saturno peut être faite du point de vue 

différent. Dans le dictionnaire des symboles littéraires de Ferber, Saturne comme 

planète est associé avec la tristesse, la mélancolie ; les personnes nées sous Saturne ont 

le teint brun, les yeux stupides ou fous (Ferber, 2007: 109, 124), ce qui correspond à 

l’image de Saturno el Mago. 

Finalement, nous trouvons important de considérer l’interrelation des noms des 

personnages dans la première nouvelle du recueil – « Buen viaje, señor presidente ». 

C’est assez symbolique que l’homme appelé Homero Rey de la Casa (littéralement: 

Homère Roi de la Maison) rencontre le président renversé d’un pays de Caraïbes dans 

le cœur de Genève et l’accompagne au restaurant « Bœuf couronné » pour y déjeuner. 

Les noms mentionnés jusqu’ici peuvent être réunis sous l’idée du pouvoir (Comparez: 

Rey de la Casa, “Bœuf couronné”, presidente). Seulement l’élément Homero ne 

correspond pas à cet entourage, car il fait penser au nom de l’auteur légendaire, nomade 

et aveugle. Homère ne s’associe tout simplement pas aux richesses et au pouvoir qui 

se cachent dans les noms propres d’entourage et dans l’autre élément de son nom. 
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Ironiquement, le nom de la femme mesquine et prudente d’Homère est Lázara Davis. 

Nous considérons ce nom hybride comme la somme de ses composants : Lázara et 

Davis, dont le premier est la forme féminine de Lázaro, un nom biblique, la contraction 

d’Eleazar ‒ ‘Dieu a aidé’, spécialement approprié pour la figure centrale de n’importe 

quelle histoire illustrant l’aide de Dieu (Cheyne, 1902: 2744). D’un côté, Lázara ne 

refuse pas d’aider, contrainte à le faire; d’un autre côté, le nom de Lazare est associé 

avec la pauvreté, ce qui est vrai pour le personnage de Márquez. Ainsi, Lázara devient 

bienfaitrice qui n’a rien elle-même. L’idée de pauvreté et d’aide est soulignée grâce au 

second composant du nom ‒ Davis, le nom de famille d’une communiste américaine 

bien connue, d’une activiste politique et sociale.  

Ayant analysé les noms propres de « Doce cuentos peregrinos », nous observons 

les particularités suivantes de leur structure et sémantique. Tout d’abord ces noms 

sont :  

- les noms hybrides unissant les éléments espagnols et, parmi d’autres, les 

éléments de la culture anglophone; 

- les noms-parodies imitant la structure des noms des saints et leurs 

représentations artistiques ;  

- les noms-allusions faisant référence à d’autres œuvres littéraires ou à des 

personnalités réelles ;  

- les noms impliquant la facticité / ficticité des noms et des personnages décrits 

ou, en d’autres mots, les éléments de métafiction (Neumann, 2015).  

La présence de tant de mots peu conventionnels aurait pour résultat ce qu’on 

appelle la poéticité jakobsonienne, « quand le mot est ressenti comme un mot et pas 

comme une représentation pure de l’objet nommé » (Jakobson, 1987: 378). 

Conclusions. Les observations sur les noms hybrides, les noms-parodies, les 

noms-allusions et les noms-éléments de métafiction coïncident avec nos observations 

sur les noms propres d’autres textes postmodernistes. Toutefois, nous ne nions pas le 

fait que les mêmes types des noms peuvent être présents dans la littérature appartenant 

à d’autres mouvements littéraires, quoique dans la concentration moins perceptible. 

Cela s’explique par la continuité du processus littéraire, la succession de certains traits, 

car aucun mouvement littéraire ne nait de rien.  

Dans ce contexte nous devons mentionner la sinusoïde des mouvements 

littéraires de D. Chyzhevskyi (2017), d’après laquelle on peut placer le 

postmodernisme et, par exemple le baroque et le symbolisme du même côté de la 

courbe selon le degré de la poéticité des noms propres dans les œuvres de ces 

mouvements. Peut-être ce serait l’idée simplifiée des types prédominants des noms 

propres dans les textes appartenant aux mouvements littéraires variés, mais, à la fin, 

cette idée nous amènera à la compréhension de l’onomastique littéraire dans le contexte 

historique. Enfin, les noms propres reflètent le mouvement, ses techniques narratives, 

ses tendances stylistiques et ses genres prédominants.  
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Im Beitrag werden die im Bereich der gesprochenen Sprache liegenden Fragen zur 

Kommunikationsfähigkeit im Zusammenhang mit der muttersprachlichen Interferenz behandelt. Da 

die gesprochene Sprache heutzutage im Vordergrund steht, hat die Lautsprache in der 

Massenkommunikation den führenden Platz eingenommen. Fremdsprachenlernen wird als kognitiver 

und kreativer Prozess der Aufnahme, Speicherung und Aktivierung von Sprachdaten im Gedächtnis 

verstanden. Diese spezifisch gesprochensprachliche Norm wird im Deutschunterricht wegen des in 

der Sprachwissenschaft herrschenden Skriptizismus wenig berücksichtigt und diese Autorität der 

Schrift wird durch die geschriebene Sprache beurteilt. Das führt häufig dazu, dass 

Deutschlehrendende oft Schriftdeutsch sprechen. Damit die Deutschlernenden uneingeschränkt 

kommunikationsfähig sind, bedarf es einer Ausspracheschulung, die sich nicht an einer von 

Muttersprachlern nicht realisierbaren Ideallautung orientiert, sondern an einer lebendigen 

Sprechrealität. Der durch Interferenz verursachte sogenannte Verwirrungsprozess geht immer vom 

Sprachsystem aus, zum Beispiel, die für den deutschen Konsonantismus charakteristische 

Fortisierung der Lenis fällt in der Sprechwirklichkeit (noch nicht in Kodizes) nicht nur im Wort- und 

Silbenauslaut auf, sondern sie erstreckt sich auch partiell auf Positionen bei koartikulatorischer 

Entstimmlichung der Lenis vor Fortes (Stimmlosigkeitsassimilation) und im Auslaut. Die 

Nichtbeachtung der dem deutschen Sprachsystem eigentümlichen Konsonantenmodifikationen führt 

zu zahlreichen typischen Fehlern bei Fremdsprachenlernenden und erschwert die Perzeption der 

authentischen gesprochenen Sprache. Die Entwicklung der fremdsprachigen kommunikativen 

Kompetenz ist ohne Förderung perzeptiv-artikulatorischer Teilkompetenzen und ohne Einbettung der 

Phonetik in die mündlichkeitsbezogenen Kompetenzen nicht denkbar, was eine Forderung nach 

einem authentischen handlungsorientierten Sprachunterricht voraussetzt. Die gesprochene 

Mediensprache ist im Unterricht vielseitig einsetzbar, da hier sowohl nationale Standardvaritäten, 

als auch verschiedene phonostilistische Ebenen, z.B. vorgelesene Sprache, reproduzierendes,  

memoriertes und frei produzierendes Sprechen präsentiert sind. 

Schlüsselwörter: gesprochene Sprache, perzeptive und artikulatorische Teilkompetenzen, 

kommunikative Kompetenz, Interferenz, Fotisierung, Assimilation. 
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Стаття висвітлює питання оволодіння студентами комунікативною компетенцією в умовах 

звукового мовлення, враховуючи інтерференцію рідної мови та особливості німецької 

артикуляції. Звукове мовлення, яке займає у порівнянні з письмовим провідне місце в масовій 

комунікації передбачає наявність досить високого рівня перцептивної та артикуляторної 

субкомпетенцій, які є важливими складовими іншомовної комунікативної компетенції в 

цілому. Не зважаючи на це, в практиці викладання іноземної мови до сих пір робиться акцент 

на письмовому мовленні, що негативно впливає на якість володіння іншомовним звуковим 

мовленням. Методично виправданою є складена система фонетичних вправ, в якій 

найважливішими принципами є врахування рідної мови студентів для подолання впливу 

інтерференції та типових помилок, а також комунікативна орієнтованість вступного 

фонетичного курсу, є необхідною умовою для оволодіння студентами комунікативної 

компетенції. Характерна  для німецького консонантизму фортизація дзвінких шумних 

приголосних (Lenes), що розповсюджується не тільки на позиції кінця слова та складу, 

призводить до їх тотального оглушення. Часткова втрата участі голосових зв’язок 

спостерігається в позиції Fortes/Lenes у результаті коартикуляції (прогресивна асиміляція з 

оглушення), а в мовній дійсності часткове оглушення поширюється також на початок слова. 

Недотримання властивих німецький системі приголосних модифікацій у мовному потоці 

призводить до типових помилок студентів та ускладнює сприйняття на слух автентичного 

звукового мовлення. Розвитку іншомовної комунікативної компетенції сприяє оволодіння 

перцептивною та артикуляторною субкомпетенціями та поглиблення фонетичних навичок 

при звуковому мовленні, що є необхідною передумовою кожного автентичного орієнтованого 

на дії заняття іноземної мови. На заняттях звукове медіа мовлення може різноманітно 

використовуватися,  як національні нормативні варіанти, так і різні фоностилістичні рівні, 

наприклад, прочитане, відтворене, вивчене та вільно створюване мовлення.  

Ключові слова: звукове мовлення, перцептивна та артикуляторна субкомпетенціі, 

комуникативна компетенція, інтерференція, фортизація, асиміляція.  
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The article focuses on problems of obtaining by students communicative competence in conditions of 

sounding speech taking into account their mother tongue and specific German articulation.  Sounding 

speech compared with the written one takes the lead in Mass communication. It assumes high level 

of perceptive and articulatory subcompetence which is a significant component of common foreign 

communicative competence. Unfortunately, up to now the practice of teaching foreign languages has 

focused on the written speech, which exerts negative influence on quality of foreign sounding speech. 

The necessary strategy for obtaining communicative competence is the following: methodically 

approved system of phonetic exercises, which takes into account the mother tongue of students to 

prevent its interference and typical mistakes; communicative nature of the introductory phonetic 

course. The specific feature of German consonants is that the fortization of fricative consonants 

(Lenes) at the end of a word and syllable results in their full devocalization. Coarticulation, i.e., 

progressive assimilation on devocalization, leads to fractional participation of vocal cords in position 

Fortes/Lenes. However, in oral activity partial invoicing or devocalization also occurs in the 

beginning of the word. Non-compliance with consonant modifications essential for the German 

language in oral speech results in students’ typical mistakes and complicates listening 

comprehension of the authentic sounding speech. The developing of common foreign communicative 

competence is unconceivable without obtaining perceptive and articulatory subcompetences and 
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deepening pronunciation and speaking skills. That is definitely assumed to be required by authentic 

action-oriented foreign language teaching. The sounding media speech can be variedly substituted 

with both national standard variants and different phonostylistic levels, which are represented by 

read, reproduced, memorised and freely produced speech.  

Key words: sounding speech, perceptive and articulatory subcompetences, communicative 

competence, interference, fortization, assimilation. 

 

Einleitung. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts übten die 

Forschungsergebnisse der kommunikativen Linguistik und der Pragmalinguistik einen 

bedeutenden Einfluss auf die Didaktik und Technologie des Fremdsprachenunterrichts 

aus. F. Batzewitsch  betont, dass  der pragmatische Wandel in der Linguistik in den 60-

er - 70-er Jahren zum Ausdruck kam. Er schrieb: „Саме лінгвістична прагматика від 

самого початку керується принципами динамічного підходу до мови, роблячи 

ідею діяльності своєю методологічною основою” (Batsevitsch, 2004: 11). 

Diese Neuorientierung der Sprachauffassung und -beschreibung durch die 

Pragmalinguistik hat die kommunikative Didaktik stark beeinflusst. 

Fremdsprachenlernen wird als kognitiver und kreativer Prozess der Aufnahme, 

Speicherung und Aktivierung von Sprachdaten im Gedächtnis verstanden (Schramm, 

2017: 3). 

In der modernen Linguodidaktik setzt man sich mit Theorien und Modellen zum 

Zweitsprachen- und Fremdsprachenerwerb auseinander, was insbesondere den Erwerb 

sprachlicher Kompetenzen betrifft, wobei die Sprachkompetenz als eine Grundlage für 

die Entwicklung der Kommunikativen Kompetenz sowohl im Bereich der 

geschriebenen, als auch der gesprochenen Sprache auftritt. 

Die kommunikative Wende stellt, wie bereits erwähnt, eine bahnbrechende 

Entwicklung in der fremdsprachlichen Didaktik dar. Ihr Ziel im Rahmen des 

Fremdsprachenunterrichts ist das Erreichen einer kommunikativen Kompetenz, die 

ganz allgemein die Fähigkeit zur Generierung und Erzeugung natürlich-sprachlicher 

Sätze (Redder, 2001: 744) bedeutet. Als Lernziel geht es bei der kommunikativen 

Kompetenz um funktionale und nicht so sehr um strukturelle (grammatische) 

Kategorien. Ziel ist vor allem die Fähigkeit, die eigene Redeabsicht zu realisieren. 

Dafür wird die Aktualität und Lebensnähe der jeweiligen Unterrichtsthemen als zentral 

erachtet (Klein, 2001). Die angestrebte sprachliche Kompetenz zeichnet sich eher 

durch ihre Authentizität und ihre kommunikative Angemessenheit als durch ihre 

Systematizität und grammatische Korrektheit aus. 

Da die gesprochene Sprache heutzutage im Vordergrund steht (Funk, Fernsehen, 

Film, Telefon, Internet), hat die Lautsprache in der Massenkommunikation den 

führenden Platz eingenommen. Die phonetische Ebene, die traditionell als die 

niedrigste  Stufe des Systems galt, hat sich nun als die höchste Ebene des 

Sprachsystems erwiesen.  

Seit Mitte der 80er Jahre wird eine Diskussion um die „Systemhaftigkeit“ der 

gesprochenen Sprache geführt, immer häufiger lassen sich Begriffe wie „gesprochenes 

Deutsch“ und „das tatsächlich gesprochene Deutsch“ feststellen (Güntner, 2002: 68).  

Diese spezifisch gesprochensprachliche Norm wird im Deutschunterricht wegen 

des in der Sprachwissenschaft herrschenden Skriptizismus wenig berücksichtigt und 



Записки з романо-германської філології. Випуск 2 (45). 2020 

 

140 

 

diese Autorität der Schrift wird durch die „Brille der geschriebenen Sprache“ beurteilt, 

wobei gesprochensprachliche Erscheinungen oft als Normabweichungen gelten. Das 

führt häufig dazu, dass Deutschlehrendende oft „Schriftdeutsch sprechen“ (Hennig, 

2003: 83). 

Die Arbeit an der Lautsprache heißt deshalb Verbesserung der 

Kommunikationsfähigkeit und stellt damit einen Beitrag zur Entwicklung der 

kommunikativen Kompetenz dar. Damit die Deutschlernenden uneingeschränkt 

kommunikationsfähig sind, bedarf es einer Ausspracheschulung, die sich nicht an einer 

von Muttersprachlern nicht realisierbaren Ideallautung orientiert, sondern an einer 

lebendigen Sprechrealität. Die kommunikative Kompetenz betrifft also nicht nur 

Äußerungen, die der Lerner angemessen in den unterschiedlichsten Situationen 

verwendet, sondern auch die Fähigkeit zu interagieren und zu kommunizieren (Krüger, 

2013). Der Lerner muss wissen, wie und wann u. a. Syntax und Phonetik bei der 

Konstruktion von Sätzen im Diskurs miteinander verbunden werden.  

Resultate und Diskussion.  In Bezug auf die deutsche Standardaussprache wird 

der Aspekt der Überregionalität im DAWB (Deutsches Aussprachewörterbuch, 2010) 

und Duden-Aussprachewörterbuch (2015) als einer der wichtigsten Merkmale 

hervorgehoben (DAWB, 2010; Duden. Das Aussprachewörterbuch, 2015), was vom 

Wechsel der Kodifizierungsgrundlage von der Bühnenaussprache zu 

medienvermittelten, zusammenhängend gesprochenen, natürlichen Äußerungen von 

Berufssprechern (Modellsprechern) zeugt (Verbitskaya, 2012: 73).  

U. Hirschfeld nennt solche Anwendungsbereiche der Standardaussprache wie 

Theater, Filme, Hörbuch, Medien (Nachrichten, Moderation), öffentliche 

Durchsagen/Ansagen, Schule (Deutschunterricht, Deutsch als Fremdsprache und 

Mensch-Maschine-Kommunikation (Hirschfeld, 2014: 122).  

Da das Deutsche zu den plurizentrischen Sprachen gehört, lassen sich im 

Rhamen der Standardaussprache nationale Standardvarietäten feststellen: die 

bundesdeutsche, die österreichische und die schweizerische. Die großen 

Aussprachekodizes aus Deutschland (DAWB) haben überregionale Geltung, daneben 

gibt es nationale Regelungen für Österreich und für die Schweiz, die auf nationalen 

Besonderheiten der Aussprache eingehen.  

Hinsichtlich der Vielfalt der Standardvarietäten weist R. Schmidlin auf die 

zahlenmäßige Dominanz der Sprecher aus Deutschland und die Verbreitung 

bundesdeutscher Fernsehprogramme in Österreich und in der Schweiz, was in den 

letzten Jahrzehnten einen wesentlichen Einfluss auf die nationalen Varietäten der 

beiden kleineren Staaten ausübt. Davon zeugt die Akzeptanz bundesdeutscher 

Varianten neben den nationalen Varianten (Schmidlin, 2011: 34). 

Da die Aussprachenorm einen Bestandteil der lautlichen Seite der Sprache 

bildet, ist sie mit dem Sprachsystem und dem Usus verbunden. N. Swetosarowa und S. 

Osovina betonen, dass der Usus bei der Kodifizierung der Aussprachenorm immer 

mehr im Rahmen der deskriptiven Tradition der Ist-Norm der Sprache im Gegensatz 

zur präskriptiven Tradition der Soll-Norm berücksichtigt wird, was von der natürlichen 

Tendenz zeugt, im DAWB und im Duden-Aussprachwörterbuch im Rahmen der 

Sprechwirklichkeit näher zu kommen (Swetosarowa, Osovina, 2014: 194). 
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Andererseits können die Kodizes dem realen Gebrauch nicht hundertprozentig 

entsprechen, weil sich die Sprache und die Aussprachenorm stets im Wandel befinden.  

U. Müller betonte, dass unter den Möglichkeiten der sprachlichen 

Kommunikation die Lautsprache den führenden Platz eingenommen hat, und dass 

damit die Arbeit an der phonetischen Ebene der Sprache mit ihren segmentalen und 

suprasegmentalen Strukturen in den Lernprozess einbezogen werden muss, um die 

Kommunikationsfähigkeit der Lernenden zu verbessern.  

Die kommunikative Kompetenz ist ein wichtiges Konzept für den 

fremdsprachlichen Unterricht, da sie Interagierende im Vergleich zu anderen 

Konzepten in vielen Bereichen erfolgreicher macht (Rickheit, Strohner, Vorweg, 2008: 

16). Kommunikative Kompetenz, also „die Fähigkeit zu kommunizieren“, bedeutet für 

den Fremdsprachen-Lerner, bestimmte kommunikative Fertigkeiten gut zu 

beherrschen.  

Seitdem sind mehr als 30 Jahre vergangen, die zunehmend positive Entwicklung 

der Phonetik im Fremdsprachenunterricht zeigt sich in der gestiegenen Anzahl von 

phonetischen Übungen in den Lehrwerken. G. Valman ist der Meinung, dass diese 

Übungen häufig von Fremdsprachenlehrenden ignoriert werden (Frandrych, 

Tscherner, 2007: 201), weil Lehrkräfte während des Unterrichts Phonetik-Übungen aus 

den Lehrwerken zugunsten anderer Übungen, wie z. B. Grammatik- oder Lexik-

Übungen, beiseitelassen, so dass die erforderliche Arbeit an der Aussprache nach wie 

vor vernachlässigt wird (Niebisch, 2011: 55). Das Interesse verlagerte sich vom 

sprachlichen System auf die sprachliche Kommunikation und auf die 

gesellschaftlichen Funktionen der Sprache, weil die Konzentration und Beschränkung 

auf das Zeichensystem Sprache der Sprachwissenschaft zu großen Beschränkungen 

auferlegt hat.  

Für die modernen Sprachen braucht es dagegen mehr als den Wortschatz und die 

Grammatik: Es ist außerdem notwendig, die Phonetik, Prosodie usw. zu beherrschen, 

um in der Lage zu sein, mit vielen Menschen oder verschiedenen Medien umzugehen. 

Hier wird also das Sprachkönnen gefördert und nicht das Sprachwissen. Neben der 

Ausbildung der sprachlichen Fertigkeiten (Hören, Sprechen, Schreiben, Lesen) sind 

die landeskundlichen Informationen der fremden Welt (Neuner, Hunfeld, 1993: 127) 

Ziel des fremdsprachlichen Unterrichts. Aus diesem Grund ist die Authentizität der 

Texte gefragt. 

Zur Entwicklung der kommunikativen Kompetenz, damit der Deutschlernende 

uneingeschränkt kommunikationsfähig ist, bedarf es einer spezifischen 

Ausspracheschulung. Phonetik ist im Lern- und Sprachentwicklungsprozess integriert, 

in dem den Germanistikstudierenden im ersten Semester ein phonetischer Vorkurs 

angeboten werden soll. 

Der phonetische Vorkurs umfasst die segmentale und die suprasegmentale 

Ebene, ist mit der rezeptiven und produktiven Seite der mündlichen Kommunikation 

verbunden. Die Fähigkeit, Lautsprache perzeptiv zu verarbeiten, hängt eng mit der 

eigenen Artikulationsfähigkeit zusammen. Die Arbeit an der Lautsprache hat 

demgemäß eine Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit zur Folge und trägt damit 

zur Entwicklung der kommunikativen Kompetenz bei (Verbitskaja, Vasylchenko, 
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2015: 203). Wenn die Gruppen der Deutschstudierenden homogen sind, wird es wohl 

kein Problem sein, die Ausgangssprache zu berücksichtigen und den 

interferenzbedingten Fehlern vorzubeugen. Das Prinzip der Bezugnahme auf die 

Ausgangssprache hilft den Interferenzeinfluss der Muttersprache abzumildern und zu 

verhindern. Wenn die Muttersprache nicht berücksichtigt wird, entstehen typische 

Fehler. Auf die Interferenz auf phonetischer Ebene weisen deutsche Phonetikerinnen 

hin, z. B. befassen sich U. Müller mit typischen Fehlern bei russisch- und 

ukrainischsprachigen und U. Hirschfeld mit typischen Fehlerleistungen bei 

englischsprachigen Lernenden (Müller, 1983; Hirschfeld, 2014).  

Der durch Interferenz verursachte sogenannte Verwirrungsprozess geht immer 

vom Sprachsystem aus, hat aber auch außersprachliche, zum Beispiel psychologische 

und unterrichtsmethodische Ursachen, wobei sich je nach Muttersprache bestimmte 

Schwerpunkte bei der Umgestaltung muttersprachlicher Stereotypen ergeben können. 

Als Beispiel zahlreicher typischer Fehler im Bereich des deutschen 

Konsonantismus fällt bei Russisch-, ukrainisch-, englisch- und französischsprachigen 

Lernenden das Problem der notwendigen Entstimmlichung von Lenis, was zu 

zahlreichen Phonemmodifikationen führt. Da für die deutsche Artikulationsbasis starke 

Muskelspannung und starker Atemdruck charakteristisch sind, werden deutsche 

stimmlose Konsonanten (Fortes) intensiver und gespannter als in anderen Sprachen 

ausgesprochen. Im deutschen Wort- und Silbenauslaut bleiben sie intensiv und 

geräuschvoll. Die Verfasser des neuen deutschen Aussprachewörterbuches betonen, 

dass am Wort- und Silbenauslaut für Lenis-Frikative und Plosive stimmlose Fortes 

gesprochen werden, z. B. „nach Dresden“ [na:x ḍʁʹe:sḍṇ]. 

Sowohl der englische, französische als auch der ukrainische Konsonantismus 

kennen keine Auslautverhärtung (im Russischen kommt es zur Entstimmlichung nur 

im Wortauslaut), deshalb hat sich die für das Deutsche kennzeichnende Fortisierung 

auch in ursprünglich englischen und französischen Wörtern und Namen durchgesetzt 

(Meinhold, 1982: 153-155), z. B. wird in den Wörtern Band nicht [d], sondern [t], 

Hobbys und Jazz im Auslaut nicht [z], sondern [s], und in den Wörtern Management 

und Courage wird nicht [ʒ], sondern [ʃ], und nicht [dʒ], sondern [tʃ] ausgesprochen. 

Die für den deutschen Konsonantismus charakteristische Fortisierung der Lenis 

fällt in der Sprechwirklichkeit (noch nicht in Kodizes) nicht nur im Wort- und 

Silbenauslaut auf, sondern sie erstreckt sich auch partiell auf Positionen bei 

koartikulatorischer Entstimmlichung der Lenis vor Fortes 

(Stimmlosigkeitsassimilation) und im Auslaut, z. B. Job, jobben, nach Dresden. 

Das heutzutage im Mittelpunkt stehende kognitive Lernen einer Fremdsprache 

spielt auch bei der Entwicklung perzeptiver und artikulatorischer Teilkompetenzen 

eine außerordentliche Rolle. Seit längerem besteht in der 

Fremdsprachenerwerbsforschung Konsens darüber, dass Input und bewusstes Lernen 

zwei wesentliche Einflussfaktoren fremdsprachlichen Lernens darstellen. Der Input 

liefert das Rohmaterial für das Gehirn, das aus Inputdaten eine Sprache konstruiert, 

während das bewusste Lernen die Aufmerksamkeit nicht oder erst viel später 

wahrgenommen würden (DAWB, 2010).  
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Die auf den Erwerb perzeptiver und artikulatorischer Fertigkeit ausgerichteten 

Übungen müssen eine systematisch aufgebaute, sich allmählich steigernde 

wissenschaftlich begründete Einführung in die Phonetik der deutschen Sprache 

darstellen. In diesem Zusammenhang muss darauf geachtet werden, dass in den 

Übungen keine phonetische Erscheinung auf segmentaler und suprasegmentaler Ebene 

vor ihrer  Einführung, Einübung und Automatisierung vorkommt (Bies, 2020: 88-101). 

Außerdem ist das Zusammenwirken der Ziel- und Ausgangssprache zu 

berücksichtigen und der phonetische Vorkurs muss sich an der deutschen 

Standardaussprache (produktiv) orientieren. Perzeptiv-artikulatorische 

Teilkompetenzen werden zusammen mit anderen - sprachlichen, diskursiven, 

pragmatischen, sozio- und interkulturellen - Kompetenzen entwickelt. Deshalb führt 

die Arbeit an der Lautsprache zu einer allgemeinen Verbesserung der 

Kommunikationsfähigkeit und stellt damit einen Beitrag zur Entwicklung der 

sprachlichen Kompetenz dar.  

Schlussfolgerung.  Es lässt sich zusammenfassen, dass die Entwicklung der 

fremdsprachigen kommunikativen Kompetenz ohne Förderung perzeptiv-

artikulatorischer Teilkompetenzen und ohne Einbettung der Phonetik in die 

mündlichkeitsbezogenen Kompetenzen nicht denkbar ist. Im Zuge der Ausrichtung auf 

einen handlungsorientierten Unterricht sind Ergebnisse der Gesprochene-Sprache-

Forschung in den Fokus der DaF- Didaktik geraten, was eine Forderung nach einem 

authentischen handlungsorientierten Sprachunterricht voraussetzt. Die gesprochene 

Mediensprache ist im Unterricht vielseitig einsetzbar, da hier sowohl nationale 

Standardvaritäten, als auch verschiedene phonostilistische Ebenen, z.B. vorgelesene 

Sprache, reproduzierendes, memoriertes und frei produzierendes Sprechen präsentiert 

sind. 

Es soll noch betont werden, dass die methodisch-didaktisch gründlich 

durchdachten Aussprachübungen einen Beitrag zur Vermittlung einer kommunikativen 

Sprachkompetenz leisten sollen, also müssen sie sowohl motivierend und 

abwechslungsreich sein als auch die muttersprachlichen Besonderheiten der 

Deutschlernenden und die Interferenz der Muttersprache beachten, dabei sind auch die 

Artikulation und Prosodie gleichermaßen zu berücksichtigen. 

Bereits zu Beginn des Deutschstudiums sollen perzeptiv-artikulatorische 

Teilkompetenzen zusammen mit sprachlichen, soziolinguistischen, pragmatischen und 

diskursiven Kompetenzen entwickelt werden, was für alle 

Kommunikationsfertigkeiten von großer Bedeutung ist und eine der wichtigsten 

Voraussetzungen dafür darstellt, Fremdsprache in Bezug auf gesprochene Sprache 

effizient und systematisch zu lehren und zu lernen. 
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